
ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ-САМУИЛ 

    ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

 

Протокол № 54 

от извънредно заседание на 09.02.2023 г. 

 

 Докладна записка с вх. № 61-02-913 от инж. Джевдет Азис 

- кмет на община Самуил. 

 

ОТНОСНО: Проведено заседание на Общото събрание на 

„Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Исперих.  

 

СПИСЪК 

на поименно гласувалите общинските съветници 

от 09.02.2023 г. 

№ Име, Презиме, Фамилия Гласуване 

1 Бейтула Сали Мюмюн ЗА 

2 Айхан Хъкмет Исмал ЗА 

3 Бюлент Кадир Али ЗА 

4 ЮкселАдем Нури ЗА 

5 Закир Садула Билял ЗА 

6 Реджеб Осман Хасан ЗА 

7 Исуф Алайдин Съткъ ЗА 

8 Реджеб Халил Назиф ЗА 

9 Гюнел Мехмед Юмер ЗА 

10 Ерсин Февзи Исмаил             ЗА 

11 Динчер Али Чауш   ЗА 

12 Абтула Мехмед Абтула ЗА 

13 Азем Хълми Шакир ЗА 

14 Алпер Зикри Чауш ЗА 

15 Вадет Мехмед Нурула ЗА 

16 Ердинч Хюсеин Халим ЗА 

17 Ергин Ерол Шефкъ ЗА 

Общински съвет – Самуил приема следното 

 

РЕШЕНИЕ 54.907 

На 08.12.2022 г. в 10:30 часа в гр. Исперих в 

административната сграда на “ВОДОСНАБДЯВАНЕ И 

КАНАЛИЗАЦИЯ” ООД  гр. Исперих, находяща се в гр. 

Исперих, ул.”Боровец” № 1 в кабинета на управителя се проведе 

Общо събрание на съдружниците на дружеството.  

Извърши се проверка за редовността на призоваването. 

Констатира се,  че присъстват представители на съдружниците, 

притежаващи 7722 дяла, представляващи 100% от капитала на 

дружеството.  

Председателят предложи събранието да протече при 

предварително обявения и представен в законоустановения срок  

дневен ред, съгласно писмо–покана №884/03.11.2022 г. на 

управителя на “ВиК” ООД гр. Исперих, както следва: 

1. Вземане на решение за приемане на нов съдружник в 

дружеството - „Български ВиК холдинг“ ЕАД, гр. София и 

предоставяне на съгласие за прехвърляне правото на 

собственост на държавата чрез министъра на регионалното 

развитие и благоустройството върху 3 938 броя дружествени 

дяла с номинална стойност 10 лева всеки един, представляващи 

51% от капитала на „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. 

Исперих, на „Български ВиК холдинг“ ЕАД, гр. София, чрез 

внасянето им като непарична вноска в капитала на „Български 



ВиК холдинг“ ЕАД, гр. София, при стойност на непаричната 

вноска, определена от три независими вещи лица, назначени от 

Агенцията по вписванията, в размер на 39 000 лв., съгласно 

постъпило в МРРБ уведомително писмо №20200930144356-

3/15.10.2020 г. на Агенция по вписванията с приложен Доклад 

на експертите по Акт за назначаване на вещи лица 

№20200930144356/01.10.2020 г.  

Срещу непаричната вноска с предмет правото на 

собственост на държавата чрез министъра на регионалното 

развитие и благоустройството върху 3 938 дяла от капитала на 

„Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Исперих държавата 

ще запише и придобие 39 броя акции с номинална стойност 

1 000 лева всяка една от капитала на „Български ВиК холдинг“ 

ЕАД и обща номинала стойност от 39 000 лева.  

2. Вземане на решение за промени в дружествения 

договор на „Водоснабдяване и канализация” ООД – гр. 

Исперих, както следва: 

- в чл. 5 текста „Държавата – представлявана от 

определено от Министъра на ТРС лице“ се заменя с „Български 

ВиК холдинг“ ЕАД, гр. София“. 

- чл. 11, ал. 1 и ал. 2 се изменят така: 

„Чл. 11. Капитал. 

(1) Капиталът на дружеството е в размер на 77 222 

(седемдесет и седем хиляди двеста двадесет и два) лева, 

разпределен в 7 722 (седем хиляди седемстотин двадесет и два) 

дяла по 10 (десет) лева всеки. 

(2) Дяловете са разпределени между съдружниците  

както следва: 

-  „Български ВиК холдинг“ ЕАД, гр. София – 3 938 дяла 

на обща стойност 39 383 лв.; 

- Община Исперих – 2 085 дяла на обща стойност 20 850 

лв.; 

- Община Завет – 1 004 дяла на обща стойност 10 039 лв.; 

- Община Самуил – 695 дяла на обща стойност 6 950 лв.” 

3 Разни. 

Пристъпи се към гласуване на дневния ред. 

Гласували „за” – Държавата, Община Исперих, Община Завет и  

Община Самуил със 7722 гласа, представляващи 100% от 

капитала.  

Гласували „против” – няма. 

Гласували „въздържали се” – няма. 

     Във „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Исперих е 

получено писмо от МРРБ с молба да „представим препис от 

решение на Общинския съвет – Самуил, с което да се 

потвърждава извършеното гласуване от г-н Азис по 

конкретните точки от дневния ред на общото събрание от 

08.12.2022 г. Предполагаме, че би следвало да бъде прието от 

Търговския регистър като доказателство за представителната 

власт на г-н Азис.“  

 

 На основание чл. 21, ал. 1, т.8 и т. 15 от Закона за 

местното самоуправление и местната администрация и във 

връзка с Дружествения договор на „Водоснабдяване и 

канализация” ООД – гр. Исперих, Общински съвет Самуил 

ОбС-Самуил със „За”– 17 гласа; „Против”– няма; 

„Въздържал се” – няма. 



РЕШИ: 

  1. Потвърждава извършеното гласуване от инж. Джевдет 

Ахмед Азис – Кмет на Община Самуил представляващ Община 

Самуил на Общото събрание на „Водоснабдяване и 

канализация” ООД, гр. Исперих,  

По т.1 от дневния ред. 

Вземане на решение за приемане на нов съдружник в 

дружеството - „Български ВиК холдинг“ ЕАД, гр. София и 

предоставяне на съгласие за прехвърляне правото на 

собственост на държавата чрез министъра на регионалното 

развитие и благоустройството върху 3 938 броя дружествени 

дяла с номинална стойност 10 лева всеки един, представляващи 

51% от капитала на „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. 

Исперих, на „Български ВиК холдинг“ ЕАД, гр. София, чрез 

внасянето им като непарична вноска в капитала на „Български 

ВиК холдинг“ ЕАД, гр. София, при стойност на непаричната 

вноска, определена от три независими вещи лица, назначени от 

Агенцията по вписванията, в размер на 39 000 лв., съгласно 

постъпило в МРРБ уведомително писмо №20200930144356-

3/15.10.2020г. на Агенция по вписванията с приложен Доклад на 

експертите по Акт за назначаване на вещи лица 

№20200930144356/01.10.2020 г.  

Срещу непаричната вноска с предмет правото на 

собственост на държавата чрез министъра на регионалното 

развитие и благоустройството върху 3 938 дяла от капитала на 

„Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Исперих държавата 

ще запише и придобие 39 броя акции с номинална стойност 

1 000 лева всяка една от капитала на „Български ВиК холдинг“ 

ЕАД и обща номинала стойност от 39 000 лева. 

Гласували „за” – Държавата, Община Исперих, Община Завет и  

Община Самуил със 7722 гласа, представляващи 100% от 

капитала.  

Гласували „против” – няма. 

Гласували „въздържали се” – няма. 

Проекта на решение по т.1 се приема. 

 

По т. 2 от дневния ред. 

Вземане на решение за промени в дружествения договор 

на „Водоснабдяване и канализация” ООД – гр. Исперих, както 

следва: 

- в чл. 5 текста „Държавата – представлявана от 

определено от Министъра на ТРС лице“ се заменя с „Български 

ВиК холдинг“ ЕАД, гр. София“. 

- чл. 11, ал. 1 и ал. 2 се изменят така: 

„Чл. 11. Капитал. 

(1) Капиталът на дружеството е в размер на 77 222 

(седемдесет и седем хиляди двеста двадесет и два) лева, 

разпределен в 7 722 (седем хиляди седемстотин двадесет и два) 

дяла по 10 (десет) лева всеки. 

(2) Дяловете са разпределени между съдружниците  

както следва: 

-  „Български ВиК холдинг“ ЕАД, гр. София – 3 938 дяла 

на обща стойност 39 383 лв.; 

- Община Исперих – 2 085 дяла на обща стойност 20 850 

лв.; 

- Община Завет – 1 004 дяла на обща стойност 10 039 лв.; 

- Община Самуил – 695 дяла на обща стойност 6 950 лв.” 

Гласували „за” – Държавата, Община Исперих, Община Завет и  

Община Самуил с 7722 гласа, представляващи 100% от 

капитала.  

Гласували „против” – няма. 

Гласували „въздържали се” – няма. 

Проекта на решение по т.2 се приема. 

 



    Настоящето решение да бъде изпратено до кмета на Община 

Самуил и на Областния Управител на Област Разград в 7 – 

дневен срок от приемането му. 

 

   Настоящото решение подлежи на оспорване в  14 дневен срок 

по АПК пред  Административен съд Разград. 

 

 

Председател на ОбС /П/ не се чете  

                                     /Д-р Бейтула Сали/ 

 

 

Изготвил преписа: ……………………… 

                                    /Айлин Шакирова/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ-САМУИЛ 

    ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

 

Протокол № 54 

от извънредно заседание на 09.02.2023 г. 

 

 Докладна записка с вх. № 61-02-914 от инж. Джевдет Азис 

- кмет на община Самуил. 

ОТНОСНО:  Представяне за сведение на Годишен доклад 

за дейността на Звеното за вътрешен одит в община Самуил, 

област Разград за периода от 22.03.2022 г. до 31.12.2022 г. на 

Общинския съвет Самуил. 

СПИСЪК 

на поименно гласувалите общинските съветници 

от 09.02.2023 г. 

№ Име, Презиме, Фамилия Гласуване 

1 Бейтула Сали Мюмюн ЗА 

2 Айхан Хъкмет Исмал ЗА 

3 Бюлент Кадир Али ЗА 

4 ЮкселАдем Нури ЗА 

5 Закир Садула Билял ЗА 

6 Реджеб Осман Хасан ЗА 

7 Исуф Алайдин Съткъ ЗА 

8 Реджеб Халил Назиф ЗА 

9 Гюнел Мехмед Юмер ЗА 

10 Ерсин Февзи Исмаил             ЗА 

11 Динчер Али Чауш   ЗА 

12 Абтула Мехмед Абтула ЗА 

13 Азем Хълми Шакир ЗА 

14 Алпер Зикри Чауш ЗА 

15 Вадет Мехмед Нурула ЗА 

16 Ердинч Хюсеин Халим ЗА 

17 Ергин Ерол Шефкъ ЗА 

 

Общински съвет – Самуил приема следното 

 

 

РЕШЕНИЕ 54.908 

В съответствие с изискванията на чл. 40, ал. 2 от Закона 

за вътрешен одит в публичния сектор (изм. и допълнен ДВ 

бр.100 от 20.12.2019 г.), Ви представям  Годишен доклад за 

дейността на Звеното за вътрешен одит в община Самуил, 

област Разград за периода от 22.03.2022 г. до 31.12.2022 г., 

който съдържа изпълнение на одитни ангажименти, основните 

изводи за функционирането на системите за финансово 

управление и контрол и дадените препоръки за подобряване 

дейността на организацията, случаите на нарушения на 

нормативните документи и предложения за развитие на 

дейността по вътрешен одит. 

 Годишен доклад за дейността на Звеното за вътрешен 

одит в община Самуил, област Разград за периода от 22.03.2022 

г. до 31.12.2022 г., е съгласуван и утвърден от кмета на община 

Самуил. 

     На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с 

чл.40, ал.2 от Закона за вътрешен одит в публичния сектор, 

Общински съвет Самуил ОбС-Самуил със „За”– 17 гласа; 

„Против”– няма; „Въздържал се” – няма. 

 



РЕШИ: 

    1.Приема за сведение – Годишен доклад за дейността на 

Звеното за вътрешен одит в община Самуил, област Разград за 

периода от 01.01.2022 г. до 31.12.2022 г., който съдържа 

изпълнение на одитни ангажименти, основните изводи за 

функционирането на системите за финансово управление и 

контрол и дадените препоръки за подобряване дейността на 

организацията, случаите на нарушения на нормативните 

документи и предложения за развитие на дейността по 

вътрешен одит. 

1. Възлага на кмета последващите, съгласно закона 

действия. 

Настоящото решение  подлежи на оспорване в 14-дневен 

срок по АПК  пред Административен съд Разград.  

Настоящото решение да бъде изпратено на кмета на Община 

Самуил и Областния управител  на Област Разград  в 7-дневен 

срок от приемането му. 

 

Председател на ОбС /П/ не се чете  

                                     /Д-р Бейтула Сали/ 

 

 

Изготвил преписа: ……………………… 

                                  /Айлин Шакирова/



 

 

 

 

ОБ Щ И Н А   С А М У И Л                              О Б Л А С Т   Р А З Г Р А Д 

7454 с. Самуил, ул. “Х. Димитър” № 2, тел.: 08477/20-20, факс: 084/226-030, 

info@samuil.bg 
 

ГОДИШЕН  ДОКЛАД 

        за дейността на Звеното  за вътрешен одит в община Самуил, област Разград 

за периода от 22.03.2022 г. до 31.12.2022 г. 

 

Настоящият доклад е изготвен на основание чл.40, ал.1 от Закона за вътрешния 

одит в публичния сектор (ЗВОПС) и съдържа обобщена информация за дейността по 

вътрешен одит. Дейността по вътрешен одит през 2022 г. се осъществи в съответствие с 

изискванията на Закона за вътрешния одит в публичния сектор (ЗВОПС, последно изм. 

и доп. ДВ бр.100 от 20.12.2019 г.), Наръчника за вътрешен одит, утвърден от 

Министъра на финансите и Статута на звеното за вътрешен одит в Община Самуил, 

Международните стандарти за професионална практика по вътрешен одит (издадени от 

Института на вътрешните одитори и публикувани от Института на вътрешните одитори 

в България), Етичния кодекс на вътрешните одитори. 

I. ВЪВЕДЕНИЕ 

Звеното за вътрешен одит е създадено с решение на Общинския съвет - Самуил  

№ 35.669 по Протокол № 35 от 28.02.2022 година. На основание чл.21, ал.1 , т.2 от 

ЗМСМА, Общински съвет Самуил променя структурата на общинска администрация  и 

считано от 01.03.2022 год. създава Звено за Вътрешен одит (ЗВО). Статутът на ЗВО е 

утвърден от Кмета на Общината на 27.04.2022 година. Числеността на звеното за 

вътрешен одит, съгласно чл.14 от ЗВОПС е 2 /двама/ вътрешни одитори, включително 

ръководител. Към 31.12.2022 год. числеността на Звеното за Вътрешен одит в община 

Самуил е заета 1 /една/ щатна бройка – ръководител на ЗВО.  

Стратегическият план за дейността по вътрешен одит за периода 2022-2024 

година и изготвеният въз основа на него Годишен план, са утвърдени на 03.05.2022 

година от кмета на Общината и съгласувани, приети за сведение на основание чл.34, 

ал.5 от ЗВОПС от Общински съвет Самуил. 

Въз основа на утвърдения стратегически план, кметът на Община Самуил, е 

утвърдил Годишен план за дейността на звено „Вътрешен одит“ за 2022г. на 27.05.2022 

г.  Изпълнените през 2022 г. дейности допринесоха за постигане на целите, заложени в 

стратегическия план. Към Стратегическия план на звеното за вътрешен одит за периода 

2022 г. – 2024 г. и Годишния план за дейността на звено „Вътрешен одит“ за 2022 г. е 

включен и утвърден от кмета на общината.   

II. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ГОДИШНИЯ ПЛАН ЗА ДЕЙНОСТТА  ПО 

ВЪТРЕШЕН ОДИТ   

 

1. Цели и обхват 



Звеното за вътрешен одит, осъществява постоянен, независим, обективен и 

ефективен контрол по отношение дейностите и процесите осъществявани в  Община 

Самуил, както и във второстепенните разпоредители с бюджет.На база полученото 

разбиране за целите, приоритетите, дейността и нивото на контрол в Община Самуил 

през периода от 01.01.2021 г. до 31.12.2022 г., звеното  за вътрешен одит в публичния 

сектор  си постави следните  стратегически цели: 

Подобряване дейността на организацията чрез : 

1.1. Укрепване на вътрешния контрол в община Самуил чрез предоставяне на 

одитни ангажименти за увереност, изготвяне на обективни оценки при изпълнение на 

одитните ангажименти и даване на препоръки за подобряване на дейността му. 

1.2. Подобряване на разбирането за вътрешен контрол и прилагане изискванията 

на Закона за финансово управление и контрол в публичния сектор и Закона за 

вътрешният одит в публичния сектор за даване на оценка на функционирането на 

системата за финансово управление и контрол/СФУК/. 

1.3. Предоставяне на увереност на ръководството на община Самуил относно 

правилното, законосъобразното и ефективно усвояване на бюджетните средства от 

разпоредителите с бюджет, включително общински предприятия и второстепенни 

разпоредители, изведени на делегиран бюджет на основание на закон. 

1.4. Предоставяне на увереност на ръководството на общината, относно 

законосъобразната организация, одобряване на проектни предложения, както и 

изпълнение на проекти, финансирани със средства от ЕС на територията на община 

Самуил, в следствие на сключени договори в проверените обекти. 

1.5. Предоставяне на увереност на ръководството на общината относно 

правилното, законосъобразно и ефективно управление от разпоредители на делегиран 

бюджет в община  Самуил.                    

1.6. Укрепване административния капацитет на звеното, повишаване на 

професионалните знания, умения и опит. 

1.7 Консултиране на ръководителя на организацията и ръководителите на  

отделните структури с цел подобряване процесите по управление на риска и контрола, 

без да поема управленска отговорност за това. 

Конкретните ангажименти и дейности на ЗВО за 2022 година, посредством, 

които ще бъдат постигани стратегическите цели, са отразени в годишния план за 

дейността по вътрешен одит за 2022 година.  

Осигуряване на необходимите професионални знания и умения на персонала 

чрез повишаване на квалификацията, включително и поддържане на оптимален брой на 

вътрешните одитори, за изпълнение на конкретните одитни ангажименти.  

Целите, които си постави ЗВО в Годишния план за 2022 г. бяха съобразени със 

стратегическите цели. При изготвяне на Годишният план за одитните ангажименти за 

даване на разумна  увереност, че целите на Общината ще бъдат постигнати през 2022 

година, вътрешният одит идентифицира и извърши оценка на рисковете, на отделните 

дейности и процеси, съвместно с ръководството на Общината, директорите на  

дирекции и  ръководители на общински предприятия, след което бяха определени 

приоритетните  одитни ангажименти за 2022 година. 

Необходимите професионални знания и умения вътрешните одитори постигаха 

чрез самоподготовка, самообучение и доусъвършенстване на придобитите знания в 

процеса на извършване на поетите одитни ангажименти. 

 

 



2. Одитни  ангажименти за даване на увереност 

2.1. Изпълнени одитни ангажименти за даване на увереност  

Към 31.12.2022г. при планирани три одитни ангажимента са приключили 3 броя 

одитни ангажименти за даване на увереност, за които са съставени и връчени одитни 

доклади както следва:  

- Предоставяне на увереност на ръководството на община Самуил относно 

извършен одитен ангажимент за увереностна на дейността по определяне  и 

администриране  на приходите от местни данъци и неданъчни приходи, и такси в 

община Самуил  за периода от 01.01.2021г. до 30.06.2022 г. Резултатите от одита са 

отразени в одитен доклад № ОАУ 2201/22.07.2022 г. 

- Предоставяне на увереност на ръководството на община Самуил и на 

директора относно дейността на ОП „Самуил 2011“  с. Самуил, по законосъобразно, 

ефективно и ефикасно изразходване на бюджетните средства в ОП „Самуил 2011“  с. 

Самуил за периода от 01.01.2021 г. до 30.06.2022 г. Резултатите от одита са 

отразени в одитен доклад № ОАУ 2202/16.09.2022 г.   

- Одит на процеса по законосъобразно отчитане на приходите и изразходване на 

бюджетните средства при изпълнение на дейността на учебното заведение, както и 

на получените средства, по проекти и програми от  Европейския съюз в СУ „Св.Св. 

Кирил и Методий“ с. Самуил, за периода  от 01.01.2021 г. до 30.09.2022 

година.Резултатите от одита са отразени в одитен доклад  № ОАУ  2203/23.12.2022 

г  

3. Изпълнени одитни ангажименти за консултиране  

 Към 31.12.2022 г. не са планирани  одитни ангажименти за консултиране-даване 

на становище. Изпълнен е един одитен ангажимент за консултиране по актуализиране 

на  Правилника за устройството и дейността на общинска администрация-Самуил, във 

връзка с откриването на Звеното за вътрешен одит с решение № 35.669 по протокол       

№ 35/28.02.2022 г. на Общински съвет-Самуил. 

4. Неизпълнени одитни ангажименти 

За отчетния период няма незавършен планиран одитен ангажимент. От 

планираните в годишен одитен план за периода 22.03.2022 г. – 31.12.2022 г. три одитни 

ангажимента за даване на увереност, три са  приключени и отчетени към 31.12.2022 г. 

Но не всички препоръки са изпълнени към 31.12.2022 г. 

 5. Фонд работно време  

 

 Отчетният период обхваща194 работни дни за един одитор или 388 дни за двама 

одитори, които са разпределени както следва: 

 

№ по 

ред 

Дейности Планирани 

раб. дни 

     Реално  

отработени 

Отклонения 

1. Изпълнение на одитни 

ангажименти 

121 121 0 



2. Обучение и квалификация 8 8 0 

3. Отпуски 15 11 -4 

4. Болнични 10 20 +10 

5. Други /вкл. Статут на ЗВО, 

Стратегическо и годишно 

планиране / 

30 30 0 

6. Общо административни 

дейности  

10 4     -6 

 Общо дни 194 194 0 

  

При планирани 121 дни за изпълнение на одитни ангажименти за увереност ,  са 

отчетени 121 дни -100 % изпълнение.  

 При планирани 8 дни за обучения и квалификация, са употребени 8 дни -100 % 

изпълнение. За изготвянето на Статута на ЗВО в общината, на Стратегическия и 

Годишен план, бяха употребени 30 дни общо, при планирани 30 дни или изпълнение  от 

100 %.  

 

5. Повишаване на професионалната квалификация 

През 2022 г. одиторите от звено „Вътрешен одит” /ЗВО/ са участвали в срещи, 

квалификации и обучения, както следва: 

 5.1. Участие на ръководителя на звеното за вътрешен одит  в онлайн обучение на 

тема „Отчитане на дейността по вътрешен одит за 2022 г. от организациите от 

публичния сектор“  от Дирекция „Методология на контрола и вътрешен одит“ към 

Министерство на финансите. 

           5.2.За самообучение – промени на нормативни актове, относими към дейността 

по вътрешен одит, са употребени 6 работни дни от ръководителя на звеното за 

вътрешен одит.    

ІIІ. РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОДИТНИТЕ АНГАЖИМЕНТИ 

1. Съществени констатации  от одита „Оценка и анализ на 

процеса  по определянето и администрирането на приходите от 

местните данъчни и неданъчни приходи и такси в община - Самуил за 

периода от 01.01.2021 г. до 30.06.2022 г. “ – ангажимент за даване на 

увереност. 

В изпълнение на чл.9 от Закона за местни данъци и такси, през одитирания 

период, дейностите по определяне и администриране на приходите от местни данъци и 

такси са регулирани с наредби, приети от Общински съвет – Самуил (ОбС – Самуил): 

Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на община Самуил 

(НОРМД) и Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на 

услугите на територията на община Самуил (НОАМТЦУ). 

 Неданъчните приходи от предоставени под наем общински имоти или части от 

тях са определени на  основание на чл.8, ал.2 от ОбС – Самуил с приета Наредба за 

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

правомощия на кмета на общината.   

От  ОбС – Самуил е приета Наредба за   стопанисване, управление  и 

предоставяне за ползване на общински пасища и мери на територията на община 

Самуил и Наредба за  управление, стопанисване  и  ползване на земите и горите от 

общинския горски фонд на територията на община Самуил. 



 

В резултат от одита са направени следните изводи и заключения: 

Определянето и администрирането на местните данъци и такси в община Самуил 

е осъществено в рамките на законовите компетенции, предоставени на общинския 

съвет и кмета на общината. Определени са размерите и са администрирани 

многообразни по вид, същност и характеристики местни данъци и такси: 4 вида местни 

данъци (Данък върху недвижимите имоти, Данък върху превозните средства, Данък 

при придобиване на имущество  по дарения и възмезден начин и Патентен данък), 2 

вида местни такси (таксите за битови отпадъци, такса за притежаване на куче), като 

техническите, административни и други общински такси се характеризират с голямо 

видово разнообразие. 

Местните данъци, таксите за битови отпадъци, административни, технически и 

други местни такси се администрират от звено „Местни данъци и такси“, а останалите   

неданъчни приходи от наеми на общинско имущество, съответно  от служител от фронт 

офиса за „Управлението и стопанисването на общинската собственост”, които се внасят 

на касата на общината. 

 Основният администратор на местните данъци и такси е звено „Местни данъци и 

такси“ към общинска администрация. Въведените данъци и такси са публично 

оповестени. 

Осигурено е автоматизиране на дейностите в общинската администрация по 

администрирането на местните данъци и на по-голямата част от местни такси. 

Използвани са информационни системи и технически средства, които осигуряват 

актуална и надеждна информация, защитена от неправомерен достъп.  

Постигнати са координация и взаимодействие между структурните звена в 

общината с други институции при изпълнението на задълженията на общинската 

приходна администрация. Необходима е по-голяма и периодична активност за 

установяване и събиране на задълженията за местни данъци и такси. 

За 2021 г. и до 30.06.2022 г. не са извършени промени в размерите на таксата за 

битови отпадъци. През одитирания период таксата за битови отпадъци се събира по 

приетите с решение на ОбС - Самуил размери, еднакви за всички населени места в 

общината и различни според вида на имота – жилищен и нежилищен. Еднаквият размер 

на таксата за битови отпадъци за всички населени места в общината, налага извода за 

необходимостта от ясна обосновка   за всички населени места на размера на таксата за 

битови отпадъци. 

 Дейностите по прогнозирането и планирането на приходите са осъществени по 

реда и в сроковете на съставяне на бюджетните прогнози и проектобюджетите на 

общината и са публично оповестени. Планираните приходи по общинския бюджет от 

местни данъци и такси са на базата на анализи на тяхната събираемост през 

предходните години. Общият размер на дължимите постъпления от местни данъци и 

такса за битови отпадъци (формирани от облога и недобора) са по-големи от 

планираните по първоначалният бюджет на общината за 2021 г. и 2022 г.   

Не са въведени в  общината  работни процедури за администриране на местните 

данъци и такси, въвеждащи конкретни правила и ред, съобразени с методически 

указания на Националната агенция за приходите. Въведена е добра практика и е 

осигурена възможност, както за заплащане на задълженията за местни данъци и такси   

за използване на различни начини на заплащане – по банков път, в брой, с пощенски 

запис, чрез кметове на населени места и други. Материалната база и основното 

оборудване са добри, отговарят на потребностите при обслужване на граждани, 

приемане и обработване на декларации и допринасят за ефективността на дейностите.  



 В резултат от извършената проверка на конкретни декларации  не са установени 

случаи на: ползване на неактуални образци на декларации за облагане с данък върху 

недвижимите имоти и данък върху превозните средства.    

През 2021 г. и 2022 г., определените размери на данъците и дължимите  недобори 

от предходни години, са съобщени на всички данъчно задължени лица. 

 През 2021 г. няма извършена контролно-ревизионна дейност, няма съставени  

актове за установяване на задължения по чл. 107, ал. 3 от Данъчно-осигурителния 

процесуален кодекс. По време на одита със заповед на кмета е определено длъжностно 

лице – финансов контрольор да упражнява контрол при събиране на местните данъци и 

такси. 

През проверявания период няма издадени  разрешения за разсрочване на 

задължения на данъчно задължени лица.   

Общият размер на дължимите суми (облог и недобор) от местни данъци и такса за 

битови отпадъци нараства, като за 2022 г. е увеличен спрямо 2021 г. с  0,5 на сто.  

Абсолютният размер на постъпилите приходи от МДТ  спрямо 2020 г., се 

увеличава  през 2021 г. с 18.3 на сто, въпреки извънредното положение заради 

пандемията.    

Към 31.12.2021 г. са предвидени местни приходи от данъци и такси такса за 

битови отпадъци  638 845 лв., а  са постъпили 587 142 лв. – 91.9  на сто.   

В резултат от нарастването на недоборите през одитирания период и техния нисък 

процент на събираемост, намаляват относителният дял на постъпленията от приходи по 

бюджета на община Самуил.    

Основните причини за ниската събираемост на вземанията и големия размер на 

недобора от данък върху недвижимите имоти, данък върху превозните средства и такса 

за битови отпадъци са: ниската платежоспособност на задължените лица; наличието на 

длъжници, които са заличени в търговския регистър и/или са търговци в ликвидация; 

наличието на недължими вземания - с давност над 10 години, както и: 

 задължения на непререгистрирани юридически лица или обявени в 

ликвидация или несъстоятелност; 

 задължения на починали лица, чиито наследници не са подали 

декларации за данъчно облагане и служителите по чл. 4, ал. 1 от ЗМДТ не са 

образували партида за наследения недвижим имот въз основа на данните, 

налични в общината и в регистъра на населението; 

 задължения на фирми на чужди граждани за данък върху 

превозните средства, но изпълнението се затруднява поради това, че 

собствениците са напуснали страната с превозните средства; нарастването на 

несъбраните задължения на данък превозни средства е по причина, че 

задълженията са за стари превозни средства, които не са в движение, 

собственост на починали физически лица или ликвидирани. За физическите 

лица, с промените в ЗМДТ от 2020 г., могат служебно да се прехвърлят 

задълженията на наследниците, но за юридическите лица е невъзможно 

събирането им, няма предвиден служебен начин за прекратяване на такива 

задължения от страна на общината, няма и представляващи, които да го 

направят. 

В община Самуил не са въведени правила за наблюдение и контрол и правила за 

осъществяване на контрол за съответствие със законовите изисквания на вътрешните 

актове с нормативна уредба. За одитирания период не са извършени проверки и 

инспекции от други контролни органи на дейността по определяне и администриране 

на приходите от местни данъци и такси в община Самуил. 



В общината има издадена заповед на кмета на общината и  са определени по 

населени места на територията на общината,  длъжностните лица, които събират 

местните данъци и такси,    формулирани са техните права и задължения във връзка със 

събирането и внасянето на дължимите суми от населението.  

 През 2021 г. и до 30.06.2022 г. не са опростени/отписани задължения по давност 

на данъчно задължени лица. Община Самуил не събира суми чрез съдия изпълнител. 

Принудителни обезпечителни мерки и действия за принудително изпълнение не са 

предприети, поради липса на публичен изпълнител.  

 По време на извършения одитен ангажимент се извърши проверка на 

длъжностното лице в кметство с. Богданци и кметство с. Кара Михал, което събира 

местни данъци и такси. През 2021 г. в кметство с. Богданци са получени от 

длъжностното лице от звеното по „МДТ“ в Самуил девет кочана квитанции. Съставени 

са 420 броя квитанции за платени данъци и такси на стойност 3 188 лв. и сумата е 

внесена на старши специалист „МДТ“ при общинска администрация-Самуил. В края на 

годината от последния кочан са попълнени и отчетени 30 квитанции, а останалите за 

оставени за ползване през 2022 г. 

 За периода 01.01.2021 г. до 31.12.2021 г. от длъжностно лице в кметство с. Кара 

Михал са съставени 169 броя квитанции за платени данъци и такси на стойност 806 лв., 

и  сумата е внесена на старши специалист „МДТ“ при общинска администрация-

Самуил. В края на годината от последния кочан са попълнени и отчетени 16 квитанции, 

а останалите за оставени за ползване през 2022 г. 

Отчитането на събраните средства се  извършва на основание дневен лист за 

събраните суми, който се попълва от определеното лице, като се спазва срока от пет 

работни дни за отчитане на събраните суми. След отчитане на средствата по квитанции 

по видове данъци и ТБО, специалистите към „МДТ“ към общинска администрация-

Самуил, вкарват в програмния продукт „Матеус“, по партидите на данъчно 

задължените лица. За невнесените в срок задължения за данъци и такси, автоматично се 

начислява лихва, която остава неиздължена. 

По време на одита се внедрява  отдалечен достъп до програмния продукт 

„Матеус“ във всички населени места на територията на община Самуил и се дава 

възможност за инкасиране на данъци и ТБО в реално време. 

Община Самуил, като цяло, прилага необходими законови действия и дейности в 

процеса на администриране на приходи от местни данъци и такси. 

Приходите от местни неданъчни приходи по отдаване под наем на: сгради, ниви, 

дворни места и пасища са изпълнени 76.5 на сто. Това се дължи на несъбрани  наеми   

по сключени договори за отдадени под наем на имоти общинска собственост, с изтекъл 

давностен срок. Несъбраните приходи от наеми на сгради, имущество и наеми на земя 

по сключени договори от минали години с изтекъл давностен срок в размер на 53 349 

лв. са отписани с решение на ОбС-Самуил, на основание чл. 110 и чл.111в от ЗЗД.  

През последните три години не са налице дължими наеми, което се дължи на 

своевременното реагиране за събирането им. Средствата от наемите се внасят на касата 

на общината.  

През одитираният период в община Самуил са създадени необходимите условия 

за ефективно осъществяване на дейностите по определяне и администриране на 

местните данъци и такси, и неданъчните приходи от наеми на общинско имущество.   

Дейностите по определяне на местните данъци и такси, и неданъчните приходи  и по 

планиране на приходите от тях са осигурили планираните постъпления по общинския 

бюджет. Процесите по администриране на приходите от местни данъци и такси, и 

неданъчните приходи осигуряват добри условия за обслужване на задължените лица, 



събиране и отчитане на приходите и допринасят за увеличаване на приходите по 

бюджета.  

Необходими са допълнителни действия с цел подобряване на ефективността на 

дейностите на общината по определяне и администриране на приходите от местни 

данъци и такси и повишаване на фискалния капацитет: 

- въвеждане на ясни и конкретно определени правила и ред относно 

администрирането на данъчните   приходи и таксата за битови отпадъци; 

- привеждане в съответствие на фактическата организация и въведените 

правила, ред и задължения;  

- изготвяне на финансова обосновка при планиране на приходите от 

административни и технически  и такси; 

- въвеждане на правила за контрол върху дейността по определяне и 

администриране на местните данъци и такси. 

 

       Одитният екип е  предложил пет препоръки за подобряване на дейността при 

администрирането на местните данъчни и неданъчни приходи и такси в община - 

Самуил, за които следва да се предприемат мерки от общинското ръководство за 

изпълнението им  до 31.12.2022 г.  

2. Съществени констатации  от одита на процеса по 

законосъобразно, ефективно и ефикасно изразходване на бюджетните 

средства в Общинско предприятие  „Самуил 2011“ с. Самуил (ОП)  за 

периода от 01.01.2021 г. до 30.06.2022 г. - второстепенен разпоредител 

с бюджет– ангажимент за даване на увереност. 

В резултат от одита са направени следните изводи и заключения: 

Общинското предприятие „Самуил 2011“ е създадено на основание чл. 52 от 

Закона за общинската собственост, с решение на ОбС-Самуил. ОП осъществява 

дейността си въз основа на правилник, в който са определени: предметът на дейност, 

структурата, управлението, числения състав, правата и задълженията му, по отношение 

на предоставеното имущество. ОП извършва дейности по сметосъбиране и 

сметоизвозване от населените места в община Самуил до Регионално депо гр. Разград, 

снегопочистване и други комунални дейности на територията на населените места в 

общината. 

По време на одита от ръководството на ОП „Самуил 2011“ не се представиха 

Правила за провеждане на инвентаризация и бракуване на активи. 

Не са актуализирани вътрешните нормативни правила в ОП, в съответствие 

промените на нормативните актове: Закона за управление на отпадъците (изм. и доп. от 

01.03.2022 г.) и ПМС № 67 за заплатите в бюджетните организации и дейности (посл. 

изм. от 05.08.2022 г.): 

 Вътрешните правила за работната заплата в ОП; 

 Стратегия за управление на риска в ОП; 

Счетоводната информация се обработва с  програмен продукт „ФСД“.  

ОП „Самуил 2011“ прилага: Системата за финансово управление и контрол, 

Счетоводната  политика и Амортизационната политика на общинска администрация – 

Самуил. 

Предварителен контрол по отношение на поемане на задължение и/или 

извършване на разходи се осъществява от финансовия контрольор към общинска 

администрация-Самуил. 



Не е документиран упражнен контрол на пътните листи по отношение на 

отчетените изминати километри. 

Не е заведена счетоводно аналитична отчетност по населени места на територията 

на общината и по видове  разположени  контейнери и кофи.  

Към 31.12.2021 г. разходи по дейност „Чистота“ на ОП са изпълнени 58 на сто, а 

към шестмесечието на 2022 г., спрямо шестмесечието на 2021 г. разходите са се 

увеличили с 39 на сто, в резултат на завишение на размера на отчисленията за 

обезвреждане и депониране на битовите отпадъци в Регионално депо-Разград. 

Към 30.06.2022 г. генерираните битови отпадъци са с 1.6 на сто повече от 

шестмесечието на 2021 г. 

През одитираният период в общинското предприятие са създадени 

необходимите условия за ефективно осъществяване на дейностите по 

сметосъбиране, сметоизвозване, поддържане и изграждане на осветление на улици и 

площади по предварително зададена информация за наличие на необходимост и 

снегопочистване и счетоводното им  отчитане. 

Необходими са допълнителни действия с цел подобряване на ефективността на 

дейностите на общинското предприятие: 

 - актуализирани вътрешните нормативни правила в ОП, в съответствие 

промените на нормативните актове;   

- определяне на лице за упражняване на контрол на пътните листи по 

отношение на отчетените изминати километри. 

- завеждане на счетоводна аналитична отчетност по населени места на 

територията на общината по видове  разположени  контейнери и кофи.  

- поставяне на съдове за разделно събиране на отпадъците по населени места на 

територията на общината. (не изпълнена) 

Одитният екип е  предложил четири препоръки за подобряване на дейността на 

ОП „Самуил 2011“, за които следва да се предприемат мерки от общинското 

предприятие за изпълнението им до 31.12.2022 г. 

3. Съществени констатации  от одита на процеса по 

законосъобразно, ефективно и ефикасно изразходване на бюджетните 

средства и получени средства по проекти и програми от  Европейския 

съюз  в СУ „Св.Св. Кирил и Методий“ с. Самуил  за периода от 

01.01.2021 г. до 30.09.2022 г. - второстепенен разпоредител с бюджет 

на делегиран бюджет – ангажимент за даване на увереност. 

 

В резултат от одита са направени следните изводи и заключения: 

 

 СУ „Св.Св. Кирил и Методий“ с. Самуил е второстепенен разпоредител с 

делегиран бюджет. 

Към 31.12.2021 г. в СУ „Св.Св. Кирил и Методий“  няма просрочени задължения 

към работници, служители, доставчици и фактури за плащане и няма просрочени 

вземания от физически или юридически лица. 

Планирането и организирането на дейността на СУ „Св.Св. Кирил и Методий е 

регламентирано  чрез вътрешно-училищните документи, приети на педагогически 

съвет. 

В СУ „Св.Св. Кирил и Методий“ е създадена добра организация на счетоводната 

дейност, която позволява проследяване на извършваните стопански операции от 



възникването, изпълнението, отчитането до съхранението им.  Извършените разходи  са 

законосъобразни, документално обосновани,  отчетните данни в годишния финансов 

отчет за 2021 г. и до 30.09.2022 г.  

Постъпилите бюджетни приходи и извършените бюджетни разходи за 

одитирания период са осчетоводявани своевременно и са отчитани в отчетите за 

касовото изпълнение  и във финансово-счетоводните отчети.    

 За периода от 01.01.2022 г. до 30.09.2022 г. в дейност 322 „Неспециализирани 

училища, без професионални гимназия“, неправилно са отчетени разходите изплатени 

за възнаграждения и осигуровки на шофьорът на училищния автобус предоставен от 

МОН, вместо в дейност 389 „Други дейности по образованието“. В дейност 389 „Други 

дейности по образованието“ са отчетени само разходите за издръжка на  училищния 

автобус. Към 30.09.2022 г. разходите изплатени за възнаграждения и осигуровки на 

шофьорът на училищния автобус предоставен от МОН са сторнирани  от дейност 322 

„Неспециализирани училища, без професионални гимназия“ и отчетени в дейност 

389„Други дейности по образованието“.   

През одитирания период изготвените месечни, тримесечни отчети и годишния 

отчет за 2021 г. за касовото изпълнение,  оборотните ведомости и друга отчетна 

информация на СУ „Св.Св. Кирил и Методий“, преди  представяне в общинска 

администрация са докладвани и приемани с протокол от общото събрание на 

училището. 

   Прилаганите вътрешни нормативни правила през одитирания период не са 

актуализирани, в съответствие промените на нормативните актове: 

 Счетоводната политика на СУ „Св.Св. Кирил и 

Методий“ (Закона за счетоводството, посл. изм. и доп. ДВ. бр. 19 

от 5.03.2021 г.;) 

 Системата за финансово управление и контрол (на 

основание Заповед № ЗМФ 184/06.03.2020 г.на Министъра на 

финансите) 

По време на одита от ръководството на СУ „Св.Св. Кирил и Методий“ не се 

представиха: 

 План за документооборота в СУ „Св.Св. Кирил и 

Методий“; 

 Вътрешни правила за управление на цикъла на 

обществените поръчки 

 Правила за провеждане на инвентаризация и 

бракуване на активи на СУ „Св.Св. Кирил и Методий“; 

 Вътрешни правила за управление и контрол на 

процедурите, документите и финансовите средства по проекти 

финансирани от Европейския съюз; 

 Вътрешни правила за реда и условията за сключване на 

договори за дарения, получаване  и управление  на дарения в полза на СУ 

„Св.Св. Кирил и Методий“ и Регистър на даренията. 

До края на одитирания период са издадени заповеди от директор на СУ „Св.Св. 

Кирил и Методий“ за определяне на длъжностни лица за актуализиране и изготвяне на 

необходимите вътрешни документи. 

В СУ „Св.Св. Кирил и Методий“ годишната  инвентаризация за 2021 г., е  

извършена формално на заведените по сметки: 2041“Компютри и хардуерно 



оборудване“, 2049 „ Други машини и съоръжения“, 3020 „Материали“ и 9909 „Други 

активи в употреба“.   

По счетоводна сметка 2049 „Други машини и съоръжения“ и 9909 „Други активи 

в употреба изписани като разход“ са заведени машини и съоръжения намиращи се в 

помещение с предназначение за столова, предоставено на ОП „ Обществено хранене и 

социални услуги“; (по време на одита се проведе среща между директорите на 

училището и общинското предприятие) 

Не е заведена аналитична отчетност по длъжностни лица за притежаваните от тях: 

компютри и хардуерно оборудване, програмни продукти, гориво за отопление и други 

активи в употреба изписани като разход. 

Училището се отоплява с парно изразходващо нафта. Горивото за отопление се 

отчита според посоченото изразходвано количество нафта от назначеното длъжностно 

лице - огняр към СУ „Св.Св. Кирил и Методий“.  

Преди започване на инвентаризацията всички декларации не са попълнени 

коректно и са пописани от директора на СУ „Св.Св. Кирил и Методий“ с. Самуил, като 

материално отговорно лице.  

В поименното щатно разписание има назначен само един счетоводител 

(изпълняваш всички счетоводни дейности и касиер в СУ „Св. Св. Кирил и Методий“),  

в конфликт на интереси на основание чл. 52 и чл. 53 от Закона за противодействие на 

корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество. 

По време на одита  се извърши проверка на законосъобразността на приложения 

ред за възлагане на проведени две обществени поръчки в  СУ „Св. Св. Кирил и 

Методий“, чрез събиране на оферти с обява по чл. 187 от Закона за обществените 

поръчки и сключения договор с предмет:  

 Извършване на строително-монтажни работи  (СМР), по 

полагане на нова хидроизолация на покрива на сградите на СУ „Св. Св. 

Кирил и Методий“, с. Самуил 

Прогнозната стойност на обществената поръчка за строителство е определена на 

основание количествено - стойностна сметка (КСС) одобрена от МОН и попада в 

стойностните прагове по чл. 20, ал. 3, т. 1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП). 

Възложителят е публикувал обява за събиране на оферти в  ЦАИС ЕОП. Заедно с 

обявата възложителят е публикувал техническа спецификация и всяка друга 

информация, свързана с изпълнението на поръчката.  

Срокът за получаване на оферти е съобразен с обема и сложността на поръчката и  

е спазен чл. 188 от ЗОП.  

Не е постъпвало искане за разяснение по условията на обществената поръчка. 

В определеният срок за получаване на оферти са постъпили 2 оферти. 

Със заповед възложителят е назначил комисия за разглеждане, оценка и 

класиране на постъпилите оферти,  по чл. 103, ал. 1 от Закона за обществените поръчки, 

във връзка с чл. 51, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за обществените 

поръчки(ППЗОП). Комисията се състои от нечетен брой членове – трима (вкл. 

председател). От членовете на комисията са подписани декларации за обстоятелствата 

по чл. 103, ал. 2 от ЗОП, във връзка с чл. 51, ал. 8 от ППЗОП. 

Офертите са  получени чрез платформата и са отворени по реда на чл. 54, ал. 2 от 

ППЗОП. На публичното заседание на комисията не са присъствали   представители на 

фирмите, представили оферти. 
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Комисията не е предложила за отстраняване на кандидати. 

Изготвен е протокол, в който са отразени действията на комисията по отваряне на 

офертите предоставени от фирмите. Офертите са подадена в съответствие с 

изискванията на ЗОП и указанията на възложителя. Изложени са правила за 

прилагането им и са декларирали капацитет за недопускане на негативни последици от 

проявлението на идентифицираните рискови предпоставки.  

Протокол от проведеното заседание на  комисията е   утвърден от директора на 

СУ „Св. Св. Кирил и Методий“. 

Възложителят е сключил Договор  за обществена поръчка за извършване на 

строително-монтажни работи  (СМР), по полагане на нова хидроизолация на покрива 

на сградите на СУ „Св. Св. Кирил и Методий“ с изпълнителя, на  основание чл. 194, ал. 

1 от ЗОП. 

Договорът и приложенията към него са публикувани на профила на купувача. 

Към договора за възлагане на обществената поръчка няма сключени анекси или 

допълнителни споразумения. 
Осигурена  е гаранция за изпълнение на договора по реда на чл.111, ал. 2 и ал. 5, т.3 от 

ЗОП. 

Изготвен е Протокол за приемане на СМР на обект: „Извършване на строително-

монтажни работи  (СМР), по полагане на нова хидроизолация на покрива на сградите 

на СУ „Св. Св. Кирил и Методий“, с. Самуил“ и е изплатена окончателно стойността по 

договора. 

 Всички документи свързани с възлагането на обществената поръчка се 

съхраняват в досие при директора на училището и в ЦАИС ЕОП. 

 

 Ремонт на санитарни помещения на СУ „Св. Св. Кирил и 

Методий“, с. Самуил 
 Прогнозната стойност на обществената поръчка за строителство е определена на 

основание количествено - стойностна сметка (КСС) одобрена от МОН и попада в 

стойностните прагове по чл. 20, ал. 3, т. 1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП). 

Възложителят е публикувал обява за събиране на оферти в  ЦАИС ЕОП. Заедно с 

обявата възложителят е публикувал техническа спецификация и всяка друга 

информация, свързана с изпълнението на поръчката.  

Срокът за получаване на оферти е съобразен с обема и сложността на поръчката и  

е спазен чл. 188 от ЗОП.  

Не е постъпвало искане за разяснение по условията на обществената поръчка. 

В определеният срок за получаване на оферти са постъпили 3 оферти. 

Със заповед възложителят е назначил комисия за разглеждане, оценка и 

класиране на постъпилите оферти,  по чл. 103, ал. 1 от ЗОП, във връзка с чл. 51, ал. 1 от 

Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки(ППЗОП). Комисията се 

състои от нечетен брой членове – трима (вкл. председател). От членовете на комисията 

са подписани декларации за обстоятелствата по чл. 103, ал. 2 от ЗОП, във връзка с чл. 

51, ал. 8 от ППЗОП. 

Офертите са  получени чрез платформата и са отворени по реда на чл. 54, ал. 2 от 

ППЗОП. На публичното заседание на комисията не са присъствали   представители на 

фирмите, представили оферти.  

Комисията не е предложила за отстраняване на кандидати. 

Изготвен е протокол, в който са отразени действията на комисията по отваряне на 

офертите предоставени от фирмите. Офертите са подадена в съответствие с 

изискванията на ЗОП и указанията на възложителя.   
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Възложителят   не е констатирал нарушения на комисията и протокола от 

проведеното заседание на  комисията е  утвърден от директора на СУ „Св. Св. Кирил и 

Методий“.  

Възложителят е сключил Договор  за изпълнение на строително-монтажни 

работи (СМР), с предмет „Ремонт на санитарни помещения на СУ „Св. Св. Кирил и 

Методий“,  с. Самуил с изпълнителя, на  основание чл. 194, ал. 1 от ЗОП. Изпълнителят 

предлага да изпълни дейностите включени в предмета на поръчката за 35 работни дни.  

Договорът и приложенията към него са публикувани на профила на купувача. 

Към договора за възлагане на обществената поръчка няма сключени анекси или 

допълнителни споразумения. 
Осигурена  е гаранция за изпълнение на договора по реда на чл.111, ал. 2 и ал. 5, т.3 от 

ЗОП. 

По време на одита на изпълнителя е изплатена авансово 50 % от сумата по 

договора. 

Всички документи свързани с възлагането на обществената поръчка се съхраняват 

в досие при директора на училището и в ЦАИС ЕОП. 

През одитирания период в СУ „Св. Св. Кирил и Методий“ са създадени 

необходимите условия за ефективно осъществяване на учебната дейност, 

счетоводното  отчитане и провеждане на обществените поръчки.  

Необходими са допълнителни действия с цел подобряване на ефективността на 

счетоводната дейност  на СУ „Св. Св. Кирил и Методий“: 

 - актуализиране на някои вътрешни  нормативни правила в СУ „Св. Св. Кирил и 

Методий“, в съответствие промените на нормативните актове;   

- изготвяне и утвърждаване от директора на СУ „Св.Св. Кирил и Методий“   

вътрешни документи;  

 - за използваните от длъжностните лица в училището: компютри и хардуерно 

оборудване, програмни продукти, гориво за отопление и други активи в употреба 

изписани като разход, не е заведена аналитична отчетност;   

- необходимо е да се постави уред за измерване на полученото и изразходвано 

гориво за отопление;   

- не са отписани от счетоводните сметки на училището: машините, 

съоръженията и други активи в употреба изписани като разход, намиращи се в 

помещението предназначено за  столова предоставено на ОП „Обществено хранене и 

социални услуги“ и не е съставен и подписан приемателно – предавателен протокол;  

- в щатното длъжностно разписание на СУ „Св. Св. Кирил и Методий“ има 

само един счетоводител (изпълняваш всички счетоводни дейности и касиер).   

 

 Одитният екип е  предложил шест препоръки за подобряване на дейността, за 

които следва да се предприемат мерки от училищното ръководство за изпълнението им,   

като се уведоми одитният екип.   

IV.  ДАДЕНИ ПРЕПОРЪКИ 

 За съществените слабости (отразени в съществените констатации с отрицателен 

ефект) са дадени следните 15 препоръки, които са приети и са изисквани незабавни 

действия от страна на ръководствата на проверяваните обекти.  

I.  Дадени препоръки при одита  на Местни данъчни и 

неданъчни приходи и такси при община Самуил: 

 



1. Да се предприемат спешно  обезпечителни мерки и действия за 

принудително изпълнение на неплатени в срок задължения за данъци и такси 

битови отпадъци от ръководството на общината. (не изпълнена) 

2. Да се изготвят писмени финансови обосновки/калкулации на 

необходимите материално-технически и административни разходи и се 

актуализират цените на такси за административни и технически услуги в 

НОАМТЦУ.  

3. Правилата и редът за администриране на местните приходи да 

бъдат конкретизирани, като се изготвят Работни процедури по функции: 

„Обслужване на клиенти“, „Отчитане на приходи“ и „Събиране“, съобразени с 

разработените процедури от НАП и със спецификата на дейностите на община 

Самуил. (изпълнена) 

4. Да се разработи Работна Процедура „Проверка и обработка на 

декларации“ по Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ), в която следва да 

се опишат  последователността от действията за прием, обработка, корекция и 

определяне на задължения по декларации по ЗМДТ: подаване на декларация; 

разпределение по служители за въвеждане в ПП „Матеус“, задължителни 

проверки, които следва да се извършат от служителя, обработващ 

декларацията; обработка на изискано допълнително приложение или 

документ; въвеждане на декларацията в програмния продукт; определяне на 

задължението по декларацията; предаване на обработените декларации за 

изпълнение или в „Архив”. (изпълнена) 

5. Да се изготви Работна процедура по функция „Контрол“ за извършване на 

проверки и ревизии: „Проверки по прихващане или възстановяване на суми“, 

„Извършване на проверки за установяване на факти и обстоятелства“, „Изпълнение на 

ревизия“. (изпълнена) 

II. Дадени препоръки при одита  на Общинско предприятие „Самуил 2011“ с. 

Самуил 

1. Да се актуализират и утвърдят от директора на общинското 

предприятие вътрешните нормативни правила в ОП, в съответствие промените 

на нормативните актове: 

 Вътрешните правила за работната заплата в ОП; 

 Стратегия за управление на риска в ОП; (изпълнена) 

2. Директорът на ОП да издаде заповед и определи лице, което да извършва 

заверка и упражнява контрол на пътните листи, по отношение на отчетените изминати 

километри по населени места. (изпълнена) 

3. Да се заведе счетоводно аналитична отчетност по населени места на 

територията на общината на наличните контейнери и кофи и те се разпределят по 

населени места пропорционално на населението живущо в тях. (изпълнена)  

III. Дадени препоръки при одита  на Средно училище „Св. св. Кирил и 

Методий“ с. Самуил 

1. Да се актуализират във връзка с промяната на нормативната уредба и утвърдят 

от директора на СУ „Св.Св. Кирил и Методий“ с. Самуил:  

   - Счетоводна  политика на СУ „Св.Св. Кирил и Методий“; 

   - Системата за финансово управление и контрол в СУ „Св.Св. Кирил и 

Методий“ с. Самуил; (не изпълнена) 



2. Да се изготвят и утвърдят от директора на СУ „Св.Св. Кирил и Методий“ 

следните вътрешни документи:      

 План за документооборота в СУ „Св.Св. Кирил и 

Методий“; 

 Вътрешни правила за управление на цикъла на 

обществените поръчки. 

 Правила за провеждане на инвентаризация и 

бракуване на активи; Вътрешни правила за управление и контрол 

на процедурите, документите и финансовите средства по проекти 

финансирани от Европейския съюз; 

 Вътрешни правила за реда и условията за сключване 

на договори за дарения, получаване  и управление  на даренията в 

полза на СУ „Св.Св. Кирил и Методий“ и Регистър на даренията. 

(не изпълнена) 

3. Да се заведе аналитична отчетност по длъжностни лица за използваните от тях: 

компютри и хардуерно оборудване, програмни продукти, гориво за отопление и други 

активи в употреба изписани като разход. (не изпълнена) 

4. За подобряване на отчетността за получено и изразходвано течно гориво за 

отопление е необходимо да се постави уред за измерване на полученото и изразходвано 

гориво за отопление. (не изпълнена) 

5. Да се предприемат необходимите действия за съставяне на приемателно – 

предавателен протокол за  машините, съоръженията и други активи в употреба 

изписани като разход,  намиращи се в помещението предназначено за  столова 

предоставено на ОП „Обществено хранене и социални услуги“ и се отпишат от 

счетоводните сметки на училището. (не изпълнена) 

6. Да се назначи касиер на СУ „Св.Св. Кирил и Методий“. (не изпълнена) 

 

Дадените през отчетния период препоръки за подобряване на одитирания процес, 

бяха приети от кмета на общината и ръководителите на проверените второстепенни 

разпоредители.  

 

V. ОСНОВНИ ИЗВОДИ ЗА ФУНКЦИОНИРАНЕТО НА СИСТЕМИТЕ ЗА 

ФИНАНСОВО УПРАВЛЕНИЕ И КОНТРОЛ 

Системите за финансово управление и контрол в Община Самуил  са 

многократно изменяни и допълвани със заповеди на кмета на общината и съответстват 

на изискванията на Закона за финансово управление и контрол в публичния сектор. 

Прилагането на разписани правила от Системата за финансово управление и контрол,  

като цяло, осигурява разумна увереност, че целите на Общината се постигат чрез 

съответствие със законодателството, вътрешните актове и договори, надеждност и 

всеобхватност на финансовата и оперативна информация, икономичност, ефективност, 

ефикасност на дейностите и опазване на активите и информацията. 

С вътрешни актове са утвърдени политики и процедури, обхващащи елементите 

на финансово управление и контрол в община Самуил. Организационната структура 

осигурява ясни линии на подчиненост, докладване и условия за контрол върху 

дейността на общинската администрация. Разпределението на длъжностите по степени 

допринася за  качествено изпълнение на функциите в общината. От ръководството са 

предприети съответните действия за управление на риска, като е утвърдена Стратегия 



за управление на риска на община Самуил 2021-2024 г.  Стратегията e paзpaбoтeна в 

изпълнение на изискванията на Закона за финансово управление и контрол в публичния 

сектор    (ЗФУКПС). Рисковете са идентифицирани, оценени и наблюдавани, с оглед на 

ограничаването им. Стратегия за управление на риска е неразделна част към Системата 

за финансово управление и контрол.   

Финансовото управление и контрол в общината се осъществява чрез системи от 

създадени и утвърдени от кмета писмени  политики и процедури с цел осигуряване на 

разумна увереност, че целите на общинската администрация ще бъдат постигнати. 

Въведените контролни дейности са насочени към намаляване на рисковете и 

постигане целите на общината и  изпълнение  решенията на ръководителите на 

дирекциите към общинска администрация и на второстепенните разпоредители към 

община Самуил. Елементите на СФУК функционират ефективно, като се прилага 

принципа на разделение на отговорностите при вземане на решения, осъществяване на 

контрол и осчетоводяване, с което се гарантира доброто финансово управление, 

икономично и ефективно протичане на процесите в общината. В одитните доклади е 

предоставена информация на кмета  за наличието и функционирането на Системите за 

финансово управление и контрол и спазване на разписаните правила за отделните 

дейности и процеси в разпоредителите с бюджет от по – ниска степен, с което кмета да 

придобие разумна увереност за законосъобразност на дейностите и за вземане на 

целесъобразни и адекватни управленски решения. 

Във второстепенните разпоредители с делегиран бюджет и общински 

предприятия също са разписани правила в Системи за финансово управление и 

контрол, но в следствие на слабо осъществен мониторинг, същите не са своевременно 

актуализирани и допълнени в съответствие с настъпили промени на нормативни актове, 

регламентиращи организация и изпълнение на определени функции и дейности в 

организациите от публичния сектор. С ежегодния мониторинг би следвало да се 

инициира промяна и актуализация на правилата в СФУК с цел постигане на 

съответствието им с изискванията на Закона за финансово управление и контрол в 

публичния сектор. В резултат на осъществените от Звено „Вътрешен одит“, са дадени 

становища и препоръки за изменение, актуализация и допълване, както на правилата за 

финансово управление и контрол на отделни процеси, така и предложения за промени и 

разработване на вътрешно нормативни регламенти в наредби и правилници. 

Прилагането на разписани правила в Системи за финансово управление и контрол в 

община Самуил, като цяло, осигурява разумна увереност, че целите на Общината се 

постигат чрез съответствие със законодателството, вътрешните актове и договори, 

надеждност и всеобхватност на финансовата и оперативна информация, икономичност, 

ефективност, ефикасност на дейностите и опазване на активите и информацията. Чрез 

въведените системи за ФУК е създадена адекватна контролна среда, която е осигурена 

чрез разписани и въведени вътрешни нормативни документи, прилагани от служители с 

необходимата компетентност. На основание на разписани правила и процедури в 

Стратегия за управление на риска в общината, ежегодно след оценка на рисковете са 

определените мерки за намаляване на установените рискове в съответните дейности. 

Въведените контролни дейности са насочени към намаляване на рисковете и постигане 

целите на общината, изпълнение на решенията на ръководителите. 



VI. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ДЕЙНОСТТА ПО ВЪТРЕШЕН 

ОДИТ ЗА СЛЕДВАЩИЯ ОТЧЕТЕН ПЕРИОД 

В Годишния план за 2023 г. ЗВО си поставя за цел подобряване дейността на 

Общината чрез: 

 Идентифициране, оценяване и управление на  рисковете в 

общината; 

 Даване на разумна увереност на ръководството на общината 

относно съответствие на извършваните дейности и процеси със 

законодателството, вътрешните актове и договори; 

 Оценяване на надеждността и всеобхватността на финансовата и 

оперативна информация; 

 Оценяване на ефективността, ефикасността и икономичността на 

извършваните дейности и процеси в общината; 

 Оценяване  на адекватността и ефективността на системите за 

финансово управление и контрол; 

 Даване на препоръки за подобряване дейността на общината; 

 Консултиране на ръководителя на организацията и ръководителите 

на отделните структури с цел подобряване процесите по управление на риска 

и контрола, без да поема управленска отговорност за това. 

 

Настоящият годишен доклад е изготвен в 4 /четири/ еднообразни екземпляра, 

предназначени за кмета на община Самуил, за Общински съвет Самуил, за Министъра 

на финансите и за Звеното за вътрешен одит. 

 

 

03.02.2023 г.                             Ръководител на вътрешния одит : 

          (Милка Пенчева) 



ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ-САМУИЛ 

    ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

 

Протокол № 54 

от извънредно заседание на 09.02.2023 г. 

 

 Докладна записка с вх. № 61-02-915 от д-р Бейтула Сали- 

Председател на ОбС-Самуил 

 

ОТНОСНО:  Определяне на представител на Община 

Самуил на извънредно Общото събрание на акционерите на 

Многопрофилна болница за активно лечение “Св. Иван 

Рилски” – Разград АД – гр. Разград. 

 

СПИСЪК 

на поименно гласувалите общинските съветници 

от 09.02.2023 г. 

№ Име, Презиме, Фамилия Гласуване 

1 Бейтула Сали Мюмюн ЗА 

2 Айхан Хъкмет Исмал ЗА 

3 Бюлент Кадир Али ЗА 

4 ЮкселАдем Нури ЗА 

5 Закир Садула Билял ЗА 

6 Реджеб Осман Хасан ЗА 

7 Исуф Алайдин Съткъ ЗА 

8 Реджеб Халил Назиф ЗА 

9 Гюнел Мехмед Юмер ЗА 

10 Ерсин Февзи Исмаил             ЗА 

11 Динчер Али Чауш   ЗА 

12 Абтула Мехмед Абтула ЗА 

13 Азем Хълми Шакир ЗА 

14 Алпер Зикри Чауш ЗА 

15 Вадет Мехмед Нурула ЗА 

16 Ердинч Хюсеин Халим ЗА 

17 Ергин Ерол Шефкъ ЗА 

Общински съвет – Самуил приема следното 

 

РЕШЕНИЕ 54.909 

Община Самуил като акционер в МБАЛ “Св. Иван Рилски” – 

Разград АД има покана за свикване на извънредно Общо 

събрание на акционерите, което ще се състои на 17.02.2023 г. 

от 13.00 часа в залата /библиотека/ на трети етаж на 

административната сграда на лечебното заведение в 

гр.Разград, ул. „Коста Петров“ №2.  

При липса на кворум, на основание чл. 227, ал. 3 от 

Търговския закон Общото събрание ще се проведе на 06.03.2023  

год. от 13.00 часа. 

         В дневния ред на общото събрание са включени следните 

точки: 

1. Промяна в състава на директорите - проект на Решение: 

Общото събрание на акционерите приема промяна в състава 

на директорите чрез освобождаване на настоящия съвет на 

директорите в състав: Гечо Вълков Жеков и Теодор Иванов 

Гарвалов и избор на нов тричленен съвет на директорите в 

състав: Станимир Красимиров Георгиев, Ивиан Бориславов 

Бенишев и Теодор Иванов Гарвалов.  

2. Определяне мандата на новоизбрания съвет на 

директорите - проект на Решение: Общото събрание на 



акционерите определя тригодишен мандат на новоизбрания 

съвет на директорите. 

3. Определяне възнаграждението на членовете на съвета на 

директорите, на които няма да бъде възложено управлението 

- проект на Решение: Общото събрание на акционерите 

определя възнаграждението на членовете на съвета на 

директорите, на които няма да бъде възложено управлението 

да бъде формирано по реда на чл.56 от Правилника за 

прилагане на Закона за публичните предприятия /ППЗПП/. 

4. Вземане на решение по чл.56, ал. 13 от ППЗПП и т. 8 от 

Забележките към Приложение 2 „Показатели и критерии за 

определяне на балната оценка в публичните предприятия“ към 

чл.56, ал. 2 от ППЗПП - проект на Решение: Общото събрание 

на акционерите взема решение по чл.56, ал. 13 от ППЗПП и т. 

8 от Забележките към Приложение 2 „Показатели и критерии 

за определяне на балната оценка в публичните предприятия“ 

към чл.56, ал. 2 от ППЗПП като намалява стойността на една 

бална единица, определена в чл.56,ал.3 и ал.4 от ППЗПП, 

включително в случаите по ал.6 и заменя показатели №4 и №5  

от Приложение 2 към чл.56, ал. 2 от ППЗПП, съгласно 

Приложение №1. 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 9  от ЗМСМА, във връзка с 

чл. 226 от Търговския закон и чл. 8 от Наредба № 8 за 

„Упражняване правата на Община Самуил върху общинската 

част от капитала на Търговските дружества, юридически лица с 

нестопанска цел и граждански дружества“, Общински съвет 

Самуил ОбС-Самуил със „За”– 17 гласа; „Против”– няма; 

„Въздържал се” – няма. 

 

РЕШИ: 

 І. Упълномощава инж. Джевдет Ахмед Азис– Кмет на 

Община Самуил да представлява Община Самуил на 

извънредно Общо събрание на Многопрофилна болница за 

активно лечение “Св. Иван Рилски” – Разград АД – гр. Разград и 

да вземе участие на заседанията на същото на 17.02.2023 г. от 

13.00ч., както и при липса на кворум, на основание чл. 227, ал. 3 

от Търговския закон Общото събрание заседава на 06.03.2023  

год. от 13.00ч.. 

 ІІ. Кмет на Община Самуил - инж. Джевдет Ахмед Азис 

по всяко от точките от дневния ред да гласува, както следва: 

 1. Общото събрание на акционерите приема промяна в 

Състава на директорите чрез освобождаване на настоящия съвет 

на директорите в състав: Гечо Вълков Жеков и Теодор Иванов 

Гарвалов и избор на нов тричленен съвет на директорите в 

състав: Станимир Красимиров Георгиев, Ивиан Бориславов 

Бенишев и Теодор Иванов Гарвалов -  гласува – „ЗА“. 

2. Общото събрание на акционерите определя тригодишен 

мандат на новоизбрания съвет на директорите -  гласува – „ЗА“. 

3. Общото събрание на акционерите определя възнаграждението 

на членовете на съвета на директорите, на които няма да бъде 

възложено управлението да бъде формирано по реда на чл.56 от 

Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия 

/ППЗПП/ -  гласува – „ЗА“. 

4. Общото събрание на акционерите взема решение по чл.56, ал. 

13 от ППЗПП и т. 8 от Забележките към Приложение 2 

„Показатели и критерии за определяне на балната оценка в 

публичните предприятия“ към чл.56, ал. 2 от ППЗПП като 



намалява стойността на една бална единица, определена в 

чл.56,ал.3 и ал.4 от ППЗПП, включително в случаите по ал.6 и 

заменя показатели №4 и №5  от Приложение 2 към чл.56, ал. 2 

от ППЗПП, съгласно Приложение №1 -  гласува – „ЗА“. 

ІІІ. Упълномощава Кмета на Община Самуил – инж. 

Джевдет Ахмед Азис в случай, че му е невъзможно да участва в 

извънредното Общото събрание на Многопрофилна болница за 

активно лечение “Св. Иван Рилски” – Разград АД – гр. Разград, 

с правото да преупълномощи зам. – кмета на Община Самуил с 

посочените в т. І и ІІ права. 

Настоящото решение да бъде изпратено на кмета на Община 

Самуил и областния управител на Област Разград в 7-дневен 

срок от приемането му. 

 Настоящото решение подлежи на оспорване в 14-дневен 

срок по АПК пред Административен съд Разград. 

 

Председател на ОбС /П/ не се чете  

                                     /Д-р Бейтула Сали/ 

 

 

Изготвил преписа: ……………………… 

                                    /Айлин Шакирова/ 

 


