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ГОДИШЕН ДОКЛАД 

 

за дейността на звеното за вътрешен одит 

в Община град Добрич 

за периода  01.01.2020 г. -  31.12.2020 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 2020г. се осъществи в съответствие с изискванията 

на Закона за вътрешния одит в публичния сектор (ЗВОПС, последно изм. и доп. ДВ бр.100 

от 20.12.2019г.), Международните стандарти за професионална практика по вътрешен одит 

(издадени от Института на вътрешните одитори, САЩ, публикувани от Института на 

вътрешните одитори в България), Етичния кодекс на вътрешните одитори, Наръчника за 

вътрешен одит и Статута на звеното за вътрешен одит в Община град Добрич. 

 

Част І. ВЪВЕДЕНИЕ 

Звеното за вътрешен одит е създадено с решение на Общински съвет град Добрич - 

№ 46 – 4 от 25.07.2006 г.  

Утвърдената численост на звеното за вътрешен одит към 31.12.2020 г. е 2 щатни 

бройки, в т. ч. една за ръководител на Звено „Вътрешен одит“ и една за стажант-одитор. 

Към настоящия момент и двете щатни бройки са заети, като се отчита и успешно положен 

изпит на 31.10.2020 г. за придобиване на сертификат „Вътрешен одитор в публичния 

сектор“ от стажант-одитора. 

Стратегическият план за дейността на звено „Вътрешен одит“ за периода 2020г. – 

2022 г. е утвърден на 15.01.2020 г. от Кмета на Община град Добрич. Въз основа на 

утвърдения стратегически план, кметът на Община град Добрич, утвърди Годишен план за 

дейността на звено „Вътрешен одит“ за 2020г. също на 15.01.2020 г. През 2020 г. не е 

извършвана актуализация на годишния план. Одитните планове са предоставени, 

разгледани и приети за сведение от общински съвет с решение № 4-12 от 28.01.2020г. 

Изпълнените през 2020 г. дейности допринесоха за постигане на целите, заложени в 

стратегическия план. 

Към Стратегическият план на звеното за вътрешен одит за периода 2020г. – 2022 г. и 

Годишния план за дейността на звено „Вътрешен одит“ за 2020г. е включен и утвърден от 

кмета на общината - План за професионално обучение и развитие на вътрешните одитори за 

периода от 01.01.2020 г до 31.12.2020 г. 

През 2020 г. е изпълнявана Програмата за осигуряване на качеството и за 

усъвършенстване чрез извършване на текущ мониторинг на работата по одитните 

ангажименти, както и чрез извършване на периодични самооценки за качеството на 

одитната дейност на звено „Вътрешен одит“ при Община град Добрич.  

Резултатите от извършените вътрешни оценки на качеството са докладвани на 

ръководството с доклад, регистриран в деловодната система на Община град Добрич с № 

93-29-17/23.12.2020 г.  

Последната външна оценка на качеството на одитната дейност е извършена през 

2016г. 

 

http://www.iiabg.org/
http://www.iiabg.org/
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Част ІІ. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ГОДИШНИЯ ПЛАН ЗА ДЕЙНОСТТА ПО 

ВЪТРЕШЕН ОДИТ 

 

1. Одитни ангажименти 

1.1.Приключени одитни ангажименти за даване на увереност: 

Към 31.12.2020г. са приключили 100% от планираните 9 броя одитни ангажименти 

за даване на увереност, за които са съставени и връчени одитни доклади както следва: 

 „Оценка и анализ на процеса по администриране на приходи в Община град 

Добрич по Закона за местни данъци и такси“ – ангажимент за даване на увереност. 

 Резултатите от одита са отразени в одитен доклад № ОАУ -2001/08.04.2020 г. 

 „Oдит на процеса по законосъобразно, ефективно и ефикасно съставяне и 

изпълнение на делегиран бюджет в Детска градина №25 „Весела“ град Добрич“ – 

ангажимент за даване на увереност. 

Резултатите от одита са отразени в одитен доклад № ОАУ -2002/16.06.2020 г. 

 „Oдит на процеса по законосъобразно, ефективно и ефикасно съставяне и 

изпълнение на делегиран бюджет в Детска градина №7 „Пролет“ град Добрич“ – 

ангажимент за даване на увереност. 

Резултатите от одита са отразени в одитен доклад № ОАУ-2003/03.08.2020 г. 

 „Одит на организацията на дейността на „Столове“ ЕООД гр. Добрич, чрез 

разписани правила в система за финансово управление и контрол и стратегия за управление 

на риска“ – ангажимент за даване на увереност. 

Резултатите от одита са отразени в одитен доклад  № ОАУ -2004/02.09.2020 г. 

 „Oдит на процеса по прилагане на правилата и процедурите на бюджетния процес 

във второстепенни разпоредители с бюджет – Общинско предприятие „Устойчиви 

дейности и проекти“ към Община град Добрич“ – ангажимент за даване на увереност. 

Резултатите от одита са отразени в одитен доклад № ОАУ -2005/02.10.2020 г. 

 „Oдит на процеса по прилагане на правилата и процедурите на бюджетния процес 

във второстепенни разпоредители с бюджет – Общинско предприятие „Паркинги и пазари“ 

към Община град Добрич“ – ангажимент за даване на увереност. 

Резултатите от одита са отразени в одитен доклад № ОАУ – 2006/04.11.2020 г. 

 „Одит на процеса по законосъобразно, ефективно и ефикасно съставяне и 

изпълнение на делегиран бюджет в Детска градина № 23 „Звездица“ град Добрич“ – 

ангажимент за даване на увереност. 

Резултатите от одита са отразени в одитен доклад № ОАУ – 2007/04.12.2020 г. 

  „Одит на процеса по законосъобразно, ефективно и ефикасно съставяне и 

изпълнение на делегиран бюджет в Детска градина № 32 „Зорница“ град Добрич“ – 

ангажимент за даване на увереност. 

Резултатите от одита са отразени в одитен доклад № ОАУ – 2008/22.12.2020 г. 

 Проследяване на изпълнението на дадени през 2019/2020 година препоръки. 

Резултатите от одита са отразени в одитен доклад № ОАУ – 2009/23.12.2020 г. 

 

1.2.Приключили одитни ангажименти за  консултиране – даване на становище: 

Към 31.12.2020г. се отчита изпълнение на непланиран един брой одитен ангажимент 

за консултиране с обхват: 

  „Даване на становище, относно – необходимост от въвеждане и утвърждаване 

на разписани правила за регистриране, получаване и разходване на дарения от 

физически или юридически лица за подпомагане на Община град Добрич в дейността 

по предотвратяване на разпространението и лечение на заболяване от коронавирус 

(COVID-19)“, регистриран с входящ номер в деловодната система на Община град Добрич 

№93-29-4/31.03.2020 г. 

 

1.3. Одитни ангажименти в процес на изпълнение: 
Към 31.12.2020 г. няма одитни ангажименти, които да са в процес на изпълнение. 
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1.4. Неизпълнени одитни ангажименти  

За отчетния период няма неизвършени планирани одитни ангажименти, или от 

планираните в годишен одитен план за периода 01.01.2020 г. – 31.12.2020 г. - девет одитни 

ангажимента за даване на увереност, всички са приключени и отчетени към 31.12.2020 г. 

 

2.Фонд работно време 

Отчетният период обхваща 500 работни дни общо за двете утвърдени и заети щатни 

бройки в Звено „Вътрешен одит“,  които са разпределени както следва: 

 

 

№ Дейности Планирани Реално 

употребени 

Отклонения 
/к3 – к4/ 

1 2 3 4 5 

1 изпълнение на одитни ангажименти 

 

314 314 - 

2 обучение и квалификация 

 

36 36 - 

3 Отпуски 

 

50 63 -13 

4 Болнични 

 

10           10 - 

5 други (вкл.стратегическо и годишно 

планиране) 

90 77 13 

 Общо дни 500 500 - 

      

Причини за отклоненията на графиците са: 

В изпълнението на дните за осъществяване на одитни ангажименти не са налице 

отклонения; 

За дните за изпълнение на планирани одитни ангажименти, за дните обучение и 

квалификация и дните за болнични –  не са налице отклонения. 

Налице са отклонения в: 

 13 работни дни повече за ползван платен отпуск; 

 13 работни дни  по-малко са употребени за друга одитна дейност. 

 

Причините за отклонението са следните: 

Отчетените 13 работни дни за редовен отпуск повече е в следствие на прехвърляне 

на ползването му през следващ отчетен период, т. е. през 2020г. 

 Отклонението в ползване на 13 работни дни по-малко за друга одиторска дейност, е 

по причина отклонението за ползване на повече дни за платен годишен отпуск. 

  

3. Повишаване на професионалната квалификация 

За периода 01.01.2020 г.- 31.12.2020 г. одиторите от звено „Вътрешен одит” /ЗВО/   

са участвали в срещи, квалификации и обучения, както следва: 

4.1. Участие на ръководителя на звеното за вътрешен одит и стажант-одитор в 

онлайн обучение на тема „Електронни обществени поръчки /ЦАИС ЕОП/“ – лектор 

Станислав Видев, организиран от Консорциум „ЕОП България“ гр. София на 06.04.2020 г. – 

употребени общо 2 работни дни; 

4.2. Участие на ръководителя на звеното за вътрешен одит и стажант-одитор в 

обучение на тема „Усъвършенстване на системите за финансово управление и контрол и 

функцията по вътрешен одит в публичния сектор“, организирано от Дирекция 

„Методология на контрола и вътрешен одит“ в Министерство на финансите за периода 18 и 

19.06.2020 г. в КК „Слънчев бряг“ – употребени общо 4 работни дни; 
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4.3. Участие на стажант-одитор в онлайн обучение на тема «Подготвителен курс за 

изпита за придобиване на сертификат «Вътрешен одитор в публичния сектор», 

организирана от Школа по публични финанси в периода от 14 до 28 октомври 2020 г. – 

употребени общо 10 работни дни; 

4.4 За самообучение – промени на нормативни актове , относими към дейността по 

вътрешен одит, както и подготовка за изпит за сертификат «Вътрешен одитор в публичния 

сектор» са употребени 20 работни дни общо за двамата одитори през цялата 2020 г. 

 

Част ІIІ. РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОДИТНИТЕ 

АНГАЖИМЕНТИ 

1. Съществени констатации за организацията:  

1.1. При извършения одит по указание на Министъра на финансите с обхват - 

Оценка и анализ на процеса по администриране на приходи в Община град Добрич по 

Закона за местни данъци и такси се установи: 

 В изпълнение на чл.9 от Закона за местни данъци и такси, Общински съвет 

град Добрич е приел и актуализира периодично при необходимост – две наредби, съответно 

- Наредба за определяне на размерите на местните данъци на територията на Община град 

Добрич и Наредба за определяне и администриране на размерите на местните такси и цени 

на услуги на територията на община град Добрич. За 2019г. Община град Добрич е 

пропуснала планирани приходи от местни данъци върху превозните средства в прогнозна 

стойност в размер на 73 229 лева, поради обстоятелството, че със Заповед № АдК-04-

9/11.02.2019г. на Областния управител на област Добрич, е върнато за ново разглеждане - 

Решение № 45-9/29.01.2019г. на Общински съвет град Добрич за приемане на актуализация 

наредбата за определяне на размерите на местните данъци на територията на Община град 

Добрич. 

 При събрани за 2018 г. общо данъци в размер на 8 543 692 лева, за 2019 г. е 

отчетено, че са събрани данъци общо в размер на 7 981 301 лева, или разлика в размер на 

562 391 лева събрани  по-малко спрямо 2018 г. При събрани за 2018 г. общо общински 

такси в размер на 7 932 371 лева, за 2019 г. е отчетено, че са събрани такси общо в размер 

на 7 806 423 лева или разлика в размер на 125 948 лева, събрани  по-малко спрямо 2018 г. 

 Към 31.12.2019 г. общата сума от несъбрани приходи от физически и 

юридически лица, отчетена в Дирекция „Местни данъци и такси“ за период 10 години назад 

е в размер на 10 908 183,60 лева. Установи се нарастване на размера на несъбраните 

приходи спрямо предходната година със 525 949,71 лева. Основните причини за нарастване 

на несъбраните местни данъци и такси, посочени от ръководството на дирекцията са, че са 

натрупани задължения за данък недвижими имоти на починали физически лица или 

ликвидирани, в несъстоятелност непререгистрирани в търговския регистър юридически 

лица, които имат подадени декларации през 1998 г. без документ за собственост и адрес; 

другата причина е от недостатъчни постъпления от публична продан на имота – в резултат 

на което след разпределението, остават задължения за данък недвижими имоти, които при 

единствен имот не могат да бъдат събрани. Налице е нарастване и на несъбрани задължения 

на такса битови отпадъци /ТБО/, по причина, че при разпределение на постъпления от 

публична продан на имоти - частните съдебни изпълнители /ЧСИ/ разпределят само данъци 

за недвижими имоти /в много случай частично/, които при единствен имот не могат да 

бъдат събрани. 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, в несъстоятелност 

непререгистрирани в търговския регистър юридически лица. За физическите лица, с 

промените в ЗМДТ от 2020г. 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. Друга причина за нарастването на несъбрани 
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задължения е от данък превозни средства на продадени превозни средства на чужденци 

/румънци/ през и след 2015г, който е несъбираем, поради следните причини: 

- С автоматизирания обмен на информацията с МФ и МВР на продавачите /ФЛ и ЮЛ/ са 

формирани партиди. Купувачите разполагат и с пълномощно и не регистрират превозните 

средства в техните страни, в резултат на което за тези превозни средства се формират 

задължения за 2015, 2016, 2017, 2018,2019 и вече за 2020г. Физическите лица не притежават 

нищо. ЮЛ са с капитал 2-5-10лв. и посочват представляващи със статус - безимотни, 

клошари или починали лица. 

 На основание чл. 7а, ал. 1 от Закона за ограничаване на административното 

регулиране и административния контрол върху стопанската дейност, с ПМС № 1 от 

05.01.2012 г. е приета методика за определяне на разходоориентиран размер на таксите 

и разходването им, обн. в  ДВ. бр. 4 от 13 Януари 2012г., в сила от 01.01.2013г. в тази 

връзка се установи, че след тази дата в това число и в одитирания период не са 

предприемани действия за преизчисляване на видовете такси и цени на услуги в 

общинската наредба за определяне и администриране на размерите на местните такси и 

цени на услуги на територията на община град Добрич.  

 Към разписаните вътрешни правила в Системите за финансово управление и контрол 

на Община град Добрич, като елемент 10 от същите са разписани и се прилагат вътрешни 

правила в Система за управление и контрол на приходите. Конкретно за процеса на 

администриране на приходи от местни данъци и такси са разписани правила в основни 

процедури и работни инструкции към тях, с пропуска, че не са разписани и не се прилагат 

вътрешни правила за събиране на такса кучета и такса гробни места; 

 В Община град Добрич не е организиран контрол по прилагане на 

нормативни актове, регламентиращи процеса на администриране на приходи от местни 

данъци и такси чрез извършване на ревизии. Извършва се друг вид контрол, състоящ се в 

установяване на недекларирани имоти, превозни средства и невярно декларирани данни - 

основно за вида на конструкцията на сградата, в резултат на които, по информация на 

ръководството на ДМДТ, през 2018г. са начислени задължения в размер на 263 146 лв., а 

през 2019г. – 397 869 лв. 

 През периода 2018/2019 г. в Община град Добрич не са регистрирани искове 

за нанесени вреди и търсене на отговорност по повод издадени незаконни актове, действия 

или бездействия при и по повод изпълнение на дейността от служители от общинска 

администрация в качеството им на органи по приходите и публични изпълнители; 

 Община град Добрич като цяло, прилага необходими законови действия и 

дейности в процеса на администриране на приходи от местни данъци и такси, но въпреки 

това относителния дял на събраните приходи към приходната част на бюджета на общината 

за 2019 г. е намалял с приблизително 5 на сто, спрямо 2018г.  

 

1.2. При извършения одит на процеса по законосъобразно, ефективно и ефикасно 

съставяне и изпълнение на делегиран бюджет в Детска градина №25 „Весела“ град Добрич, 

се установи:  

 В Детска градина №25 „Весела“, град Добрич е разработена система за 

финансово управление и контрол, в която са описани част от нормативно изискващите се 

основни процедури във връзка с дейността на детското заведение, но същите са с непълно 

разработени вътрешни правила с участието на конкретни служители, участници в работния 

процес;  

 Бюджетът на детската градина е съставен съгласно нормативните изисквания 

и в съответствие с одобрените натурални показатели за учебните 2018/2019 и 2019/2020 

години в утвърдения списък – образец 2, както и в съответствие с утвърдена формула за 

разпределение на бюджетни средства в детските градини на територията на Община град 

Добрич за 2019г. Съществен недостатък е установен при планиране на средства за 

издръжка за осъществявана дейност през летните месеци на 2019 година, когато е 

предоставена допълнителна услуга по ползване на детска градина.  
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 Допуснати слабости и несъответствия при разходване на средствата за 

основни ремонти, включени в капиталовата програма на Община град Добрич, изпълнени 

по два последователно сключени договора за подмяна на дограма общо в размер на 58 600 

лева, в т.ч. по договор с фирма „Вили - Яни“ ЕООД гр. Добрич от 7.05.2019г. за частична 

подмяна на дограма са отчетени разходи в размер на 33 000 лева с ДДС и 25 599,60 лева с 

ДДС разходи по договор за смяна на дограма от 02.12.2019г. с изпълнител фирма 

„КОСТОФФ“ ЕООД гр. Добрич. 

 Разпоредбата по чл.30 алинея 11 от Наредбата за определянето и 

администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община град Добрич 
дава права на кмета, които не се основават на разпоредба в Закона за местните данъци и 

такси. Без нормативно основание, регламентирано в ЗМДТ общински съвет град Добрич с 

решение 17-6 от 20.01.2009 година незаконосъобразно е приел текст с вмъкване на права на 

кмета на общината, чрез „заповед да изменя размера на таксите за ползване на детски ясли 

и градини, в съответствие с отчетения от Националния статистически институт индекс на 

инфлация“. Незаконосъобразно приетите текстове са действали в продължение на 11 

години и към момента на осъществяване на одитния ангажимент не са отменени. 

Ръководството на детската градина дава информация, че през 2019г. част от 

събраните такси, с определението „първоначални такси за ползване на детска градина“ 

общо в размер на 2 274,71 лева са преведени по сметка различна от сметката за приходи на 

общината. Таксите са превеждани по набирателна банкова сметка на Дирекция 

„Хуманитарни дейности“ където са задържани като депозити.   

1.3. При извършения одит на процеса по законосъобразно, ефективно и ефикасно 

съставяне и изпълнение на делегиран бюджет в Детска градина №7 „Пролет“ град Добрич, 

се установи: 

 В Детска градина №7 „Пролет“, град Добрич е разработена система за финансово 

управление и контрол, в която са описани част от нормативно изискващите се основни 

процедури във връзка с дейността на детското заведение, но същите са с непълно 

разработени вътрешни правила с участието на конкретни служители, участници в работния 

процес; 

 Бюджетът на детската градина е съставен съгласно нормативните изисквания и в 

съответствие с одобрените натурални показатели за учебните 2018/2019 и 2019/2020 години 

в утвърдения списък – образец 2, както и в съответствие с утвърдена формула за 

разпределение на бюджетни средства в детските градини на територията на Община град 

Добрич за 2019г. Съществен недостатък е установен при планиране на средства за 

диференцирано възнаграждение на педагогическия персонал, средства за 

представително/работно облекло и средства за СБКО; 

 Допуснати са слабости и несъответствия при разходване на средствата за основни 

ремонти, включени в капиталовата програма на Община град Добрич, изпълнени по три  

сключени договора за извършване на основни ремонти в основната сграда на детската 

градина с изпълнител фирма „КОСТОФФ“ ЕООД гр. Добрич; 

 В несъответствие c чл.92 от Закона за местни данъци такси, събраните такси от 

деца при записване в детска градина не са внасяни в приход на общинския бюджет, а са 

внасяни по сметка на Дирекция „Хуманитарни дейности“. 

 

 1.4. При извършения одит на организацията на дейността на „Столове“ ЕООД гр. 

Добрич, чрез разписани правила в система за финансово управление и контрол и стратегия 

за управление на риска, се установи: 

  Към настоящия момент  общинското дружество „Столове“ ЕООД, без решение 

на Общински съвет осъществява незаконосъобразно безвъзмездно ползване и 

управление на части от общински имоти – публична собственост, представляващи четири 

училищни стола и четири училищни бюфета. 
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 Допусната е незаконосъобразна организация на определяне на възнаграждението на 

управителя, регламентирано по точка 5.1 и 5.2 в типовия договор за възлагане на 

управление  

 В несъответствие с изискването точка 3.7 от договора за възлагане на управлението, 

регистриран с №ДР-61№04.07.2018г. в деловодната система на Община град Добрич и в 

несъответствие с изискването на чл.4 ал.1 от Закона за финансово управление и контрол в 

публичния сектор /ЗФУКПС/, не са разписани, утвърдени и въведени правила в система за 

финансово управление и контрол и стратегия за управление на риска на дружеството. 

 Не са разписани подробни вътрешни правила за процеса на управление на 

персонала. От 24 бройки щатен персонал през 2018 г., през 2019 г. щатните бройки 

намаляват до 22 двадесет и две, а към юни 2020г. поради кризата с Ковид 19 са останали 

пет работещи, в т.ч. трима готвачи, шофьор и управител; 

 Поради факта, че в общинското дружество не е въведен предварителен контрол 

преди извършването на разходи/поемане на задължения и счетоводните документи се 

събират и архивират във счетоводна фирма, одитния екип бе поставен пред невъзможността 

да тества прилагането на изискванията на УКАЗАНИЯ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА 

ПРЕДВАРИТЕЛЕН КОНТРОЛ, издадени от Министъра на финансите през 2006г. във връзка с 

изпълнението на чл.13, ал.3, т.5 от Закона за финансово управление и контрол в публичния 

сектор. 

 Ръководствата на „Столове“ ЕООД не са прилагали изискванията и разпоредбите 

на новия Закон за обществени поръчки, в т.ч. и на обнародваният в ДВ. Бр.13 от 16 

Февруари 2016г. Не са предприемани и действия по запитване и представяне на становище 

от Агенцията за обществени поръчки. 

 За 2019г. дружеството отчита печалба в размер на 3 000 лева, но към 

шестмесечието на 2020 г. при отчетени приходи в размер на 202 000 лева и разходи в 

размер на 230 000 лева е отчетен финансов резултат загуба в размер на 28 000 лева. Според 

управителят на дружеството - основната причина за реализираната загуба към 30.06.2020г. 

е пандемията от вируса COVID 19, с което на практика е парализирана работата на 

дружеството. 

 

 1.5. При извършения одит на процеса по прилагане на правилата и процедурите на 

бюджетния процес във второстепенни разпоредители с бюджет – Общинско предприятие 

„Устойчиви дейности и проекти“ към Община град Добрич се установи: 

 В разпоредбите на приетия и променян до настоящия одит - правилник за 

дейността  на ОП „Устойчиви дейности и проекти“ липсва раздел, който да регламентира 

„ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДИРЕКТОРА“, какъвто е приет и съществува в 

правилниците на другите регистрирани общо пет общински предприятия на Община град 

Добрич. В приложение „В“ към правилника за дейността на предприятието общински съвет 

и приел и утвърдил 9 щатни бройки за длъжности, които не са ангажирани с осъществяване 

на местната бюджетна дейност  „Озеленяване“ на общината, а основно са предназначени и 

изпълняват задължения и дейности по поддръжка и обслужване на администрацията и 

административната сграда на Община град Добрич; Не са разписани подробни вътрешни 

правила за процеса на управление на персонала 

 За част от разходите, отчетени в изпълнението на бюджета - предварителния и 

вътрешен контрол не е осъществен ефективно; 

 Ежемесечно фирмата за охрана - „ФСБ – Добрич“ ООД, гр. Добрич е фактурирала 

разходи на общинското предприятие, без да е осигурена възможност за контрол по 

осъществяване на физическата охрана на обектите на предприятието; 

 Събраните приходи от предоставяни услуги от общинското предприятие са 

минимални, а за регламентираната услуга с автомобил „Ивеко“ за целия одитиран период 

на са отчетени приходи. 

 Не се установиха и правила за заявяване, извършване, плащане и отчитане на 

видовете услуги, предоставяни от ОП „УДП“ – град Добрич. 
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1.6. При извършения одит по прилагане на правилата и процедурите на бюджетния 

процес във второстепенни разпоредители с бюджет – Общинско предприятие „Паркинги и 

пазари“ към Община град Добрич се установи: 

 Не са извършени, належащи промени на ал.2 на чл.57а  от Наредбата за 

определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на 

Община град Добрич, последно изменена с решение на ОбС № 10-11 от 30 юни 2020 г.,; 

Съществени слабости, пропуски и несъответствия при съставянето на бюджета и постигане 

на целите на общинското предприятие са изразени основно в организацията на дейността 

„Синя зона“, обвързани с дейности и финансови средства по обезпечаване с техника и 

човешки ресурс, както и организация на регистриране, събиране и отчитане приходи в 

общинския бюджет в резултат на местната дейност; 

 За поетите задължения и извършените разходи от ръководството на ОП 

„Паркинги и пазари“ гр. Добрич са съставени и утвърдени контролни листи, в които е 

документиран  извършен предварителен контрол от финансов контрольор на Община град 

Добрич. Разходите са извършени целесъобразно и ефективно с изключение на разходите за 

изплащане на местен данък недвижими имоти, конкретно за терените върху които са 

разположени работните места за търговия със плодове и зеленчуци и пътеките между тях; 

 Събраните и отчетени общо приходи от „Синя зона“ за 2019г. са в общо в размер 

на 481 958,14 лева с ДДС или с 723 699, 86 лева по малко от приходите, които би 

следвало да се съберат в оптимален вариант т.е. в размер на 1 205 658,00 лева / 538 

паркоместа х 9 часа за един ден х 249 работни дни за 2019г. х 1 лев цена за 1 час платено 

паркиране/ . 

 

1.7. При извършения одит на процеса по законосъобразно, ефективно и ефикасно 

съставяне и изпълнение на делегиран бюджет в Детска градина № 23 „Звездица“  гр. 

Добрич, се установи: 

 В Детска градина №23 „Звездица“, град Добрич е разработена система за 

финансово управление и контрол, в която са описани нормативно изискващите се основни 

процедури във връзка с дейността на детското заведение, но същите са с непълно 

разработени специфични вътрешни правила с участието на конкретни служители, 

участници в работния процес; 

 Най-съществени слабости пропуски и несъответствия са допуснати при 

заприходяване на новопридобити чрез покупка или дарение материални активи, които са 

под прага на стойност за дълготраен материален актив, но са с период на ползване над една 

година. Върху материалните активи със срок на ползване над една година не са поставени 

инвентарни номера. 

 Конкретно пропуска се изразява в обстоятелството, че при закупуване и дарение на 

такива активи, за същите не е съставяна складова разписка, с която чрез подпис да се 

задължи материално отговорно лице по съхранение, ползване по предназначение и 

отговорно пазене на новопридобитите материални активи. 

 В несъответствие c чл.92 от Закона за местни данъци такси, събраните такси от 

деца при записване в детска градина не са внасяни в приход на общинския бюджет, а са 

внасяни по сметка на Дирекция „Хуманитарни дейности“. 

 

1.8. При извършения одит на процеса по законосъобразно, ефективно и ефикасно 

съставяне и изпълнение на делегиран бюджет в Детска градина № 32 „Зорница“  гр. 

Добрич, се установи: 

 В Детска градина №32 „Зорница“, град Добрич е разработена система за 

финансово управление и контрол, в която са описани нормативно изискващите се основни 

процедури във връзка с дейността на детското заведение, но същите са с непълно 

разработени специфични вътрешни правила с участието на конкретни служители, 

участници в работния процес; 
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 Най-съществени слабости, пропуски и несъответствия са допуснати при 

разходване на средствата за основни ремонти, включени в капиталовата програма на 

Община град Добрич за 2019 г., изразени във обстоятелствата, че при подписване на 

Протоколи образец 19 за установяване завършването и заплащане на строително-монтажни 

работи, съставени в изпълнение на два основни ремонта - общо 3 броя протоколи - не е 

приложена системата на двоен подпис, конкретно за приел СМР, като инвеститор е 

положен само подпис на директор на ДГ №32, който не притежава необходимата 

компетентност да приеме и установи качеството и количеството на извършените 

строително ремонтни работи. За основният ремонт „Хидроизолация на покрив северен 

корпус на ДГ №32“ не се представи сключен договор с фирмата изпълнител, с което при 

евентуално некачествено изпълнение не може да се предяви рекламация или иск за 

отстраняване на евентуални негативни последствия.  

 За всички новозакупени материални активи, независимо дали са с период на 

ползване над една година или за директно влагане в употреба не са съставени счетоводните 

документи – „складови разписки“, с който документално се доказва постъпването на 

новозакупения материален актив и да се задължава материално отговорно лице по 

съхранението му, като съответно не са съставяни счетоводните документи „искания“, с 

които да се влагат в употреба само необходимите количества с цел осигуряване на 

икономичност на разходите за материали. 

Върху материалните активи със срок на ползване над една година не са поставени 

инвентарни номера. 

 Дарени парични средства, набрани на благотворителен бал не са регистрирани 

своевременно, съответно не са документирани и внесени в приход по сметката на детската 

градина. 

 В несъответствие c чл.92 от Закона за местни данъци такси, събраните такси от 

деца при записване в детска градина не са внасяни в приход на общинския бюджет, а са 

внасяни по сметка на Дирекция „Хуманитарни дейности“ като депозити.  

 

 

2. Причини за допуснати слабости, пропуски и несъответствия, отразени в 

съществени констатации с негативен ефект: 
 Не са въведени основни контролни механизми;  
 Въведените контролни механизми не се прилагат на практика;  
 Не е осъществена обратна връзка за текущите дейности;  
 Не са предприети навременни корективни действия;  
 Текущите дейности не се наблюдават; 
 Не са изградени достатъчни системи за документиране и докладване.   
 Не е извършено проследяване на изпълнението на действията за отстраняване на 

констатирани предишни слабости. 

  

   

3. Препоръки 

3.1. За съществените слабости (отразени в съществените констатации с отрицателен 

ефект) са дадени следните 27 препоръки, с които са изисквани незабавни действия от 

страна на ръководствата: 

1. Ръководството на Община град Добрич да предприеме действия за оптимизация 

на организацията на процеса по установяване, обезпечаване и събиране на местните данъци 

и такси, чрез ситуиране на публичния изпълнител на Община град Добрич в сградата, 

конкретно в офис на Дирекция „МДТ“ и не ангажирането му със задачи, извън процеса на 

събиране на приходи от местни данъци и такси, както и увеличение на щата на Дирекция 

„МДТ“ с 4,5 щатни бройки, в т.ч. четири бройки служители със средно образование и 

половин щатна бройка – архивар. 
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2. Ръководството на Община град Добрич в съответствие с изискванията на 

„Методика за определяне на разходоориентиран размер на таксите и разходването им“, обн. 

в  ДВ. бр. 4 от 13 Януари 2012г. при необходимост от промяна на размера на местните 

такси, регламентирани в Закона за местните данъци и такси и събирани в общината да 

изготвя и представя пред общински съвет анализна сметка за частта на разходите по пера, 

формиращи предоставянето на услуги от общината.  

3. При следващата актуализация на разписаните правила в Системите за финансово 

управление и контрол на Община град Добрич, конкретно в елемент 10 от същите – 

„Система за управление и контрол на приходите“ да се разпишат и допълнят с вътрешни 

правила за събиране на такса кучета и такса гробни места. 

4. Директорът на Дирекция „Местни данъци и такси“ в Община град Добрич да 

предприеме действия по организиране на всеобхватен контрол от приходите от местни 

данъци и такси, в това число от туристически данък, патентен данък, както и контрол по 

събирането на такси кучета. 

5. Директорът на Детска градина №25 „Весела“ гр. Добрич да предприеме действия 

за допълване и актуализация на правилата в/към системата за финансово управление и 

контрол. 

6. Ръководството на Община град Добрич, да предприеме действия по разработване, 

внасяне и утвърждаване от Общински съвет град Добрич на ред и организация за 

осъществяване на сезонни дейности в детските градини на територията на Община 

град Добрич, като допълнителна услуга по отглеждане на децата по желание на родителите 

и за която да се планират бюджетни средства - финансиране за издръжка местна дейност. 

 7. Директорът на Детска градина №25 „Весела“ гр. при извършване, приемане и 

заплащане на основни ремонти в детската градина да ползва експертизата на компетентно 

техническо лице с цел недопускане на неефективно, неефикасно и неикономично 

разходване на публични общински средства. 

 8. Директорът на Детска градина №25 „Весела“, град Добрич, през следващия 

отчетен период да предприеме действия за внасяне на първоначално събрани такси от деца 

при записване в детска градина в приходната сметка на Община град Добрич. 

9. Директорът на Детска градина №7 „Пролет“ гр. Добрич да предприеме действия 

за допълване и актуализация на правилата в/към системата за финансово управление и 

контрол. 

10. Ръководството на Община град Добрич да обсъди и предприеме действия по 

определения от закона ред по сливане на детски градини с цел осигуряване на достатъчен 

брой записани деца, респективно достатъчни бюджетни средства за осъществяване на 

дейността на детските градини. 

 11. При извършване, приемане и заплащане на основни ремонти в детската градина 

да се ползва експертизата на компетентно техническо лице с цел недопускане на 

неефективно, неефикасно и неикономично разходване на публични общински средства. 

 Директорът на Детска градина №7 „Пролет“ гр. Добрич, да изиска от фирмата 

изпълнител „КОСТОФФ“ ЕООД гр. Добрич възстановяване на неоснователно платените 

суми в пари или в допълнително извършване на СМР до размера им. 

 12. Директорът на Детска градина №7 „Пролет“, град Добрич, през следващия 

отчетен период да предприеме действия за внасяне на всички събрани такси при записване 

в детска градина, в приходната сметка на Община град Добрич. 

 13. Ръководството на Община град Добрич да предприеме действия за преобразуване 

на общинското дружество - „Столове“ ЕООД град Добрич в общинско предприятие на 

бюджетна издръжка.; 

 14. Управителят на „Столове“ ЕООД да предприеме действия за писмено 

уведомяване на кмета на Община град Добрич и Общински съвет град Добрич за 

критичното финансово състояние на общинското дружество и риска от натрупване на 

задължения, към НАП, доставчици и персонал към 31.12.2020г.. 
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 С цел предотвратяване на бъдещи негативни финансови последици за собственика 

на капитала - Община град Добрич - ръководството на Община град Добрич, респективно 

Общински съвет да вземе незабавни решения за предотвратяване на процеса по натрупване 

на задължения на „Столове“ ЕООД към НАП, доставчици и персонал.;  

 15. Директорът на ОП „Устойчиви дейности и проекти“ гр. Добрич да предприеме 

действия, чрез докладване на ръководството на общината за необходимост от актуализация 

на правилника за дейността на общинското предприятие чрез допълването му с раздел за 

права и задължения на директора, в т.ч. и редуциране на общата численост на персонала с 

длъжности, които не са ангажирани с дейността по „озеленяване“. 

 16. Директорът на ОП „Устойчиви дейности и проекти“ гр. Добрич да предприеме 

действия за разписване на правила и утвърждаването им чрез заповеди по установените 

пропуски, конкретно въвеждане на система на двоен подпис при осъществяване на контрол 

на товаренето и извозване на зелена био маса до регионалното депо за твърди битови 

отпадъци и изписването на закупени горива, материали, резервни части и консумативи за 

дейността на предприятието. 

17. Директорът на ОП „Устойчиви дейности и проекти“ гр. Добрич да предприеме 

действия за изискване на план – графици за физическа охрана на „Декоративен разсадник“ 

и градски парк „Свети Георги“ с имената на охранителите – титуляри и заместници, 

часовите диапазони в които се осъществява охраната, както и начина на обход и броя на 

зоните, които се обхождат от отделните охранители на смяна. 

 18. Директорът на ОП „Устойчиви дейности и проекти“ гр. Добрич да предприеме 

действия за преглед и актуализация или премахване на възможностите за реализиране на 

приходи от услуги в Общинско предприятие „Устойчиви дейности и проекти“. 

 19. Директорът на ОП „Паркинги и пазари“ гр. Добрич да предприеме действия, чрез 

докладване на ръководството на общината за необходимост от актуализация на текстовете в 

общинските наредби, регламентиращи дейността в „синя зона“ на Община град Добрич, в 

т.ч. да заяви писмено искане за обезпечаване на дейността, чрез закупуване на репатратор и 

специализиран автомобил за пренос на скоби, както и становище за увеличаване или 

редуциране на щата на предприятието с щатни бройки в зависимост от организацията на 

дейността по контрол на паркирането в „синя зона“ на Община град Добрич.  

 20. Директорът на ОП „Паркинги и пазари“ гр. Добрич да предприеме действия за 

подаване на коригираща декларация в Дирекция „Местни данъци и такси“ в Община град 

Добрич, с която да се оптимизират разходите за данък върху недвижимите имоти, които се 

заплащат от общинското предприятие. 

21. Директорът на ОП „Паркинги и пазари“ гр. Добрич да предприеме действия за 

преглед на възможностите за оптимизация на приходите от „Синя зона“ с цел постигане на 

максимално възможен финансов ефект. 

22. Директорът на Детска градина №23 „Звездица“ гр. Добрич да предприеме 

действия за допълване и актуализация на правилата в/към системата за финансово 

управление и контрол. 

23. Директорът на Детска градина №23 „Звездица“ гр. Добрич да разпореди и 

осъществи контрол по съставяне на складови разписки за новопридобити материални 

активи, както и да организира и разпореди поставянето на инвентарни номера върху 

корпусите на материални активи с период на ползване над една година. 

 24. Директорът на Детска градина №23 „Звездица“, град Добрич, през следващия 

отчетен период да предприеме действия за внасяне на всички събрани такси при записване 

в детска градина, в приходната сметка на Община град Добрич. 

25. Директорът на Детска градина №32 „Зорница“ гр. Добрич да предприеме 

действия за допълване и актуализация на правилата в/към системата за финансово 

управление и контрол. 

 26. Директорът на Детска градина №32 „Зорница“ гр. Добрич при приемане на 

количества и качество на основни ремонти да ползва експертизата на компетентно 

техническо лице. 
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 Директорът на Детска градина №32 „Зорница“ гр. Добрич да разпореди и осъществи 

контрол по съставяне на счетоводните документи – „складови разписки“ при заприходяване 

и „искания“ при разходване на новопридобити материални активи, както и да организира и 

разпореди поставянето на инвентарни номера върху корпусите на материални активи с 

период на ползване над една година. 

 27. Директорът на Детска градина №32 „Зорница“, град Добрич, през следващия 

отчетен период да предприеме действия за внасяне на всички събрани първоначални такси 

при записване в детска градина в приходната сметка на Община град Добрич. 

 

3.2. Видно по-горе, през отчетния период одиторите от звеното за вътрешен одит 

дадоха общо 27 броя препоръки, като всички са приети от ръководителите на одитираните 

структури.  

От дадените за периода 01.01.2020 г. – 22.12.2020 г. 27 бр. препоръки – са изпълнени 

- 11 броя. Изпълнението на 6 броя препоръки дадени в последните два одитни ангажимента 

за 2020 година ще бъдат проследени в следващия отчетен период т.е. -2021 г., 8 броя са в 

процес на изпълнение и 2 броя не са изпълнени към настоящия момент. 

Не са изпълнени следните две препоръки: 

 1. Ръководството на Община град Добрич да предприеме действия за оптимизация 

на организацията на процеса по установяване, обезпечаване и събиране на местните данъци 

и такси, чрез ситуиране на публичния изпълнител на Община град Добрич в сградата, 

конкретно в офис на Дирекция „МДТ“ и не ангажирането му със задачи, извън процеса на 

събиране на приходи от местни данъци и такси, както и увеличение на щата на Дирекция 

„МДТ“ с 4,5 щатни бройки, в т.ч. четири бройки служители със средно образование и 

половин щатна бройка – архивар.  

 Като причини за неизпълнението се посочва - усложнената епидемиологична 

обстановка в страната, в т.ч. и в град Добрич и не утежняване на финансовото състояние на  

общината. 

 2. Ръководството на Община град Добрич да предприеме действия за 

преобразуване на общинското дружество - „Столове“ ЕООД град Добрич в общинско 

предприятие на бюджетна издръжка.  

 Не се посочват причини за неизпълнението на препоръката. 

 

3.3. Като резултат от дадените общо 27 броя препоръки, всички по съществени 

констатации, подробно описани в т.3.1. са изпълнени 11 броя, или се отчита изпълнение на 

дадените препоръки към 31.12.2020 г. в съотношение 40,74 на сто.  

 

4. Съществени констатации от предходния отчетен период, препоръки към тях 

и предприети действия.  

Отчита се неизпълнение на една препоръка дадена в резултат на изпълнен одитен 

ангажимент с обхват „Oдит на процеса по законосъобразно, ефективно и ефикасно 

съставяне и изпълнение на делегиран бюджет в Център за подкрепа за личностно развитие  

- Ученическо общежитие – град Добрич“ регистриран с № ОАУ 1908/13.12.2019 г. 

 Съществената констатация от предходния отчетен период е следната: 

 В Ученическо общежитие град Добрич не се събират оптимално възможните местни 

приходи от настаняване, въпреки факта, че капацитета на сградата дава възможността за 

реализиране на приходи от приблизително 175 стаи с общо 525 легла. Поради липса на 

законосъобразно разписани правила за настаняване и ползване на стаи, зали и други 

помещения от външни за общежитието юридически или физически лица се пропускат 

ползи и местни приходи. За периода от януари 2018г. до юни 2019г. при настанени по 

Образец 3 общо 105 ученика, е следвало да се начислят и съберат такси за ползване на 

общежитие общо в размер на 48 037,68 лева. Събраните такси, по съставени приходни 

квитанции за периода са общо в размер на 16 976,98 лева или е налице разлика от 

несъбрани такси за 16 месеца общо в размер на 31 060,98 лева. 
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Дадена е следната препоръка: 

Директорът на ЦПЛР-Ученическо общежитие гр. Добрич да предприеме действия за 

актуализиране на Системата за финансово управление и контрол, чрез разписване на 

правила за получаване на приходи от управлението на общинския имот и получаване на 

дарения в общежитието.  

Отчита се, че не са предприети действия за изпълнение на препоръката, поради 

обстоятелството, че Директорът на ЦПЛР-Ученическо общежитие гр. Добрич не представи  

разписани правила за получаване на приходи от управлението на общинския имот и 

получаване на дарения в общежитието, с които да се актуализира Системата за финансово 

управление и контрол на общежитието. 

 

Част IV. ОСНОВНИ ИЗВОДИ ЗА ФУНКЦИОНИРАНЕТО НА СИСТЕМИТЕ 

ЗА ФИНАНСОВО УПРАВЛЕНИЕ И КОНТРОЛ 

Основните изводи за функционирането на системите за финансово управление и 

контрол в организацията, направени в резултат на изпълнените одитни ангажименти, са 

следните: 

Заедно с тестването по прилагане на разписани правила в Системите за финансово 

управление и контрол и през 2020 година продължи установяването на липсващи, не 

актуализирани или незаконосъобразни правила в Системите за финансово управление и 

контрол в Община град Добрич. Във второстепенните разпоредители с делегиран бюджет и 

общински търговски дружества, с изключение на Столове ЕООД град Добрич 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 

ежегодният 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. Ръководствата на одитираните през 2020 г. 

структури, които не прилагат Стратегията за управление на риска на Община град Добрич, 

все още не проявяват достатъчно разбиране за необходимостта от разработване или 

прилагане въобще на Стратегия за управление на риска. 

В резултат на осъществените от Звено „Вътрешен одит“ ангажименти са дадени 

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

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

вътрешно нормативни регламенти в наредби и правилници, които са приети от общински 

съвет.  

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

Община град Добрич 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 Община град Добрич, ежегодно след оценка на риска се съставя риск-регистър с 

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. 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 добро финансово управление, икономично и ефективно протичане на 

процесите в Общината. 
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 Информационните системи в общината са въведени чрез писмени правила и 

процедури, които се прилагат задължително от служителите в общината. 

  С одитните доклади е предоставена информация на кмета на Община град Добрич за 

наличието и функционирането на Системи за финансово управление и контрол и спазване 

на разписаните правила за отделни дейности, процеси в разпоредители с бюджет и 

търговски дружества с общинско участие в капитала, с което подпомагаме кмета да 

придобие разумна увереност за законосъобразност на дейностите и за вземане на 

целесъобразни и адекватни управленски решения. 

   

Част V. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ДЕЙНОСТТА ПО ВЪТРЕШЕН 

ОДИТ ЗА СЛЕДВАЩИЯ ОТЧЕТЕН ПЕРИОД 

На първо място с цел обезпечаване на законосъобразна дейност на Звеното за 

вътрешен одит в Община град Добрич при обстоятелствата, че поставената цел за  

назначаване за срок от две години и квалифициране на стажант-одитор в одитор със 

сертификат за вътрешен одит е изпълнена, след изтичане на законовия срок - ще се внесе 

предложение за промяна на структурата на звеното. Цели се промяна на щатната бройка от 

стажант-одитор по трудово правоотношение в одитор по служебно правоотношение, с 

което ще се възстанови административната структура на звеното от преди две години.  

През 2021 година изтича законовия петгодишен срок за извършване на външна 

оценка на дейността по вътрешен одит в Община град Добрич, за което ще се предприемат 

действия по извършването й от външен за общината одитор. 

В продължение на досегашната практика в изпълнение на основната цел на звеното 

за вътрешен одит - предоставяне на ръководството на Община град Добрич обективна и 

независима оценка относно актуалното състояние и функционирането на системите за 

финансово управление и контрол в общината, второстепенните разпоредители с бюджет и 

търговски дружества с общинско участие в капитала - членовете на звеното за вътрешен 

одит следва да насочат усилията си за консултиране и оценка на следните процеси: 

- Текучество или подмяна на ръководния състав на общински бюджетни 

организации – второстепенни разпоредители с бюджет или търговски дружества с 

блокираща квота на участие в капитала им, от гледна точка на обучение по прилагане на 

правилата, разписани в системите за финансово управление и контрол, управление на риска 

и указанията на министъра на финансите за прилагане на система за двоен подпис при 

управление и разпореждане с бюджетни финансови средства. 

 - Във връзка с промените в законодателството за вътрешен одит, за публични 

финанси, за обществени поръчки и контрол по усвояването на средства от ЕС е необходимо 

одиторите от звеното да продължат да участват в обучения, с цел актуализация на знанията 

си и повишаване на личната си квалификация. 

   

 Част VІ. ДРУГИ 

През 2020 г. като текущи одитни ангажименти, извън годишния одитен план е 

извършен и регистриран допълнително един одитен ангажимент за консултиране, както 

следва: 

  „Даване на становище, относно – необходимост от въвеждане и утвърждаване на 

разписани правила за регистриране, получаване и разходване на дарения от физически или 

юридически лица за подпомагане на Община град Добрич в дейността по предотвратяване 

на разпространението и лечение на заболяването от коронавирус (COVID-19)“. 

Становището е регистрирано в деловодната система на Община град Добрич с входящ 

номер №93-29-4/31.03.2020 г. 
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Настоящият годишен доклад е изготвен в три еднообразни екземпляра, 

предназначени за Кмета на Община град Добрич, за Министъра на финансите и за звеното 

за вътрешен одит. 

 

 

 

 

Приет с Решение №17-11 от 26.01.2021 г.  

на Общински съвет град Добрич 

 

 

 

 

 

 

 

 


