
 

 

О Б Щ И Н А  И С П Е Р И Х  

 

 

ДО  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ 

 

 

С Т А Н О В И Щ Е  

 

от Нуртен Вахдет – юрисконсулт в Община Исперих 

Към докладна записка на Кмета на Община Исперих – Бейсим Руфад, 

 

Относно: Актуализиране на поименния списък на обектите за капиталови 

разходи за 2017г. и актуализиране на бюджета на Община Исперих за 2017г. и 

максималните размери на новите задължения за разходи и поети ангажименти за 

бюджета по 2017г. 

 

След запознаване с докладната записка и изложените факти и обстоятелства във 

същата за включени нови обекти и отразяване на промяната в стойностите на други, 

възниква задължението за вписване на съществуващите в инвестиционната програма на 

Община Исперих.  

На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, Общински Съвет 

приема и изменя годишния бюджет на общината, осъществява контрол и приема отчета 

за изпълнението му.  

 

 Съгласно ЗДБРБ за 2017г.: 

Чл. 51. Приема размерите на бюджетните взаимоотношения между централния 

бюджет и бюджетите на общините за 2017 г. под формата на субсидии по механизъм 

съгласно приложение № 6 и по видове: обща субсидия за делегираните от държавата 

дейности 2 423 034,2 хил. лв., трансфери за местни дейности, в т.ч. обща изравнителна 

субсидия 274 000,0 хил. лв. и трансфер за зимно поддържане и снегопочистване на 

общински пътища 30 228,1 хил. лв., целева субсидия за капиталови разходи 154 090,2 

хил. лв. и по общини 

 

В Закона за публичните финанси е предвидено е предвидено, че: 

 Чл. 94 (3) С решението по ал. 2 общинският съвет одобрява и:  

1.  максималния размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат 

натрупани през годината по бюджета на общината, като наличните към края на годината 

задължения за разходи не могат да надвишават 15 на сто от средногодишния размер на 

отчетените разходи за последните четири години; ограничението не се прилага за 

задължения за разходи, финансирани за сметка на помощи и дарения;  

2.  максималния размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети 

през годината, като наличните към края на годината поети ангажименти за разходи не 

могат да надвишават 50 на сто от средногодишния размер на отчетените разходи за 

последните четири години; ограничението не се прилага за ангажименти за разходи, 

финансирани за сметка на помощи и дарения; 

 В чл.124 (2) Промените по общинския бюджет, извън тези по чл. 56, ал. 2, се 

одобряват от общинския съвет. Промените, засягащи делегираните от държавата 

дейности, се одобряват при спазване на ограниченията по чл. 125, ал. 1, т. 1.  

(3) Общинският съвет може да одобрява компенсирани промени между показатели 
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на капиталовите разходи, както и между отделни обекти, финансирани със средства от 

целевата субсидия, определена със закона за държавния бюджет за съответната година, 

като промените се одобряват само в рамките на бюджетната година.  

(4) Кметът отразява промените по бюджета на общината, съответно по бюджетите 

на второстепенните разпоредители с бюджет към него.  

(5)  С наредбата по чл. 82, ал. 1 се определят условията и редът за извършване на 

промени, наблюдение, оценка и контрол на показателите по чл. 94, ал. 3, т. 1 и 2 и ал. 6 

 

 В Чл. 127 от Закона за публичните финанси е предвидено е предвидено:  

(1) Капиталови разходи, извън тези, финансирани за сметка на целевата субсидия за 

капиталови разходи и други трансфери от държавния бюджет, може да се извършват за 

сметка на приходи по бюджета на общината и при спазване изискванията на ал. 2 и 3, 

както и чрез поемането на дълг по реда на Закона за общинския дълг, при спазване на 

приложимите за общините фискални правила и ограничения по този закон.  

(2) Постъпления от продажба на общински нефинансови активи се разходват само 

за финансиране на изграждането, за основен и текущ ремонт на социална и техническа 

инфраструктура, както и за погасяване на ползвани заеми за финансиране на проекти на 

социалната и техническата инфраструктура.  

(3) Постъпленията от приватизация може да се разходват само за придобиване и 

основен ремонт на дълготрайни активи, за разходи, свързани с приватизационния процес, 

както и за погасяване на ползвани заеми за финансиране на проекти на социалната и 

техническата инфраструктура.  

(4) Текущи разходи за местни дейности не може да се финансират за сметка на 

поемането на дългосрочен дълг от общината. 
 

С оглед гореизложеното вземането на решение в тази насока е в 
компетенциите на Общинския съвет, а докладната записка е изготвена от лице, което 
има право да внася докладни записки за разглеждане на заседания на Общински съвет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изготвил: 

Нуртен Вахдет – юрисконсулт в Община Исперих 
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