
 

 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: Изпълнение на приходите и разходите по бюджета на Община Исперих към 

31.12.2016г.  

 

Закона за местното самоуправление и местната администрация 

 Чл. 52. (1)  Общинският съвет приема самостоятелен бюджет на общината, извън 

държавния, на основата на собствени приходоизточници и субсидии от държавата, 

разпределяни между общините по критерии, определени със закон. 

 Чл. 21.  (1) Общинският съвет:  6. приема и изменя годишния бюджет на общината, 

осъществява контрол и приема отчета за изпълнението му;  

 Чл.27.  (4) Решенията на общинския съвет по чл. 21, ал. 1 , т. 

1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 16, 17 , 20 и по чл. 21а, ал. 3 се вземат с мнозинство повече от половината 

от общия брой на съветниците.  

(5) Решенията на общинския съвет по чл. 21, ал. 1, т. 6, 7, 8, 9, 10, 14 и 15 се приемат с 

поименно гласуване, което се отразява в протокола от заседанието.  

ЗАКОН за публичните финанси 
 Чл. 140.  (1) Кметът на общината изготвя годишния отчет за изпълнението на бюджета 

по показателите, по които е приет, придружен с доклад, и в срок до 31 август на следващата 

бюджетна година го внася за приемане от общинския съвет. В случаите, когато Сметната 

палата извършва финансов одит на годишния отчет на общината, кметът на общината внася за 

приемане одитирания отчет заедно с одитното становище на Сметната палата за заверка на 

годишния финансов отчет на общината.  

ЗАКОН за общинския дълг 

 Чл. 9. (1) Кметът на общината изготвя годишен отчет за състоянието на общинския дълг 

и го внася в общинския съвет като неразделна част от отчета за изпълнението на общинския 

бюджет. 

Наредба 12 за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните 

дейности за следващите три години и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на 

бюджета на Община Исперих 

Чл. 50. (1) изменен с Решение № 253 по Протокол № 23 от 22.12.2016 г./ Кметът на 

общината изготвя годишния отчет за изпълнението на бюджета по показателите, по които е 

приет, придружен с доклад, и го внася за приемане от общинския съвет в срок до 31 август на 

следващата бюджетна година. В случаите, когато Сметната палата извършва финансов одит на 

годишния отчет на общината, кметът на общината внася за приемане одитирания отчет заедно 

с одитното становище на Сметната палата за заверка на годишния финансов отчет на 

общината.” 

Предвид всичко изложено до тук, изразявам становището, че изготвената докладна 

записка е законосъобразна предвид цитираните по горе правни норми, касаещи вносителя и 

органът в чиято компетентност е взимането на посоченото в Докладната решение. 

 

Изготвил: 

Нуртен Вахдет – юрисконсулт в Община Исперих 
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