
 

 

О Б Щ И Н А  И С П Е Р И Х  

 

 

 

ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ  

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ИСПЕРИХ 

 

 

 

                                                С Т А Н О В И Щ Е  

 

            от Налян Христова – юрисконсулт при Община Исперих 

 

                   Относно: законосъобразността на основанията в проект на решение по 

докладна записка от Белгин Фикри Шукри /кмет на община Исперих/ относно приемане 

на Програма за управление на Кмета на община Исперих за мандат 2019 г. - 2023 г. 

 

 

След запознаване с докладната записка, давам следното становище: 

 

На основание чл.21, ал.1, т.12 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация /ЗМСМА/ общинският съвет е компетентен да приема 

стратегии, прогнози, програми и планове за развитие на общината, които отразяват и 

европейските политики за развитие на местните общности. 

 

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА общинският съвет е компетентен 

да решава и други въпроси от местно значение, които не са от изключителната 

компетентност на други органи, включително за обявяване на определен ден за 

празничен и неприсъствен на територията на общината, района, кметството или 

населеното място по предложение на кмета на общината след съгласуване с областния 

управител. 

 

На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА в изпълнение на правомощията си по 

чл.21, ал.1 от същия закон общинският съвет приема правилници, наредби, инструкции, 

решения, декларации и обръщения. По аргумент от Закона за нормативните актове и 

имайки предвид естеството на актовете, които може да приеме общинският съвет, в 

изпълнение на правомощията си по чл.21, ал.1, т.12 и т.23 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация общинският съвет следва да се произнася с 

решения. 

 

На основание чл.44, ал.5, изр.1 от ЗМСМА кметът на общината представя 

пред общинския съвет програма за управление за срока на мандата в тримесечен срок 

от полагането на клетвата. Тъй като след приключване на изборите за общински 

съветници и за кметове на територията на община Исперих, насрочени с Указ № 

163/10.07.2019 г. на Президента на Република България за насрочване на избори за 

общински съветници и за кметове /втори тур - насрочен за 03.11.2019 г. с решение на 



ОИК – Исперих/, на 06.11.2019 г. кметът на община Исперих положи клетва, то към 

днешна дата /31.01.2020 г/ заложеният в чл.44, ал.5 от ЗМСМА тримесечен срок, 

считано от полагането на клетва, не е изтекъл. На основание чл.44, ал.5, изр.2 от 

ЗМСМА програмата съдържа основните цели, приоритети, дейности, сроковете за 

изпълнение и очакваните резултати. На основание чл.44, ал.5, изр.3 от ЗМСМА кметът 

на общината представя пред общинския съвет годишен отчет за изпълнението на 

програмата в срок до 31-ви януари. 

 

Съобразявайки горепосочените разпоредби, считам, че в компетенциите на 

Общински съвет – Исперих е да приеме решение относно приемане на Програма за 

управление на Кмета на община Исперих за мандат 2019 г. - 2023 г. 

   

 

 

Изготвил: 

Налян Христова 

юрисконсулт при Община Исперих 


