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ПРОТОКОЛ 

 
от публично обществено обсъждане на отчета за изпълнение на бюджета на 

община Исперих за 2020 г. 

 

 

 
            Днес, 24.08.2021 г., от 16:00 ч. в Заседателната зала на Община Исперих на основание 

чл. 140, ал. 4 от Закона за публичните финанси /ЗПФ/ се проведе публично обществено 

обсъждане на отчета за изпълнението на бюджета на община Исперих за 2020 г. 

 

 

Датата на публичното обсъждане е оповестена на интернет страницата на общината на 

05.08.2021 г. и е публикувана във вестник „Екип 7” на 11.08.2021г. 

Отчетът за изпълнението на бюджета на община Исперих за 2020 г. е публикуван на 

официалния сайт на община Исперих на 05.08.2021 г. 

До датата на публичното обсъждане – 24.08.2021 г. в общинска администрация няма 

постъпили въпроси.  

На публичното обсъждане присъстваха: г-н Бейти Бекир – председател на Общински 

съвет Исперих, г-н Фикрет Хамид – общински съветник, г-н Аксел Кючюк и г-н Ариф Ахмед - 

заместник кметове на Община Исперих ,и  представители на общинска администрация.  

            Господин Бейти Бекир – председател на Общински съвет Исперих, откри публичното 

обсъждане на отчета за изпълнението на бюджета на община Исперих за 2020 г. и даде думата 

на заместник кмета на Община Исперих. 

            Господин Аксел Кючюк изясни, че: 

- в изпълнение на чл.140, ал.1 от ЗПФ, Кметът на община Исперих 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; 

- съгласно разпоредбата  на чл.140, ал.4 от ЗПФ, Председателят на Общинския съвет организира  

публичното обсъждане на отчета от местната общност; 

- към 24.08.2021 г. цитираната разпоредба е изпълнена и публичното обсъждане отговаря на 

законовите изисквания за провеждането му; 

След което представи отчета за изпълнението на бюджета на община Исперих за 2020 г. 

По време на публичното обсъждане на бяха зададени въпроси и същото приключи в 16.35 часа. 

 

 

 

 

Протоколист: 

Сейде Султанова 

Главен специалист – сътрудник общински съвет 


