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От Ценка Иванова – ст. юрисконсулт в дирекция   УТИЕОСМДТ   при община  Исперих 

 

 

ОТНОСНО: Актуализация на поименния списък на обектите за капиталови  разходи 

за 2022 г.  и  актуализиране на бюджета на община  Исперих за 2022 год. 

 

 

УВАЖАЕМИ  ГОСПОДИН  БЕКИР, 

 

    Съгласно чл. 51 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 

год.: Приема размерите на основните бюджетни взаимоотношения между централния 

бюджет и бюджетите на общините за 2022 год. под  формата на субсидии по механизъм 

съгласно приложението и по видове: обща субсидия за делегираните от държавата 

дейности 4 889 285,9 хил. лв. , трансфери за местни дейности, в т. ч. обща изравнителна 

субсидия 379 000,0 хил. лв. и трансфер за зимно  поддържане и снегопочистване на 

общински пътища 48 228,1 хил. лв.,  целева субсидия за капиталови разходи 296 310,2 хил. 

лв. и по общини , както следва: 

 

      (хил. лв.) 

 

 

Общини 

 

 

Основни 

бюджетни 

взаимоотношения 

  

От тях 

 

Обща 

субсидия за 

делегираните 

от държавата 

дейности 

Трансфери за местни дейности  

Целева субсидия за 

капиталови разходи Обща 

изравнителна 

субсидия 

За зимно 

поддържане и 

снегопочистване 

на общински 

пътища 

1 2(3+4+5+6) 3 4 5 6 

Исперих 22 099,9 19 079,0 1 780,2 133,6 1 107,1 



        Чл.  124, ал. 2 от Закона за публичните финанси: Промените по общинския 

бюджет, извън тези по чл. 56, ал. 2 от с.з. се одобряват от общинския съвет. Промените, 

засягащи делегираните от държавата дейности, се одобряват при спазване ограниченията 

по чл. 125, ал. 1, т. 1 от с.з. 

        Чл. 124, ал. 3 от Закона за публичните финанси: Общинският съвет може да 

одобрява компенсирани промени между показатели 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. 

        Чл. 127, ал. 1 от Закона за публичните финанси: 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. 

        Чл. 127, ал. 2 от Закона за публичните финанси: 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 и за погасяване на временни  безлихвени заеми, отпуснати по реда на чл. 

130ж, ал.1 от с. з. 

        Чл. 21, ал. 1, т. 6 от Закона за местно самоуправление и местната администрация: 

Общинският съвет приема и изменя годишния бюджет на общината,  включително и  

показателите  по чл. 45, ал. 1, т. 2 от Закона за публичните финанси за районите, 

кметствата и населените места с кметски наместници, с изключение на тези, които са 

определени  като второстепенни разпоредители с бюджет по реда на чл. 11, ал. 10 от 

Закона за публичните финанси, осъществява контрол и приема отчета за изпълнението му.. 

        Чл. 27, ал. 5 от Закона за местно самоуправление и местната администрация: 

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. 

        Чл. 21, ал. 2 от Закона за местно самоуправление и местната администрация: В 

изпълнение на правомощията си по ал. 1 общинският съвет приема правилници, наредби, 

инструкции, решения, декларации и обръщения. 

 

  

   С оглед  гореизложеното докладната записка е изготвена от лице, което има право да 

внася докладни записки за разглеждане на заседания на Общински съвет. 

 

   Предвид изискванията  на Закона за местно самоуправление и местната администрация  

докладната записка е законосъобразна, проектите за  решение отговарят на изискванията 

на Административнопроцесуалния кодекс. 

 

 

Изготвил: 

Ценка Иванова 

Ст. юрисконсулт в Дирекция  УТИЕОСМДТ  при Община Исперих 


