
 

 

 

 

 
 

О Б Щ И Н А  И С П Е Р И Х                                      

 

 

ДО 

ИНЖ.БЕЛГИН ШУКРИ 

КМЕТ НА ОБЩИНА ИСПЕРИХ 

 

 

 

СТАНОВИЩЕ 

 

От Памела Мичева – Юрисконсулт 

При отдел „АО и ГРАО“ на Община Исперих 

 

 

Относно: Докладна записка за Приемане на Разчети за финансиране на 

капиталовите и текущите разходи на Община Исперих за 2023г. и основните лимитни 

разходи.   

 

Промени по общинския бюджет през бюджетната година и размера на 

бюджетните взаимоотношения на общината с държавния бюджет се извършват при 

условията и по реда на Закона за публичните финанси и на Закона за държавния 

бюджет за съответната година. 

 

Промените по общинския бюджет се свеждат до гласуване, по предложение от 

Кмета на Общината, като изпълнител на бюджета. 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. 

 

Общинският съвет одобрява максималния размер на новите задължения за 

разходи, които могат да бъдат натрупани през годината по бюджета на общината, както 

и максималния размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 

годината. 

 

Съгласно чл. 21, ал. 1, т. 6 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация Общинският съвет приема и изменя годишния бюджет на общината, 

включително и показателите по чл. 45, ал. 1, т. 2 от ЗПФ 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 ЗПФ, 

осъществява контрол и приема отчета за изпълнението му 

 

Общинският съвет упражнява текущ и последващ контрол върху изпълнението 



на приетите от него актове. 

 

Съгласно разпоредбите на ЗМСМА, 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. Решенията са приети с мнозинство повече 

от половината от общия брой на съветниците, когато броят на гласувалите „за“ 

общински съветници е по-голям от останалата част от общия брой на общинските 

съветници.   

 

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. 

 

Съгласно чл. 9, ал.1, т.5 от Правилника за организация и дейността на 

Общински съвет Исперих приема, изменя годишния бюджет на общината, 

осъществява контрол и приема отчета за изпълнението му. 

 

Съгласно разпоредбите на чл.6, ал.1 от Закона за прилагане на разпоредби на 

Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г., Закона за 

бюджета на държавното обществено осигуряване за 2022 г. и Закона за бюджета на 

Националната здравноосигурителна каса за 2022 г. разходите по бюджетите на 

общините се извършват в размери, не по-големи от размера на разходите за същия 

период на 2022 г., и при отчитане на влезли в сила нормативни актове, а разходите за 

персонал и ангажименти с незабавна реализация– до фактическия им размер за 

съответния месец на 2023 г. Трансферите за обща субсидия за финансиране за 

делегираните от държавата дейности, за обща изравнителна субсидия, трансферите за 

зимно поддържане и снегопочистване и целевата субсидия за капиталови разходи се 

предоставят по реда на чл. 54 от Закона за държавния бюджет на Република България за 

2022 г. на базата на достигнатия размер към 31 декември 2022 г. и при отчитане на 

влезли в сила нормативни актове. Кметът на общината може да финансира разходи за 

местни дейности в размери, по-големи от разходите за същия период на предходната 

година, до размера на собствените приходи на общината за съответния период, 

бюджетните взаимоотношения с централния бюджет и с други бюджети и сметки за 

средства от Европейския съюз по чл. 45, ал. 1, т. 3 от Закона за публичните финанси, 

заемните средства на общината и наличните средства от преходните остатъци по 

бюджета на общината. 

 

Съгласно разпоредбите на чл.94, ал.3, т.6 и ал.4 от Закона публичните 

финанси разчетите за финансиране на капиталови разходи, включително 

разпределението на целевата субсидия за капиталови разходи, определена със закона за 

държавния бюджет за съответната година, по обекти за строителство и основен ремонт, 

за придобиване на материални и нематериални дълготрайни активи и за проучвателни и 

проектни работи, включително за съфинансиране и за плащания по заеми за капиталови 

разходи. Целевата субсидия за капиталови разходи по ал. 3, т. 6 на чл.94 от Закона за 

публичните финанси, определена със закона за държавния бюджет за съответната 

година, може да се разпределя за делегирани от държавата дейности и/или за местни 

дейности. За сметка на тази субсидия могат да се предвиждат капиталови разходи и за 

делегираните бюджети. Разпределението й се одобрява с решение на общинския съвет. 

 

Съгласно разпоредбите на чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление 

и местната администрация: В изпъление на правомощията си по ал.1 на чл.21, 

общинският съвет приема правилници, наредби, инструкции, решения, декларации и 
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обръщения. 

 С оглед на гореизложеното, докладната записка е  изготвена от лице, което 

притежава правомощие да внася докладни записки за разглеждане на заседания на 

Общински съвет, адресирана до компетентен орган, съобразно чл.64, ал.1, т.2 от 

Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Исперих.  

 

Предвид изискванията на законодателя, правно регламентирани в Закона за 

местно самоуправление и местната адмнистрация, докладната записка е 

законосъобразна, репсективно проектите за решение отговарят на изискванията на 

Административнопроцесуалния кодекс. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Съгласувал: 

Айлин Шукриева 

Началник отдел „Обществени поръчки“ 

 

 

Изготвил: 

Памела Мичева 

Юрисконсулт при Община Исперих 


