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КМЕТ НА ОБЩИНА ИСПЕРИХ 

 

 

 

СТАНОВИЩЕ 

 

От Памела Мичева – Юрисконсулт 

При отдел „АО и ГРАО“ на Община Исперих 

 

 

Относно: Докладна записка за Бюджетна прогноза за местните дейности на 

Община Исперих, прогноза на показателите за поети ангажименти и за задължения за 

разходи и прогноза за общински дълг и разходите за лихви по него за периода 2024-

2026г.  

 

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. 12 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация Общинският съвет приема стратегии, прогнози, програми и 

планове за развитие на общината, които отразяват и европейските политики за развитие 

на местните общности. 

 

Общинският съвет упражнява текущ и последващ контрол върху изпълнението 

на приетите от него актове. 



 

Съгласно чл. 82, ал. 2 от Закона за публичните финанси Кметът на общината 

организира съставянето на бюджетната прогноза и на бюджета на общината и при 

спазване на указанията по чл. 67, ал. 6 от Закона за публичните финанси. 

 

Съгласно разпоредбата на чл. 33, ал. 2 от 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- Общинският съвет одобрява бюджетната прогноза по предложение на кмета 

на общината. 

 

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 

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 


