
ДО 

ИНЖ. БЕЛГИН ШУКРИ 

КМЕТ НА ОБЩИНА ИСПЕРИХ 

 

СТАНОВИЩЕ 

от Любица Бочева – Ст.юрисконсулт  

при отдел „АО и ГРАО“ на Община Исперих 

 

Относно: Законосъобразност на основанията в проект на решение по докладна 

записка за актуализация на поименния списък на обектите за  капиталови разходи за 

2021г. и актуализиране на бюджета на община Исперих за 2021г.  

 

УВАЖАЕМИ Г-Н КМЕТ, 

С настоящото Ви представям становище, което следва да се счита за съгласуваност от правоспособен 

юрист по смисъла на чл. 65, ал.1, т.6 от Правилник за организацията и дейността на Общински съвет 

Исперих, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация /мандат 2019-2023г./, 

относно законосъобразността на основанията, въз основа, на които е изготвен проект на решение по 

докладна записка за актуализация на поименния списък на обектите за  капиталови разходи за 2021г. и 

актуализиране на бюджета на община Исперих за 2021г., което становище следва да е налично, за да бъде 

допусната последната до разглеждане на съответна постоянна комисия, респ. на сесия на/при Общински 

съвет – Исперих. 

Промени по общинския бюджет през бюджетната година и в 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 (чл. 124, ал.1 от ЗПФ). 

Правомощията на Общински съвет при промените по общинския бюджет, извън тези по чл. 56, ал. 2 

от ЗПФ се свеждат до гласуване - в смисъла на одобряване или не, на предложените такива 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 (чл. 124, ал.2 и ал.3 от ЗПФ). 

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 на чл. 127 от ЗПФ, 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.   

За пълнота на настоящото становище соча, че разчетите за финансиране на капиталовите разходи на 

общините, одобрени с решение на общинския съвет, се представят в Министерството на финансите при 

условия и по ред, определени от министъра на финансите, а в чл. 50 от ЗДБРБ  е определена и стойността 

на целевата субсидия за капиталови разходи. 

С оглед горното, намирам, че докладна записка с инкорпориран проект на решение, за актуализация 

на поименния списък на обектите за  капиталови разходи за 2021г. и актуализиране на бюджета на община 

Исперих за 2021г., за изготвена от лице, което има право да внася докладни за разглеждане на заседания на 

Общински съвет, адресирана до компетентен орган – съобр. разпоредбите на ЗПФ и чл. 64, ал.1, т.2 от 

Правилник за организацията и дейността на Общински съвет Исперих, неговите комисии и 

взаимодействието му с общинската администрация /мандат 2019-2023г./, при изричното уточнение, че 

сочените в докладната аритметики, числа и обекти не подлежат на юридически преглед и становище. 

 

Настоящото становище следва да се счита за съгласуваност от правоспособен юрист по смисъла на 

чл. 65, ал.1, т.6 от Правилник за организацията и дейността на Общински съвет Исперих, неговите комисии 

и взаимодействието му с общинската администрация /мандат 2019-2023г./. 

 

Изготвил: 

Любица Бочева 

Ст.Юрисконсулт при Община Исперих 
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