ДО
Г-Н БЕЙТИ БЕКИР
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - 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 отчет за извършените разходи за командировка и получените средства от
Председателя на Общински съвет - Исперих, в периода 01.04.2021г. до 30.09.2021г.
УВАЖАЕМИ Г-Н ПРЕДСЕДАТЕЛ,
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 отчет за извършените разходи за
командировка и получените средства от Председателя на Общински съвет - Исперих, в периода
01.04.2021г. до 30.09.2021г., 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.
Във връзка с командироването на работници и служители съществуват два специални
подзаконови нормативни акта, а именно Наредба за командировките в страната и Наредба за
служебните командировки и специализации в чужбина. Последните се прилагат и по отношение
на общинските съветници, като членове на колективен орган на местно самоуправление, какъвто е
Общинският съвет, при специални разпоредби, за някои от случаите, касаещи такива на
председателя на този орган.
Компетентността на Общински съвет, като орган на местно самоуправление, да разгледа
настоящатата докладна е продиктувана от разпоредбата на чл. 21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, която
намирам за резонно да бъде включена в основанията – преди диспозотива на решението, във
връзка с чл. 8, ал.4 от Наредба за командировките в страната и чл. 6, ал.1, т.2 от Наредба за
служебните командировки и специализации в чужбина.
Командироването е неразривно свързано с командировъчните разходи /виж чл. 4, ал.
1 от НКС и чл. 12 - чл. 30 от НСКСЧ / и то от бюджета на Общината, именно Общинският съвет е
органът, който да осъществява контрол и съобразява отчета за изпълнението му.
Цитираните по-горе разпоредби (чл. 21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, във връзка с чл. 8, ал.4 от
Наредба за командировките в страната и чл. 6, ал.1, т.2 от Наредба за служебните командировки и
специализации в чужбина), определят както съдържанието - в смисъла на текстово оформление на
диспозотива на решението, така и смисъла на компетентността на Общинския съвет.
Според чл. 8, ал.4 от Наредба за командировките в страната, след изтичане на всяко
тримесечие се изготвя писмен отчет за получените командировъчни пари от лица, изброени погоре в същата алинея, сред които е и председателят на общински съвет, който отчет се одобрява
от съответния колективен орган, а когато няма такъв - от длъжностното лице, с което е сключен
съответният договор, или от упълномощено от него лице. Цитираната разпоредба е конкретно
приложима в случая.
Що се отнася до компетентността на Общински съвет-Исперих за приемане на отчет за
извършени разходи за командировки в чужбина от ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ,
същата е продиктувана от разпоредбата на чл. 21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, според която на Общински
съвет, като орган на местно самоуправление, е вменено правомощие да приема и изменя годишния
бюджет на общината, осъществява контрол и приема отчета за изпълнението му.
За пълнота соча, че съгласно чл. 44, ал. 1, т. 5 от ЗМСМА, кметът на общината организира
изпълнението на общинския бюджет, а съгласно т. 16 той осигурява организационно-техническото
обслужване на общинския съвет. В чл. 7, ал. 5 от Закона за публичните финанси е регламентирано,
че кметовете организират и ръководят съставянето, внасянето в общинския съвет и изпълнението

на бюджетите на общините. Според чл. 137, ал. 1 от ЗПФ кметът на общината осъществява текущо
наблюдение на изпълнението на общинския бюджет. Горното се потвърждава и от разпоредбата на
чл. 6, ал.1, т.2 от Наредба за служебните командировки и специализации в чужбина, според която
заповедите за командировки или специализации в чужбина на
ръководителите
на
ведомства и предприятия се издават за председателите и заместник-председателите на общинските
съвети, за общинските съветници и за кметските наместници - от кмета на общината.
Водена от горното, намирам проект на решение по докладна записка за отчет за
извършените разходи за командировка и получените средства от Председателя на Общински
съвет - Исперих, в периода 01.04.2021г. до 30.09.2021г., за съответстващо на законовите и
подзаконови нормативни актове в областта, а докладната - съдържаща необходимите реквизити.
Същата е адресирана до компетентен орган. Последната обаче, макар и изготвена от лице, което
има право да внася докладни за разглеждане на заседания на Общински съвет, респ. 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./, считам за резонно да
бъде внесена от кмета на община Исперих.
Почертано, сочените в докладната аритметики и числа 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

