ОБЩИНА ИСПЕРИХ

ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ИСПЕРИХ

СТАНОВИЩЕ
от Налян Христова – юрисконсулт при Община Исперих
Относно: законосъобразността на основанията в проект на решение по
докладна записка на Белгин Фикри Шукри /кмет на община Исперих/ относно
извършените разходи за командировка и получени средства от кмета на община
Исперих за периода от 01.04.2022 г. до 30.06.2022 г.
След запознаване с докладната записка, давам следното становище:
Съгласно чл.8, ал.1 от Наредбата за командировките в страната
командировките се извършват въз основа на предварително издадена писмена заповед,
като /съгласно ал.2/ при особени обстоятелства, когато се налага незабавно заминаване,
командироването може да се извърши и по устно нареждане на командироващия, който
в 3-дневен срок е длъжен да издаде писмена заповед. По аргумент от разпоредбата на
чл.8, ал.4 от Наредбата за командировките в страната, за кметовете на общини
писмена заповед за командироване не се издава, а разходите за командировките на
тези лица се изплащат въз основа на представени документи, изискващи се по Наредба
за командировките в страната, като след изтичане на всяко тримесечие се изготвя
писмен отчет за получените командировъчни пари, който се одобрява от съответния
колективен орган – в случая - Общински съвет – Исперих.
Според чл.6, ал.1, т.2 от Наредбата за служебните командировки и
специализации в чужбина, заповедите за командировки или специализации в чужбина
за кметовете на общини се издават от кмета на общината.
На основание чл.21, ал.1, т.6 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация /ЗМСМА/ 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. На основание чл.21, ал.2 от
ЗМСМА в изпълнение на правомощията си по чл.21, ал.1 от ЗМСМА общинският съвет
приема правилници, наредби, инструкции, решения, декларации и обръщения. По

аргумент от Закона за нормативните актове, имайки предвид естеството на актовете,
които може да приеме общинският съвет, в изпълнение на правомощията си по чл.21,
ал.1, т.6 от ЗМСМА общинският съвет следва да се произнася с решения.
Съобразявайки горепосочените разпоредби, считам, че в компетенциите на
Общински съвет – Исперих е да приеме решение относно извършените разходи за
командировка и получени средства от кмета на община Исперих за периода от
01.04.2022 г. до 30.06.2022 г.
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