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От Ценка Иванова – ст. юрисконсулт в дирекция   УТИЕОСМДТ   при община  Исперих 

 

 

ОТНОСНО: Изпълнението на приходите и разходите по бюджета на Община 

Исперих към 30.06.2022год. 

 

 

УВАЖАЕМИ  ГОСПОДИН  БЕКИР, 

 

    

       Съгласно чл. 137, ал. 2 от Закона за публичните финанси: Кметът представя в 

общинския съвет информация за изпълнението на бюджета на общината, сметките за 

средства от Европейския съюз, както и за останалите показатели, сделки и операции по  ал. 

1, т. 2 и 3 на  същата разпоредба за полугодието. 

       Чл. 49, ал. 2 от  Наредба № 12 на Общински съвет Исперих 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: 

Кметът представя в общинския съвет информация за изпълнението на бюджета на 

общината, сметките за средства от Европейския съюз за полугодието в срок до  30 

септември. 

        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 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. 

         Чл. 27, ал. 4 от Закона за местното  самоуправление  и  местната администрация: 

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. 

        Чл. 27, ал. 5 от Закона за местното  самоуправление и местната администрация: 

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. 

        Чл. 21, ал. 2 от Закона за местното  самоуправление и местната администрация: 

В изпълнение на правомощията си по ал. 1 общинският съвет приема правилници, 

наредби, инструкции, решения, декларации и обръщения. 

 

  

       С оглед  гореизложеното докладната записка е изготвена от лице, което има право да 

внася докладни записки за разглеждане на заседания на Общински съвет. 

 

     Предвид изискванията  на Закона за местно самоуправление и местната администрация  

докладната записка е законосъобразна, проектите за  решение отговарят на изискванията 

на Административнопроцесуалния кодекс. 

 

 

Изготвил: 

Ценка Иванова 

Ст. юрисконсулт в Дирекция  УТИЕОСМДТ  при Община Исперих 


