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КМЕТ  НА  ОБЩИНА НЕДЕЛИНО 

 

 

 ОТНОСНО:  Отписване на поети задължения по договори към 31.12.2016г. в  община 

Неделино  -„ БЮДЖЕТ“ И „ИБСФ“.   

 

                                                                                        

 УВАЖАЕМИ  ГОСПОДИН   ПРЕДСЕДАТЕЛ, 

 УВАЖАЕМИ  ГОСПОЖИ   И   ГОСПОДА  ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

 

 Постъпил е доклад от Директор Дирекция "ФСД, Б, ЧР, МДТ и АПО"- той и  

 гл.счетоводител за отписване поети задължения по договори към 31.12. 2016г. с общи 

партиди по сметка 9200 на поети задължения по договори към 31.07. 2022г. в „ИБСФ“  и 

„БЮДЖЕТ“. 

В  община Неделино се водят договори които срока на договорите е изтекал, други са без 

финансиране или реализирани, но не са отписани от счетоводната система „ Ажур“. Това 

представляват стари договори от 2008г. до 31.12.2016г.. 

Към 31.09.2016г. поетия ангажимент по договори е на стойност 8 593 888.02 лв., а 

наличния ангажимент към 31.12.2016г. е на стойност 7 302 853.67лв. в „БЮДЖЕТ“. 

Към 31.09.2016г. поетия ангажимент по договори е на стойност 8 627 334.03  лв., а 

наличния ангажимент към 31.12.2016г. е на стойност 8 627 334.03  лв. 

в „ИБСФ“. Това се вижда от приложените справки. 

С течение на годините някои договори са отписани от счетоводната система „ Ажур“  след 

изпълнение на договорите, но са останали договори с общо салдо на стойност 3 856 865,68 

лв. в „ИБСФ“ към 01.01.2017г., бюджет 3 522 267,66 лв. към 01.08.2017г.. 

Документите в системата регламентират правилата и процедурите за дейностите в 

администрацията по начин, който позволява постигането на високо качество, ефикасност и 

ефективност при изпълнението на поетия задължения по договори  на община Неделино. 

Посочените обстоятелства налагат допускане на предварително изпълнение  на решението 

на общински съвет, тъй като само така би била постигната защита на важните обществени 

интереси  по смисъла на чл.60, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс.  
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Съгласно чл.21, ал.1, т.6 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация, компетентен да осъществява контрол върху общинския бюджет е 

Общински съвет.  

Обръщам се към Вас да се  даде съгласие за отписване от счетоводната система „ Ажур“ 

на община Неделино, поети задължения по договори с общи партиди по сметка 9200 в 

„ИБСФ“ и „БЮДЖЕТ“. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ:  

Неразделна част от настоящата докладна записка е Доклад от директор на дирекция 

„ФСД ,Б,ЧР,МДТ И АПО“-  гл. счетоводител  с приложени документи към него. 

 

 

С оглед на гореизложеното и на основание чл. 21, ал.1, т. 6 от ЗМСМА, чл. 124, ал. 3 и 

чл. 127 от Закона за публичните финанси и чл.60, ал.1 от 

Административнопроцесуалния кодекс предлагам на Общински съвет - Неделино да 

приеме следното ПРОЕКТО 

 

 

РЕШЕНИЕ: 

 

1. Дава съгласие за отписване поети задължения по договори към 31.12. 2016 г. с 

общи партиди по сметка 9200 по аналитична оборотна ведомост за периода от 

01.01.2016г. до 31.07. 2022г. в „СЕС“в дейност 248  и „БЮДЖЕТ“. 

2. Възлага на кмета на община Неделино да извърши необходимото отписване от 

счетоводната система „ Ажур“ на община Неделино, поети задължения по 

договори с общи партиди по сметка 9200 с общо салдо на стойност 2 586 832.30 

лв.  в „ИБСФ“ към 31.12.2016г. и „БЮДЖЕТ“ 3 522 267,66 лв. към 31.12.2016г.. 

3. Настоящето решение да бъде изпратено до Директор Дирекция "ФСД, Б, ЧР, МДТ 

и АПО"- главен счетоводител . 

4. Допуска предварително изпълнение на настоящото решение по реда на чл.60, ал.1 

от Административно процесуалния кодекс. 

 

 

ВНОСИТЕЛ: 

 

БОЯН КЕХАЙОВ 

КМЕТ НА ОБЩИНА НЕДЕЛИНО 

 

СЪГЛАСУВАЛ: 

ИВЕТ ДУГАНОВА 

Юрисконсулт  ОбА 

 
 

 

 

    
         


