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О Б Щ И Н А  И С П Е Р И Х  

  
 

ДО 

Г-Н БЕЙСИМ РУФАД РАСИМ 

КМЕТ НА ОБЩИНА ИСПЕРИХ 

 

СТАНОВИЩЕ 

От Любица Бочева – Юрисконсулт 

Относно: Законосъобразност на основанията в проект на решение на „Докладна записка 

за Прекратяване на Сдружение с нестопанска цел „Лудогорие Еко“.”“ 

 

Съгласно:   

Чл.21, ал.2 от ЗМСМА :   

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

наредби, инструкции, решения, декларации и обръщения. 

  Съгласно чл.16 от Устава на сдружението – „ЛУДОГОРИЕ ЕКО“, със седалище 

и адрес на управление: гр.Разград, бул. „Бели Лом“ № 37а - Общинските съвети на 

общините – членове на Сдружението упълномощават свои представители, които да 

представляват общината в сдружението, като определят поне двама представители – 

един основен представител и един заместник; 

Разпоредбата на чл.21, ал.1, т.15 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация казва, че в правомощията на общинския съвет е да приеме 

решение, с което да определи лицето или лицата, които ще представляват общината в 

юридическите лица с нестопанска цел и ще участват в техните ръководни органи. 

Разпоредбите на чл.13, ал.1, т.2 и чл.25, ал.1, т.3 и т.7 от ЗЮЛНЦ и чл.22, т.4 и 

т.8 от Устава на сдружението - „ЛУДОГОРИЕ ЕКО“, със седалище и адрес на 

управление: гр.Разград, бул. „Бели Лом“ № 37а, казват, че юридическото лице с 

нестопанска цел се прекратява с решение на върховния си орган – Общото събрание, 

което също така избира и освобождава членовете на Управителния съвет.  

 

След направена справка в правната система, с която Община Исперих работи се 

установи, че сдружение с нестопанска цел „ЛУДОГОРИЕ ЕКО“, със седалище и адрес 

на управление: гр.Разград, бул. „Бели Лом“ № 37а, е с управляващи: 

  

Председател ДЕНЧО СТОЯНОВ БОЯДЖИЕВ 

член на УС АХТЕР СЮЛЕЙМАНОВ ВЕЛИЕВ 

член на УС РЕМЗИ ХАЛИЛОВ ЮСЕИНОВ 

 

 
 

Имайки в предвид, че две от горепосочените лицата вече не са кметове на 

общини, първо би следвало да се изберат нови ръководни органи, след което да се 

премине към прекратяване на Сдружение с нестопанска цел с наименование 

„ЛУДОГОРИЕ ЕКО“, със седалище и адрес на управление: гр.Разград, бул. „Бели Лом“ 

№ 37а, създадено с Решение № 1 от 10.01.2009 г., по ф.д. № 1/2009 г. на Разградски 

окръжен съд.  
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  Именно респективно горепосоченото   считам, че  Общински съвет – 

Исперих следва да вземе решение, с което да:  Определи и упълномощи поне двама 

представители – един основен представител и един заместник за представители на 

Община Исперих в Сдружението; да допусне и участие на  тези представители в 

ръководните органи на сдружението; и да даде съгласие за прекратяване на Сдружение 

с нестопанска цел с наименование „ЛУДОГОРИЕ ЕКО“, със седалище и адрес на 

управление: гр.Разград, бул. „Бели Лом“ № 37а, създадено с Решение № 1 от 10.01.2009 

г., по ф.д. № 1/2009 г. на Разградски окръжен съд.  

  

 Докладната е изготвена от лице, което има право да внася докладни за 

разглеждане на заседания на Общински съвет. 

Предвид изискванията на ЗМСМА  докладната е законосъобразна, проекта на 

решение отговаря на изискванията на Административнопроцесуалния кодекс. 

 

 

 

Изготвил: 

Любица Бочева 

Юрисконсулт 


