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                                                С Т А Н О В И Щ Е  

 

            от Налян Христова – ст. юрисконсулт при Община Исперих 

 

                   Относно: законосъобразността на основанията в проект на решение по докладна 

записка на Кмета на Община Исперих – Бейсим Руфад във връзка с подготовка на пакет от 

документи, необходими за получаване на авансово плащане по договор № BG06RDNP001-

7.001-0031-C01/08.05.2019 г. за отпускане на финансова помощ по мярка 7 “Основни услуги и 

обновяване на селата в селските райони” от Програмата за развитие на селските райони 2014- 

2020 г.“, подмярка 7.2 “Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на 

всички видове малка по мащаби инфраструктура“ във връзка с реализация на проект 

“Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа в гр.Исперих, община Исперих“ 

 

След запознаване с докладната записка, давам следното становище: 

 

Съгласно разпоредбата на чл.14, ал.6, т.2 от Наредба № 12 от 25.07.2016 г. на 

министъра на земеделието и храните за прилагане на подмярка 7.2. "Инвестиции в 

създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби 

инфраструктура" от мярка 7 "Основни услуги и обновяване на селата в селските райони" от 

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г., когато ползватели на 

помощта са общини, авансово плащане се изплаща след представяне от ползвателя на запис 

на заповед, издадена от кмета на общината в полза на разплащателната агенция, в размер 100 

/сто/ % от стойността на авансовото плащане и решение на общинския съвет за одобряване на 

запис на заповед. 

 

На основание чл.21, ал.1, т.10 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация (ЗМСМА) Общинският съвет приема решения за ползване на банкови 

кредити, за предоставяне на безлихвени заеми, както и решения за поемане на общински дълг 

чрез сключване на договори за заем или емитиране на общински ценни книжа и за издаване на 

общински гаранции при условия и по ред, определени със закон. 

 

На основание чл.21, ал.1, т.24 от ЗМСМА Общинският съвет упражнява текущ и 

последващ контрол върху изпълнението на приетите от него актове. 

 

На основание чл.27, ал.4 от ЗМСМА решенията на общинския съвет по чл.21, ал.1, 



т.10 от ЗМСМА 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. 

 

На основание чл.27, ал.5 от ЗМСМА решенията на общинския съвет по чл.21, ал.1, 

т.10 от ЗМСМА се приемат с поименно гласуване, което се отразява в протокола от 

заседанието. 

 

       Съобразявайки горепосочените разпоредби, считам, че в компетенциите на 

Общински съвет – Исперих е да оправомощи кмета  на  Община  Исперих – Бейсим Руфад 

Расим да  подпише Запис  на заповед, без протест и без разноски, платима на предявяване в 

полза на ДФ „Земеделие”  в  размер  на  19 461,48 лв. (деветнадесет  хиляди четиристотин 

шестдесет и един лева и четиридесет и осем стотинки) за обезпечаване на 100 /сто/ % от 

заявения размер на авансово плащане по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова 

помощ № BG06RDNP001-7.001-0031-C01 от 08.05.2019 г. по подмярка 7.2 “Инвестиции в 

създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби 

инфраструктура“ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г.“ за Проект 

“Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа в гр.Исперих, община Исперих“, сключен 

между ДФ „Земеделие“ и Община Исперих. 
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