
 

 

 

 
 

О Б Щ И Н А  И С П Е Р И Х                                      

 

 

ДО 

ИНЖ.БЕЛГИН ШУКРИ 

КМЕТ НА ОБЩИНА ИСПЕРИХ 

 

 

 

СТАНОВИЩЕ 

 

От Памела Мичева – Юрисконсулт 

 

 

Относно: Докладна записка за Подготовка на искане за авансово плащане по 

договор  № BG06RDNP001-19.395-0006-C01 от 30.03.2022 г. за отпускане на финансова 

помощ по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от 

общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от 

Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. във връзка с 

реализация на проект „Преустройство и реновиране на покрит пазар и административна 

сграда към него в гр.Исперих“. 

 

 

 

Съгласно: 

Чл. 21, ал. 1, т. 10 и т. 24, и чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация 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. 

 

Общинският съвет упражнява текущ и последващ контрол върху изпълнението 

на приетите от него актове. 

Съгласно разпоредбите на ЗМСМА, 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.   

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. 

 

В изпълнение на правомощията си по чл.21, ал.1 от ЗМСМА общинският съвет 

приема правилници, наредби, инструкции, решения, декларации и обръщения. 
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Раздел I, чл.3  от Общите условия към договор № BG06RDNP001-19.395-

0006-C01 от 30.03.2022 г. за отпускане на финансова помощ по подмярка 19.2 

„Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно 

развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програма за 

развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. във връзка с реализация на 

проект „Преустройство и реновиране на покрит пазар и административна сграда 

към него в гр.Исперих“ „БЕНЕФИЦИЕНТЪТ може да получи авансово плащане в 

размер до 50 на сто от стойността на одобрената финансова помощ за инвестиционни 

разходи, посочени в Приложение № 1 „Таблица за одобрени инвестиции и дейности“ в 

съответствие с чл. 45 от Регламент (ЕС) № 1305/2013 г.“ 

Фондът извършва авансово плащане на бенефициента след подписване на 

договор и чрез представяне на банкова гаранция или запис на заповед пред същия 

заедно с искането за авансово плащане.  

 

 Съгласно разпоредбите на чл. 60, ал. 1 от АПК няма пречка решението да 

бъде изпълнено предварително. 

  

Докладната е  изготвена от лице, което притежава правомощие да внася докладни 

записки за разглеждане на заседания на Общински съвет. 

 

Предвид изискванията на законодателя, правно регламентирани в Закона за 

местно самоуправление и местната адмнистрация, докладната записка е 

законосъобразна, репсективно проектите за решение отговарят на изискванията на 

Административнопроцесуалния кодекс. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Съгласувал: 

Айлин Шукриева 

Началник отдел „Обществени поръчки“ 

 

 

Изготвил: 

Памела Мичева 

Юрисконсулт 


