ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ИСПЕРИХ
СТАНОВИЩЕ
от Любица Бочева – Ст.юрисконсулт
при отдел „АО и ГРАО“ на Община Исперих
Относно: Законосъобразност на основанията в проект на решение по докладна записка за издаване на
запис на заповед от Община Исперих в полза на ДФ „Земеделие“ – Разплащателна агенция,
обезпечаващ авансово плащане по Споразумение за изпълнение на стратегия за Водено от
общностите местно развитие РД №50-186 от 29.11.2016г. и Заповед №РД 09-263/29.03.2021г. на
Управляващия орган на ПРСР 2014-2020г. по подмярка „Прилагане на операции в рамките на
стратегии за Водено от общностите местно развитие“ и подмярка 19.4 „Текущи разходи и
популяризиране на стратегия за Водено от общностите местно развитие“ по мярка 19 „Водено от
общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020г.
УВАЖАЕМИ Г-Н ПРЕДСЕДАТЕЛ,
С настоящото Ви представям становище, което следва да се счита за съгласуваност от
правоспособен юрист по смисъла на чл. 65, ал.1, т.6 от Правилник за организацията и дейността на
Общински съвет Исперих, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация
/мандат 2019-2023г./, по отношение на докладна и проект на решение по докладна записка за
издаване на запис на заповед от Община Исперих в полза на ДФ „Земеделие“ – Разплащателна
агенция, обезпечаващ авансово плащане по Споразумение за изпълнение на стратегия за Водено от
общностите местно развитие РД №50-186 от 29.11.2016г. и Заповед №РД 09-263/29.03.2021г. на
Управляващия орган на ПРСР 2014-2020г. по подмярка „Прилагане на операции в рамките на
стратегии за Водено от общностите местно развитие“ и подмярка 19.4 „Текущи разходи и
популяризиране на стратегия за Водено от общностите местно развитие“ по мярка 19 „Водено от
общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020г.
Настоящото становище следва да е налично, за да бъде допусната сочената до разглеждане на
съответна постоянна комисия, респ. на сесия на/при Общински съвет – Исперих.
Записът на заповед е едностранна правна сделка, при която издателят безусловно обещава на
поемателя да заплати определена сума пари (обещание за плащане от страна на издателя).
Документът задължително следва да съдържа предвидените в чл. 535 от ТЗ реквизити, за да бъде
годен да породи задължението по него. Липсата на елементите по чл. 535 от ТЗ, с изключение на
тези, посочени в чл. 536, ал. 2, ал. 3 и ал. 4 от ТЗ, водят до нищожност на сделката. При записът на
заповед издателят не нарежда на трето лице, а сам поема задължението, иначе казано сам безусловно
обещава да заплати на поемателя определена сума пари /чл. 535, т. 2 от ТЗ/. Целта е когато
длъжникът не изпълни обещаното, въпросната запис на заповед да помогне на кредиторите бързо и
ефективно да се снабдят с изпълнителен лист срещу длъжника, въз основа на който да бъде
образувано изпълнително производство за събиране на вземането.
С оглед разглеждания казус, Община Исперих е издател на коментирания запис на заповед –
длъжник или тази страна, която обещава да плаща. Приносителят
е ДФ „Земеделие“ –
Разплащателна агенция, със седалище и адрес на управление гр.София, бул. „Цар Борис lll“ №136,
БУЛСТАТ 121100421, представлявано от Васил Георгиев Грудев – Изпълнителен директор. Тя е
кредиторът.
Както стана ясно, документът – запис на заповед трябва да съдържа реквизитите, посочени в
чл. 535 от ТЗ, а именно:
1. наименованието "запис на заповед" в текста на документа на езика, на който е написан;
2. безусловно обещание да се плати определена сума пари;
3. падеж;
4. място на плащането;
5. името на лицето, на което или на заповедта на което трябва да се плати;
6. дата и място на издаването;
7. подпис на издателя.
В разглежданата запис на заповед е посочено, че записът е платим на предявяване в срок до 6
месеца след изтичане на календарната 2021г. , определена за изпълнение на дейностите и разходите
по подмярка 19.4.
За пълнота, към предявяването на записа на заповед са относими два други термина, които са
използвани и в настоящия случай: „без протест” или „без разноски”. Изразите са равнозначни.
Протестът е специална процедура, предвидена в ТЗ за менителничните ефекти, която се прилага
когато издателят откаже да приеме за плащане записа на заповед на падежа. Тази процедура,

съгласно чл. 501 от ТЗ, се извършва по писмена молба на приносителя до нотариус. Протестът, освен,
че усложнява процеса, предизвиква и допълнителни разноски за приносителя. За да се освободи
приносителят на записа от това задължение за протест при евентуален отказ за плащане на записа на
заповед от издателя, е необходимо още при издаването на документа в него да е записана клауза „без
протест” или „без разноски”. Тогава най-обикновена нотариална покана може да свърши работа за
предявяване на записа, а могат да се използват и други способи..
На следващо място, намирам сочените в докладната разпоредби - чл. 21, ал.1 т. 10, т.24 от ЗМСМА,
за приложими, като основания за проекта на решението, но във връзка с цитираните договори,
споразумения, заповеди по подмярките, във връзка с които се издава записът на заповед.
С оглед изложеното, намирам, че докладна записка с инкорпориран проект на решение за
издаване на запис на заповед от Община Исперих в полза на ДФ „Земеделие“ – Разплащателна
агенция, обезпечаващ авансово плащане по Споразумение за изпълнение на стратегия за Водено от
общностите местно развитие РД №50-186 от 29.11.2016г. и Заповед №РД 09-263/29.03.2021г. на
Управляващия орган на ПРСР 2014-2020г. по подмярка „Прилагане на операции в рамките на
стратегии за Водено от общностите местно развитие“ и подмярка 19.4 „Текущи разходи и
популяризиране на стратегия за Водено от общностите местно развитие“ по мярка 19 „Водено от
общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020г.,
за изготвена от лице, което има право да внася докладни за разглеждане на заседания на Общински
съвет (чл. 64, ал. 1, т.1 от Правилник за организацията и дейността на Общински съвет Исперих,
неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация /мандат 2019-2023г.),
адресирана до компетентен орган, при изричното уточнение, че сочените в докладната числови
стойности, не подлежат на юридически преглед и становище.
Настоящото становище следва да се счита за съгласуваност от правоспособен юрист по смисъла на
чл. 65, ал.1, т.6 от Правилник за организацията и дейността на Общински съвет Исперих, неговите
комисии и взаимодействието му с общинската администрация /мандат 2019-2023г./, до колкото
такова е предвидено, като елемент от съдържанието на входираните докладни и от общински
съветници.

Изготвил:
Любица Бочева
Ст.Юрисконсулт при Община Исперих

