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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 от Айджан Бейтула – Заместник-кмет на Община Исперих, във връзка с проектни 

предложения за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма 

“Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 година чрез подхода Водено от общностите 

местно развитие (ВОМР), процедура BG05M9OP002-2.033 МИГ Исперих “Социално-

икономическа интеграция на маргинализираните общности” 

 

След запознаване с докладната записка, давам следното становище: 

 

Съгласно разпоредбата на чл.59, ал.1 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация (ЗМСМА) общините могат да си сътрудничат помежду си, с органи 

на изпълнителната власт, с юридически или физически лица и да създават сдружения, чрез 

които да постигат цели от взаимен интерес и на които да възлагат изпълнението на дейности, 

произтичащи от техните правомощия. Сътрудничество може да се осъществява и между 

разпоредители с бюджет по бюджета на една община. Съгласно ал.2 на същата разпоредба 

общинското сътрудничество има за цел: 

 1. подобряване на качеството на предоставяните услуги от взаимен интерес; 

 2. постигане на по-ефективно разходване на финансовите и административни 

ресурси на общината; 

 3. оптимизиране на разходите на общината и подобряване на финансовото 

състояние на общината; 

 4. стандартизиране и оптимизиране на работните процеси чрез реализиране на 

икономически ползи, произлизащи от икономии от мащаба и/или разделението на труда; 

 5. подобряване на финансовия контрол и прозрачността; 

 6. реализиране на проекти, допринасящи за преодоляване на съществени проблеми 

на регионално и местно равнище. 

 Съгласно чл.60 от ЗМСМА основните принципи за осъществяване на общинското 

сътрудничество са: 

 1. доброволност; 

 2. взаимен интерес; 

 3. активен избор; 

 4. гъвкавост и динамичност; 

 5. прозрачност и отговорност. 

 



 Според разпоредбата на чл.61, ал.1 от ЗМСМА общинското сътрудничество се 

осъществява на основата на подписано споразумение за сътрудничество, което се одобрява 

от съответните общински съвети и първостепенни разпоредители с бюджет - когато страна е 

второстепенен разпоредител с бюджет по държавния бюджет. 

  

Съгласно ал.2 на чл.61 от ЗМСМА в споразумението за сътрудничество се 

определят: 

 1. страните по споразумението; 

 2. обхватът и предметът на споразумението; 

 3. целта на сътрудничеството; 

 4. формите на сътрудничество и/или видът на юридическото лице: 

 а) за изпълнение на конкретен проект или дейност между две или повече общини, 

или между една или повече общини и орган на изпълнителната власт, както и между 

разпоредители с бюджет по бюджета на една община; 

 б) за създаване на юридическо лице с нестопанска цел между общини; 

 в) за създаване юридическо лице със стопанска цел между две или повече общини; 

 г) за изпълнение на конкретен проект или дейност или за създаване на юридическо 

лице със стопанска или с нестопанска цел между една или повече общини и юридически и/или 

физически лица; 

 5. правата и задълженията на страните; 

 6. делът на участие на всяка една от страните с финансови средства, собственост 

и/или други форми на участие за постигане на общата цел; 

 7. правилата за конституиране, вземане на решения и прекратяване на 

междуобщинските съвети и/или комисии, както и техните компетенции, когато общините са 

постигнали съгласие за създаването на такива органи; 

 8. разпределението на рисковете и отговорностите между страните, гаранции за 

изпълнение на условията по споразумението и отговорностите за неизпълнение, включително 

неустойки, срокът на споразумението и процедурите за прекратяването му - когато е 

приложимо; 

 9. други важни за страните по споразумението въпроси, включително и 

изискванията за всяка една от тях, произтичащи от нормативната уредба. 

 

Съгласно чл.61, ал.3 от ЗМСМА сдруженията с нестопанска цел, в които участва 

общината, осъществяват дейност в обществена полза. За учредяването им не се прилагат 

ограниченията за броя на членовете, определени в чл.19 от Закона за юридическите лица с 

нестопанска цел. 

 

На основание чл.21, ал.2 във връзка с ал.1, т.12 от ЗМСМА с решение общинският 

съвет може да приеме стратегии, прогнози, програми и планове за развитие на общината, 

които отразяват и европейските политики за развитие на местните общности.  

 

                    Съобразявайки горепосочените разпоредби, считам, че в компетенциите на 

Общински съвет – Исперих е да покрепи кандидатстването на Община Исперих с проектно 

предложение по процедура BG05M9OP002-2.033 МИГ Исперих “Социално-икономическа 

интеграция на маргинализираните общности” и да приеме решение за одобряване на 

партньорството на Община Исперих със СНЦ “Асоциация Интегро”, гр.Разград по процедура 

BG05M9OP002-2.033 МИГ Исперих “Социално-икономическа интеграция на 

маргинализираните общности”. 

 

 

   Изготвил: 

   Налян Христова - ст. юрисконсулт при Община Исперих 


