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ДО  

АДВ. ДАНИЕЛ ДИМИТРОВ 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ИСПЕРИХ 

 

 

                                                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 приемане на 

решение за промяна на Решение № 678/28.03.2019 г. на Общински съвет – Исперих по 

протокол № 60/28.03.2019 г., което касае издаване на запис на заповед за обезпечаване на 

авансово плащане по Административен договор за изпълнение на проект „Социално-

икономическа и образователна интеграция на етническите малцинства в община Исперих“, 

финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ /Договор № 

BG05M9OP001-2.018-0024-C01/ и Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен 

растеж“ /Договор № BG05M9OP001-2.018-0024-2014BG05M2OP001-C01/, съфинансирани от 

Европейския социален фонд 

 

След запознаване с докладната записка, давам следното становище: 

 

На основание чл.21, ал.2 във връзка с ал.1, т.10 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация (ЗМСМА) общинският съвет приема решения за 

ползване на банкови кредити, 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. 

 

 Според клауза 3.8 от Административен договор за предоставяне на безвъзмездна 

финансова помощ по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” /Договор № 

BG05M9OP001-2.018-0024-C01/ и Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен 

растеж“ /Договор № BG05M9OP001-2.018-0024-2014BG05M2OP001-C01/ в изпълнение на 

проект „Социално-икономическа и образователна интеграция на етническите малцинства в 

община Исперих“, Изпълнителна агенция “Оперативна програма Наука и образование за 

интелигентен растеж” (наричан в Административния договор “Управляващ орган”) 

извършва авансово плащане на Община Исперих (наричан в Административния договор 

“Конкретен бенефициент”) в срока по чл.61 от Закона за управление на средствата от 

европейските структурни и инвестиционни фондове, в случай че авансовото плащане е 

обезпечено в пълен размер и при условията по клаузите 3.8.1 или 3.8.2 от 

Административния договор.  
 

Съгласно чл. 61, ал.1 от Закона за управление на средствата от европейските 

структурни и инвестиционни фондове (ЗУСЕСИФ) авансови плащания се извършват, когато 

такива са предвидени в документите по чл.26, ал.1 от същия закон. Авансовото плащане се 



извършва в двуседмичен срок от датата на постъпване на искането на бенефициента в 

управляващия орган, освен ако за него не е посочен по-дълъг срок в документите по чл.26, ал.1 

от ЗУСЕСИФ. Съгласно разпоредбата на чл.26, ал.1, изр.1 от ЗУСЕСИФ ръководителят на 

управляващия орган на програмата, съответно на водещата програма утвърждава за всяка 

процедура насоки и/или друг документ, определящ условията за кандидатстване и условията за 

изпълнение на одобрените проекти. 

 

Съгласно чл.61, ал.2 от ЗУСЕСИФ бенефициентите представят обезпечения по 

авансовите плащания при условия, определени с акта по чл.7, ал.4, т.4 от ЗУСЕСИФ. Според 

разпоредбата на чл.7, ал.4, т.4 от ЗУСЕСИФ министърът на финансите определя с нормативен 

акт правилата за извършване на плащания, за верификация и сертификация на разходите, за 

възстановяване и отписване на неправомерни разходи и за осчетоводяване, както и сроковете и 

правилата за приключване на счетоводната година по смисъла на чл. 2, т. 29 от Регламент (ЕС) 

№ 1303/2013 по програмите, финансирани от Европейския фонд за регионално развитие, 

Европейския социален фонд и Кохезионния фонд. 

 

Съобразявайки горепосочените разпоредби, считам, че в компетенциите на 

Общински съвет – Исперих е да приеме решение за промяна на Решение № 678/28.03.2019 г. 

на Общински съвет – Исперих (прието с протокол № 60/28.03.2019 г.), което касае издаване на 

запис на заповед за обезпечаване на авансово плащане по Административен договор за 

изпълнение на проект „Социално-икономическа и образователна интеграция на етническите 

малцинства в община Исперих“, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките 

ресурси“ /Договор № BG05M9OP001-2.018-0024-C01/ и Оперативна програма „Наука и 

образование за интелигентен растеж“ /Договор № BG05M9OP001-2.018-0024-

2014BG05M2OP001-C01/, съфинансирани от Европейския социален фонд. 

 

 

 

   Изготвил: 

   Налян Христова - ст. юрисконсулт при Община Исперих 


