РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ОБЛАСТEН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ДОБРИЧ

З А П О В Е Д
№ АдК – 04 – 6
Добрич 11.02.2013 г.
Във връзка с извършване на служебна проверка по законосъобразността на
приетите решения по Протокол № 1 от заседание на Общински съвет Генерал Тошево,
проведено на 29.01.2013 г., установих следното:
С РЕШЕНИЕ № 1- 15: На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация Общински съвет Генерал Тошево реши:
Приема Наредба за условията и реда за финансиране на спортните клубове и
дейности в Община Генерал Тошево.
Възлага на Кмета на Общината да извърши последващите съгласно закона
действия.
Считам решението за незаконосъобразно, поради следните съображения:
Наредба за условията и реда за финансиране на спортните клубове и дейности е
приета от Общински съвет – Генерал Тошево без да са спазени императивните
процесулани разпоредби относно подготовката и приемането на нормативни
административни актове, респективно за тяхното изменение, съгласно чл. 26 от Закона за
нормативните актове (ЗНА).
Разпоредбата на чл. 26, ал. 2 от ЗНА, определя, че при внасянето на проект на
нормативен акт за издаване или приемане от компетентния орган съставителят на проекта
го публикува на интернет-страницата на съответната институция заедно с мотивите,
съответно доклада, като на заинтересованите лица се предоставя най-малко 14-дневен
срок за предложения и становища по проекта. При извършена справка на интернет
страницата на Община Генерал Тошево не се установи по безспорен начин, че Наредба за
условията и реда за финансиране на спортните клубове и дейности в Община Генерал
Тошево, в едно с мотивитe са били публикувани в законоустановения срок, като по този
начин, считам че това би довело до нарушаване на правата на заинтересованите лица,
които имат право в 14-дневен срок от датата на публикуването им, за предложения и
становища по проекта.
Въпреки горепосочения пропуск, в противоречие с чл. 26, ал. 2 от Закона за
нормативните актове, Общински съвет Генерал Тошево е обсъдил и приел настоящото
решение.
Предвид гореизложеното Общински съвет – Генерал Тошево следва да преразгледа
приетото решение.
С оглед на горното и на основание чл. 32, ал. 1 от Закона за администрацията във
връзка с чл. 45, ал. 4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация:
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Н А Р Е Ж Д А М:
ВРЪЩАМ за ново обсъждане Решение № 1-15 по Протокол № 1 от заседание на
Общински съвет Генерал Тошево, проведено на 29.01.2013 г.
Копие от настоящата Заповед да се връчи на Председателя на Общински съвет
Генерал Тошево и на деловодството за сведение и изпълнение.

ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ:…………(п)……......…………
(ЖЕЛЯЗКО ЖЕЛЯЗКОВ)
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