РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ОБЛАСТEН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ДОБРИЧ

З А П О В Е Д
№ АдК – 04 – 22
Добрич 10.06.2013 г.
Във връзка с извършване на служебна проверка по законосъобразността на
приетите решение по Протокол № 26 от заседание на Общински съвет град Балчик,
проведено на 30.05.2013 г., установих следното:
С РЕШЕНИЕ 377: На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, в съответствие с чл.
27 от ЗОБ и чл. 25, ал. 2 от НСОИОБ:
1. Общински съвет Балчик дава съгласието си да бъде отпусната финансова помощ
на Издателство „Захари Стоянов" гр. София, в размер на 3 000 лева.
ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ - присъстват 16 общ. съветници
9 „ЗА”, 2 „ПРОТИВ”, 5 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”
2. Средствата да бъдат отпуснати за сметка на заложения резерв за 2013 г.;
3. Задължава кмета на общината да предприеме последващите действия за
изпълнение на решението.
ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ
12 „ЗА", 1 „ПРОТИВ", 3 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ"
Считам решението за незаконосъобразно, в частта по т.1 поради следните причини:
Решение № 377 е прието по предложение на Кмета на община Балчик, относно
изразяването на съгласие да бъде отпусната финансова помощ за издаване на книга на
Издателство „Захари Стоянов" гр. София, в размер на 3 000 лева, като средствата следва
да бъдат отпуснати за сметка на заложения резерв за 2013 г.
От приложения към материалите протокол и списък е видно, че по т.1 от
горепосоченото решение от общо участвувалите при поименното гласуване 17 общински
съветника, 9 са гласували „за”, 2 „против” и 5 „въздържали се”, т. е гласували са по-малко
от половината от общия брой съветници и с оглед на това решението е взето в нарушение
на чл. 27, ал. 4 от ЗМСМА. Съгласно тази законова разпоредба решенията на общинския
съвет по чл. 21, ал. 1, т. 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 16, 17, 20 от ЗМСМА и по чл. 21а, ал. 3 от
ЗМСМА се вземат с мнозинство повече от половината от общия брой на съветниците. В
случая общия брой на съветниците в Общински съвет – гр.Балчик е нечетно число 21, т.е.
по-малко от половината се явява числото 9.
С оглед гореизложеното 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:
Н А Р Е Ж Д А М:
ВРЪЩАМ за ново обсъждане Решение № 377, по Протокол № 26 от заседание на
Общински съвет - Балчик, проведено на 30.05.2013 г., в частта по т.1, с указание за
неговото прегласуване.
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Копие от настоящата Заповед да се връчи на Председателя на Общински съвет Балчик и на деловодството за сведение и изпълнение.

ВР.И.Д ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ:………..(п)......……..
(СТЕФКА ГЕНЧЕВА)
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