РЕПУБЛИКА

БЪЛГАРИЯ

ОБЛАСТEН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ДОБРИЧ

З А П О В Е Д
№ АдК-04-15
Добрич 10.08.2015 г.
Във връзка с извършване на служебна проверка по законосъобразността на приетите
решения по Протокол № 54 от заседание на Общински съвет – Балчик, проведено на 30.07.2015
г., установих следното:
С РЕШЕНИЕ 911: На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 ЗМСМА, чл. 21, ал. 2 ЗМСМА, чл. 15, ал. 1
от Учредителния акт на „МБАЛ –Балчик” ЕООД, чл. 137, ал. 1 от ТЗ ,Общински съвет Балчик,
РЕШИ:
1. ОбС – Балчик дава съгласие „МБАЛ –БАЛЧИК” ЕООД да сключи договор за банков кредит
за оборотни средство с банкова финансова институция за сумата
350 000 лева.
2. ОбС - Балчик дава съгласие управляващия и представляващия търговското дружество г- н Иво
Войчев да извърши всички необходими правни и фактически действия по отношение усвояване
на паричната сума от 350 000 лева осигурена чрез банков кредит, да проведе всички
необходими разговори с представители на съответните банкови институции, да предприеме
действия по избор на банка – кредитор съобразявайки се с най-изгодните за търговското
дружество условия по кредита и въобще да извърши онези действия свързани с оптимално
управление на дружеството.
Решението е незаконосъобразно поради следните съображения:
Съгласно чл.59 от Административно-процесуалния кодекс /АПК/ административният
орган издава или отказва издаването на акта с мотивирано решение, като ал.2 уточнява, че
когато административният акт се издава в писмена форма, той трябва да съдържа и
правните и фактически основания за издаването му.
Мотивите посочени в докладната на Кмета на община Балчик не са достатъчно ясно
формулирани и изчерпателно и обстойно изложени, от тях не става ясно за какво именно ще се
разходва сумата от 350 000 лв. Мотивировката, че към настоящия момент се дава само
принципното съгласие за сключване на договор за банков кредит от едноличния собственик на
капитала, не е достатъчна за да приемем, че са налице фактическите основания за издаване на
акта, респективно спазване на установената форма за действителност.
Считам, че с така приетото решение Общински съвет Балчик е нарушил принципа
на съразмерност, визиран в АПК, изискващ административните органи да упражняват
правомощията си по разумен начин, добросъвестно и справедливо, като административните
актове и тяхното изпълнение не трябва да засягат права и законни интереси в по-голяма
степен от най-необходимото за целта, за която се издават. Нарушени са и разпоредбите на
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чл.146 т.2 и т.4 от АПК, а именно неспазване на установената от закона форма и
несъответствие с целта на закона.
С оглед гореизложеното решението на административния орган в законоустановения
срок трябва да се върне за ново разглеждане.
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 № 911, по Протокол № 54 от заседание на
Общински съвет – Балчик, проведено на 30.07.2015 г., с указание за неговата отмяна.
Копие от настоящата Заповед да се връчи на Председателя на Общински съвет – Балчик и
на деловодството за сведение и изпълнение.

ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ:.................(п)....................
(Д-Р МАРГАРИТА НОВОСЕЛСКА)
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