РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Областен управител на област Шумен
ЗАПОВЕД
№ РД-15-33
гр. Шумен, 11 февруари 2020 година
След извършена служебна проверка относно законосъобразността на решенията по Протокол № 4
от заседание на Общински съвет (ОбС) – Шумен, проведено на 30.01.2020 г. се установи
незаконосъобразност на т. 1 от Решение № 54.
С точка първа на Решение № 54 от 30.01.2020 г., ОбС – Шумен е приел „Община Шумен да
финансира Сдружение „Скаутски клуб Мадарски конник“ –гр. Шумен, Булстат 127637976 за издръжка и
дейност за 2020 г. в размер на 30 000 лв.“, а с т. 2 „ОбС възлага на общинската администрация да
извърши проучване по предложението за изграждане на паркинг на ул. „Кольо Фичето“ №9 и при
актуализация на бюджета да се заложи изграждането му“.
Решението е незаконосъобразно в частта по т. 1 и следва да бъде върнато за ново обсъждане от
Общински съвет Шумен, като мотивите за това са следните:
В центъра за деловодно обслужване на областната администрация са депозирани само преписи на
приетите от Общински съвет Шумен решения по протокол № 4, липсват всички останали елементи от
административната преписка по приемане на решения – докладни записки, дебатиране, отразено в
протокол от заседание (както на постоянна комисия, така и на общинския съвет), становища на
общинската администрация и други, ако са приложими за осъществяването на контрола за
законосъобразност на актовете на общинските съвет от страна на областния управител.
По отношение на точка първа от атакуваното решение, като елементи към преписката се
присъединиха следните документи по служебен път: докладна записка по т. 12 от публикувания на
интернет страницата на община Шумен дневен ред за редовно заседание, насрочено за 30.01.2020 година;
извлечение от протокол № 2/ 24.01.2020 г. от заседание на ПК по „Бюджет и финанси“ и извлечение от
протокол № 3/ 24.01.2020 г. от заседание на ПК „Младежки дейности и спорт“ (депозирани с вх. № 61-012/2 от 11.02.2020 г.). От приобщените служебно документи е видно, че членовете на двете постоянни
комисии не са подкрепили внесената докладна записка, но и не са изразили становища по финансирането
на Сдружение „Скаутски клуб Мадарски конник“ Шумен, Булстат 127637976 за издръжка и дейност за
2020 г. в размер на 30 000 лева.
С оглед на това, че в срока за произнасяне по законосъобразността на акта от областния управител
не е предоставен протокол от редовното заседание на Общински съвет Шумен, считам че липсват
съображения и мотиви на отделните общински съветници, евентуално изразени в дебатите, които по
същество представляват конкретните аргументи, мотивиращи решението на колективния орган.
В този смисъл не са налице фактическите и правни основания за приемане на т. 1 от Решение №
54 и ОбС Шумен е приел посочения административен акт без същия да съдържа необходимите реквизити
по чл. 59, ал.2 от АПК.
В контекста на посоченото, приетото с т. 1 от Решение № 54 финансиране на Сдружение
„Скаутски клуб Мадарски конник“ е в противоречие с посочените в мотивите на настоящата заповед
разпоредби на Административнопроцесуалния кодекс (АПК). Това прави решението незаконосъобразно в
частта по т. 1 и същото следва да бъде върнато за ново обсъждане. Предвид това и на основание чл. 32,
ал. 2 от Закона за администрацията и чл. 45, ал. 4
НАРЕЖДАМ:
Връщам за ново обсъждане Решение № 54 по Протокол № 04 от заседание на Общински
съвет Шумен, в частта по т. 1 от същото.
Препис от заповедта да се връчи на Председателя на Общински съвет Шумен за сведение и
изпълнение.
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