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ДО 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

ШУМЕН 
 

 

Д О К Л А Д Н А    З А П И С К А  

от проф. д.т.н. инж. Борислав Беджев - председател на Общински съвет Шумен 

 

 

ОТНОСНО: НОВО ОБСЪЖДАНЕ от Общински съвет Шумен на решение 

№ 1108 по протокол № 47 от 27.06.2019 г. относно финансиране на сдружение 

„Скаутски клуб „Мадарски конник“ 

 

 

УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

Със заповед № РД-15-84 от 08.07.2019 година областният управител на област 

Шумен е върнал за ново обсъждане от Общинския съвет решение № 1108 по 

протокол № 47 от 27.06.2019 г. относно финансиране на сдружение „Скаутски клуб 

„Мадарски конник“. 

Според областния управител решението е незаконосъобразно, тъй като е в 

противоречие с разпоредби на Административнопроцесуалния кодекс /АПК/. Той 

счита, че посоченият административен акт не съдържа необходимите реквизити по 

чл. 59, ал. 2 от АПК, че липсват фактически и правни основания за издаване на 

решението, както и пред кой орган и в какъв срок актът може да се обжалва. 

Областният управител посочва, че не може да се направи обоснован извод за 

начина и реда на финансиране на „Скаутски клуб „Мадарски конник“ за 2018 г. и 

дали изискването за отчитане в срок на предходно предоставени средства следва да 

е обвързано с предоставяне на бъдещи такива. 

Съгласно разпоредбата на чл. 45, ал. 9 от ЗМСМА Общинският съвет може да 

отмени, да измени или повторно да приеме върнатия за ново обсъждане акт. 

Съгласно ал. 10 на същия член актът, върнат за ново обсъждане, се приема 

повторно с мнозинството, определено в закон, но не по-малко от повече от 

половината от общия брой на общинските съветници.  

 

С оглед на гореизложеното предлагам три варианта за  

 

 

 

 



 

Р Е Ш Е Н И Е: 

 

І-ви вариант: 

ОТМЕНЯ решение № 1108 по протокол № 47 от 27.06.2019 г. на Общински 

съвет Шумен. 

 

ІІ-ри вариант: 

ИЗМЕНЯ решение № 1108 по протокол № 47 от 27.06.2019 г. на Общински 

съвет Шумен, както следва:  

……………………………………………….…….. 

 

ІІІ-ти вариант: 

ПОТВЪРЖДАВА решение № 1108 по протокол № 47 от 27.06.2019 г. на 

Общински съвет Шумен: 

„Общински съвет дава съгласие за отпускане на сумата от 14 000 лв. на 

„Скаутски клуб Мадарски конник“ след одобряване на извършените разходи по 

законосъобразност от компетентния орган и становище на одиторите на община 

Шумен в едномесечен срок след приемане на настоящото решение.“ 

 

 

 

Проф. д.т.н. инж. Борислав Беджев 

Председател на Общински съвет Шумен 


