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ДО 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

ШУМЕН 

 

Д О К Л А Д Н А    З А П И С К А  
от инж. Красимир Минчев - председател на Общински съвет Шумен 

 

ОТНОСНО: НОВО ОБСЪЖДАНЕ от Общински съвет Шумен на решение № 54 по 

протокол № 4 от 30.01.2020 г. в частта му по т. 1 

 

УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

Със заповед № РД-15-33 от 11.02.2020 година областният управител на област 

Шумен е върнал за ново обсъждане от Общинския съвет решение № 54 по протокол № 4 от 

30.01.2020 г. в частта му по т. 1 относно финансиране на сдружение „Скаутски клуб 

„Мадарски конник“. 

Според областния управител т. 1 от решението е незаконосъобразна. Мотивите за 

това са, че в областна администрация са депозирани само преписи от приетите решения от 

Общинския съвет по протокол № 4, а липсват останалите елементи от преписката по 

приемане на решенията. Областният управител счита, че не са налице фактическите и 

правни основания за приемане на т. 1 от цитираното решение и тя е приета без да съдържа 

необходимите реквизити по чл. 59, ал. 2 от АПК. 

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 т. 1 от решение № 54 по протокол № 4 от 30.01.2020 г. на Общински съвет 

Шумен. 

ІІ-ри вариант: 

ИЗМЕНЯ т. 1 от решение № 54 по протокол № 4 от 30.01.2020 г. на Общински съвет 

Шумен както следва:  

……………………………………………….…….. 

ІІІ-ти вариант: 

ПОТВЪРЖДАВА т. 1 от решение № 54 по протокол № 4 от 30.01.2020 г. на 

Общински съвет Шумен: 

„1. Община Шумен да финансира Сдружение „Скаутски клуб Мадарски конник“ - гр. 

Шумен, Булстат 127637976 за издръжка и дейност за 2020 год. в размер на 30 000 лв.“ 

 

Инж. Красимир Минчев 

Председател на Общински съвет Шумен 
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