
Изх. №: ДЗ-002-2021-ОбС

До: Общински съвет – община Шумен
До: Общински съвет – община Каспичан

 

Д О К Л А Д Н А  З А П И С К А

Относно:  Внесено  предложение  от  кмета  на  с.  Мадара  за  провеждане  на
местен референдум със следният въпрос: „Съгласни ли сте с. Мадара да се отдели
от  община  Шумен  и  да  се  присъедини  към  съседната  ни  община  Каспичан?“  и
вземане на отношение и мотивирани Решения на общинските съвети, което да бъде
впоследствие изпратено на Областния управител на област Шумен.

Уважаеми Общински съветници,

Уважаеми г-н Минчев,

Уважаема г-жо Тодорова,

На основание правомощията ми съгласно чл.27, ал.1, т.2 на 16.11.2020 г. направих
Предложение  за  провеждане  на  местен  референдум  (ДЗ-68-2020/16.11.2020),
адресирано до Председателя на ОбС-Шумен.

Във връзка с това предложение и изискванията на ЗАТУРБ, предложението ми беше
подкрепено и от Подписка на жители на с. Мадара, която вече съм предоставил на
вашето внимание.

Мотивите за Предложението съм изложил подробно в Становището, изискуемо по
Закон (ЗАТУРБ), от кмета на населеното място, което също вече е предоставено на
вашето внимание.

Във  връзка  с  внесената  подписка  и  Предложение  и  сроковете  предвидени  от
ЗАТУРБ за разглеждане на Предложението и Становището на кмета на с. Мадара,
МОЛЯ  в  предстоящите  сесии  на  ОбС-Шумен  и  ОбС-  Каспичан  те  да  бъдат
разгледани и да бъдат взети съответните мотивирани Решения.

Надявам се  да бъда  поканен при разискването на предложението,  подписката и
мотивите от общински съвет – Каспичан,  чието положително решение е едно от
задължителните условия за провеждането на Референдума, където с удоволствие
ще  отговоря  и  на  всякакви  допълнителни  въпроси  на  общинските  съветници  от
община Каспичан.



Предвид гореизложеното на основание чл. 28, ал. 1, от ЗАТУРБ

предлагам Общински съвет – Шумен да вземе следното

Р Е Ш Е Н И Е :

1.  Приема  Решение  за  провеждане  на  Референдум  в  с.  Мадара  със  следният
въпрос:   „Съгласни  ли  сте  с.  Мадара  да  се  отдели  от  община  Шумен  и  да  се
присъедини към съседната ни община Каспичан?“,  което да изпрати на областния
управител.

В съответствие с изискванията на ЗАТУРБ,

Моля, Общински съвет – Каспичан да вземе следното

Р Е Ш Е Н И Е :

1. Одобрява искането на жителите на с. Мадара за провеждането на Референдум
със следният въпрос : „Съгласни ли сте с. Мадара да се отдели от община Шумен и
да  се  присъедини към съседната  ни  община Каспичан?“  и  при  положителен вот
изразява съгласието си с.  Мадара да бъде присъединено към община Каспичан.
Решението  да  бъде  изпратено  на  Областният  управител  на  област  Шумен  за
предприемане на последващи действия.

с. Мадара

15.01.2021


		2021-01-15T16:12:54+0200
	NEDELCHO Kostadinov Nedelchev




