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З А П О В Е Д  

                                                            №АдК-04-25 

Добрич  05.05.2020 г. 

 

Във връзка с осъществяваният по силата на чл. 32, ал. 2 от Закона за администрацията 

и чл. 45, ал. 4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, контрол за 

законосъобразност на решенията на Общински съвет Генерал Тошево, взети с Протокол № 

4/27.04.2020 г., констатирах незаконосъобразност на решение №4-3, с което Общински съвет 

Генерал Тошево приема Наредба за реда, начина и условията за отпускане на еднократна 

финансова помощ на нуждаещите се лица и семейства на територията на Община Генерал 

Тошево. 

С решение №4-3, на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет Генерал 

Тошево реши: 

1.Приема Наредба за реда, начина и условията за отпускане на еднократна финансова 

помощ на нуждаещите се лица и семейства на територията на Община Генерал Тошево. 

           2. Възлага на Кмета на община Генерал Тошево да извърши последващите съгласно 

закона действия. 

 

Решението е прието – от 16 гласували – с 16 „за“, 0 „против“, 0 „въздържал се“. 

 

Решението е незаконосъобразно, поради следните съображения:  

Към проекта на Наредбата липсват мотиви.  

Съгласно чл. 28 от Закона за нормативните актове, проектът на нормативен акт заедно с 

мотивите, съответно доклада към него, се внася за обсъждане и приемане от компетентния 

орган. Мотивите, съответно докладът следва да съдържат причините, които налагат 

приемането; целите, които се поставят; финансовите и други средства, необходими за 

прилагането на новата уредба; очакваните резултати от прилагането, включително 

финансовите, ако има такива; анализ за съответствие с правото на Европейския съюз. 
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В чл. 28, ал. 4 Проект на нормативен акт, към който не са приложени мотиви, съответно 

доклад, съгласно изискванията по ал. 2 и предварителна оценка на въздействието съгласно 

глава втора, а за проект на закон или кодекс - и справка по ал. 3, не се обсъжда от 

компетентния орган.  

Съгласно чл. 28, ал. 2 от ЗНА, доклада също трябва да съдържа всички 5 точки кумулативно. 

В случая, липсват финансови резултати. 

 

Текстът на Наредбата следва да се прецизира и да се внесе по-голяма яснота и прозрачност. 

 

 

             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 №4-3 по Протокол №4 от заседание на  

Общински съвет Генерал Тошево, проведено на 27.04.2020 година, с указания за неговата 

отмяна. 

Копие от настоящата Заповед да се връчи на Председателя на Общински съвет Генерал 

Тошево за сведение и изпълнение. 

 

 

 

 

 

 

 

КРАСИМИР КИРИЛОВ 
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