ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БОЛЯРОВО, ОБЛАСТ ЯМБОЛ
ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ
от Протокол № 22
от заседанието на 30.03.2017 г.
по точка 1 от дневния ред
Относно: Законосъобразността на въпроси поставени от инициативен комитет
на граждани с избирателни права с искане за произвеждане на местен референдум
както и относно тяхната значимост и попадането им в кръга на въпросите от
компетентност на органите ва местното управление, докладва Атанас Дженков –
председател на ОбС, ОбС взе Решение № 222 На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от
ЗМСМА, Общински съвет Болярово:

Р Е Ш И:
Поради допусната техническа грешка т. I от решението отпада.
II. На основание чл.30 ал.3 предложение 2 от ЗПГУДВМС провеждането на
местен референдум да бъде отхвърлено по въпросите с мотиви отразени в
становището на Адвокатски съвет Ямбол и отразените отговори.
1. Поради това, че въпросът е нормативно уреден по начина по който е
зададен той се явява незаконосъобразен и на основание чл.31 ал.1 изр.2 от
ЗПУГДВМС следва да бъде отказано произвеждането на местен референдум
по него.
2. Не съществува предпоставката на чл. 26 ал. 1 от ЗПУГДВМС за
произвеждане на местен референдум по въпросното предложение и на осн.
чл. 30 ал. 3 предложение 2 от ЗПГУДВМС същото да бъде отхвърлено.
3. Не съществува предпоставката на чл. 26 ал. 1 от ЗПУГДВМС за
произвеждане на местен референдум по въпросното предложение и на осн.
чл. 30 ал. 3 предложение 2 от ЗПГУДВМС същото да бъде отхвърлено.
4. Предложения въпрос не е от компетентността на органите на местното
самоуправление, а доколкото е уреден от закон който има действие на цялото
територия на държавата то той не е и такъв с местно значение. и на осн. чл. 30
ал. 3 предложение 2 от ЗПГУДВМС същото да бъде отхвърлено.
III. На основание чл. 14 ал. 1 т. 8 и г. 13 и чл. 101 от Правилника за
организацията и дейността на ОбС Болярово неговите комисии и
взаимодействието му с общинската администрация задължава председателя
на Общински съвет Болярово удостовери с подписа си съдържанието на
взетото решение и да разпореди да се обнародва във вестник ”Крайгранична
искра” и разгласи по друг начин на територията на общината и помести на
интернет страницата на общината.
Гласували: 9 “за”;

0 “против”;

1.Атанас Борисов Дженков
2.Атанас Стайков Ангелов
3.Бинка Петрова Величкова
4.Димитър Михов Драгоманов
5.Златина Николаева Николова
6.Красимир Любчов Григоров
7.Мария Стоилова Маринова
8.Пламен Петров Петков
9.Янко Кирилов Анев

Вярно с оригинала!

1 “въздържали се”
1.Съба Георгиева Недева

Снел преписа:_________________ /Ст.Николова/
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