ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
ГРАД ДОБРИЧ





Д О К Л А Д Н А   З А П И С К А


от Иво Пенчев 
Председател на Общински съвет град Добрич


ОТНОСНО:  Предложение за отмяна на Решение № 46-4, в частта му по т. 2, т. 3 и т. 4 по Протокол № 46 от заседание на Общински съвет гр. Добрич, проведено на 26.02.2019 г.



УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

С Решение № 46-4 по Протокол № 46 от заседание на Общински съвет град Добрич, проведено на 26.02.2019 година,  на основание чл. 21, ал. 1, т. 6, т. 10 и ал. 2, чл. 45, ал. 9 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка с чл. 104, ал. 1, т. 5 и чл. 126 от Закона за публичните финанси, Общински съвет град Добрич:  
	Отменя т. 16.1. „Да предоставя временни безлихвени заеми от временно свободни средства по общинския бюджет за авансово финансиране на плащания по проекти, финансирани със средства от Европейския съюз и по други международни програми, включително и на бюджетни организации, чиито бюджет е част от общинския бюджет“, от Решение № 45-8/29.01.2019 г. на Общински съвет град Добрич.
	Дава съгласие за предоставяне на временни безлихвени заеми от временно свободни средства по бюджета на Община град Добрич за 2019 г., за авансово финансиране на плащания по проекти, финансирани със средства от Европейския съюз и по други международни програми, включително и на бюджетни организации, чиито бюджет е част от общинския бюджет.
	Упълномощава Кмета на общината да одобрява внесените мотивирани доклади от ръководителите на проекти, относно размера на временните безлихвени заеми, сроковете за усвояване и срока за възстановяването им. 
	Възлага на Кмета на общината да отрази промените по бюджета във връзка с предоставените и възстановените временни безлихвени заеми по съответните функции, дейности и параграфи на Единната бюджетна класификация.		

Решението, в частта му по т. 2, т. 3 и т. 4 е  върнато за ново обсъждане, с указание за отмяна със Заповед № АдК-04-12 от 11.03.2019 г. на Областния управител на област Добрич.
	 В заповедта са изложени доводи за незаконосъобразност на решението, поради липса на материална компетентност за прехвърляне на изрично предоставени по силата на закона правомощия от страна на Общински съвет град Добрич на друг орган – Кмета на общината. 


	Въз основа на гореизложеното предлагам Общински съвет град Добрич да приеме следното:                                                                                                             

                                 
 ПРОЕКТ!

Р Е Ш Е Н И Е:

Общински съвет град Добрич, на основание чл.21, ал. 1, т. 6, т. 10 и ал. 2, чл. 45, ал. 9 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка с чл. 104, ал. 1, т.5 и чл. 126 от Закона за публичните финанси: 

	Отменя Решение № 46-4, в частта му по т. 2, т. 3 и т. 4 по Протокол № 46 от заседание на Общински съвет град Добрич, проведено на 26.02.2019 година.






ВНОСИТЕЛ:

ИВО ПЕНЧЕВ
Председател на Общински съвет град Добрич




