
ДО 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

СМОЛЯН 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 
 

от  Николай   Мелемов 

Кмет на Община Смолян 

 

    ОТНОСНО: Изменение в Решение № 97 от 27.02.2020 г. на Общински съвет – Смолян. 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

 

 С Решение № 97/27.02.2020 год. Общинският съвет е приел решение за отдаване под наем на 

помещение с площ 20.50 кв.м за работилница за изработване на сувенири,  находящо се  на първи 

етаж в сграда с идентификатор  49014.501.417.1 разположена в   поземлен имот с идентификатор 

49014.501.417 с начин на трайно ползване за текстилна промишленост, трайно предназначение на 

територията - урбанизирана, актувана   с Акт за частна общинска собственост №1611/04.08.2011 г. 

вписан в службата по вписвания под №200,том ІV,н.д.831, вх.р.1333/09.08.2011 г.  

Във връзка с указания начин на ползване на помещението, а именно работилница за изработване на 

сувенири се явява ограничително условие  и  стеснява кръга на участниците в търга. С оглед 

ефективното прилагане на законодателството в областта, наличието само на един участник в 

процедурата е индикатор за липса на адекватни условия за конкуренция на отделните субекти. Това 

посочване би довело до облагодетелстването или елиминирането на определени лица и нарушаване 

на принципите на закона за свобода и лоялна конкуренция и равнопоставеност и недопускане на 

дискриминация на кандидатите.  

Предвид горното, е необходимо да се направи изменение в Решение № 97/27.02.2020 г. на 

Общински съвет - Смолян, на основание чл. 62, ал. 2 от Административнопроцесуалния кодекс и 

чл.21, ал.1 т.8 и ал. 2, чл. 27, ал. 5  от Закона за местното самоуправление и местна администрация, 

предлагам Общински съвет – Смолян да приеме следното  

 

Р  Е  Ш  Е  Н  И Е: 

1. Общински съвет – Смолян изменя  Решение № 97/27.02.2020г., в частта на т.1:  

 „ Помещение с площ 20.50 кв.м,  находящо се на първи етаж в сграда с идентификатор  

49014.501.417.1 разположена в   поземлен имот с идентификатор 49014.501.417 с начин на трайно 

ползване за текстилна промишленост, трайно предназначение на територията - урбанизирана, 

актувана   с Акт за частна общинска собственост №1611/04.08.2011 г. вписан в службата по 

вписвания под №200,том ІV,н.д.831, вх.р.1333/09.08.2011 г. “ 

  

 

 

 

ВНОСИТЕЛ: / П / 

                 Николай Мелемов 

                    Кмет на Община Смолян 

 

  


