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ДО 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

СМОЛЯН  

 
 

 

Д О К Л А Д Н А   З А П И С К А 

 
 

 

от ИНЖ. ДАНЧО КИРЯКОВ – Председател на Общинския съвет  

                                           

 

                 ОТНОСНО: Връщане за ново разглеждане и ново поименно прегласуване 

на Решение № 992/ 17.12.2018 г. на Общински съвет – Смолян, относно: Приемане 

на Годишна програма за управление  и разпореждане с имоти – общинска 

собственост. 

 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

 

          С Решение № 992/17.12.2018г. общинският съвет, на основание чл. 21, ал.1, т.8 

и т.12  от Закона за местното самоуправление и местната администрация,  

1. Приема Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – 

общинска собственост за 2019 година. 

2. Задължава Кмета на Общината при организирането и провеждането 

на процедурите по разпореждане с имоти – общинска собственост да се придържа 

към приетата Годишна програма. 

3. Възлага на Кмета на Общината да обяви Годишната програма на 

интернет-страницата на общината и в един местен вестник. 

   Цитираното решение е прието по Докладна записка на Кмета на Община 

Смолян, с вх.№ ОбС000652/30.11.2018 г.  

   Нормата на чл.6, ал.8 от Наредба № 4 на Община Смолян, изисква обявяването 

на проекта за Програма на местната общност, чрез публикуването й на интернет 

страницата на общината, като в случай, че постъпят предложения, се състави 

протокол, който се прилага като неразделна част на проекта на програмата при 

внасянето му от Кмета на общината за разглеждане от общинския съвет.    

   В докладната записка на Кмета на общината, по която е прието решението, 

липсва информация за изпълнение на посоченото изискване, което общинският съвет 

сам е регламентирал и предвидил в Наредба № 4 на община Смолян. Липсва 

информация и в графа “Обяви и съобщения“ на интернет страницата на община 

Смолян.  

   С това е нарушена процедурата по приемането му, регламентирана в чл.6, ал.8 

от Наредба № 4 на Община Смолян, поради което решението е върнато като 

незаконосъобразно за ново разглеждане, със Заповед № АП-03-14-8/08.01.2019 г. на 

Областния Управителна област Смолян.   
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          В тази връзка, Проект на Годишна програма за управление  и разпореждане 

с имоти – общинска собственост, бе обявена на местната общност, чрез 

публикуването и на интернет страницата на община Смолян  в графа “Обяви и 

съобщения“ на 11.01.2019 г. Заедно с Проекта на Годишната програма са 

публикувани и Мотиви за същата.      

         Правно основание за приемане на Решение № 992/17.12.2018 г., е посочено 

в нормите на чл.21, ал.1, т.8 и т.10 от ЗМСМА.. За упражняване на правомощията на 

съвета по указаните разпоредби и за приемане на решения по същите, чл. 27, ал. 5 от 

ЗМСМА изисква провеждане на поименно гласуване, отразено в протокола от 

заседанието. 

     Видно от Протокол № 46, воден на заседанието на съвета, за посоченото 

решение № 992/17.12.2018 г., е проведено явно гласуване без поименно такова. С 

това е нарушена процедурата по приемането му, регламентирана в чл. 27, ал.5 от 

ЗМСМА., поради което решението е върнато като незаконосъобразно за ново 

разглеждане, със Заповед № АП-03-14-8/08.01.2019 г. на Областния Управителна 

област Смолян. 

    В тази връзка и съгласно чл. 21, ал. 1, т. 24,  чл. 45, ал. 4, ал. 9 от ЗМСМА и 

Заповед № АП–03–14–8/08.01.2019 г. на Областен управител на област Смолян, 

предлагам Общински съвет-Смолян, да прегласува поименно следното: 

 

Р Е Ш И: 

 

1. Приема Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – 

общинска собственост за 2019 година. 

2. Задължава Кмета на Общината при организирането и провеждането 

на процедурите по разпореждане с имоти – общинска собственост да се придържа 

към приетата Годишна програма. 

3. Възлага на Кмета на Общината да обяви Годишната програма на 

интернет-страницата на общината и в един местен вестник. 

 

 

      Приложение: Мотиви за Проект на Годишна програма за управление  и 

разпореждане с имоти – общинска собственост; Копие от страницата на община 

Смолян, за публикация на Проект на Годишна програма за управление  и 

разпореждане с имоти – общинска собственост. 

 

  

ВНОСИТЕЛ:  

ИНЖ. ДАНЧО КИРЯКОВ 

Председател на Общински съвет 

 

 

 

 


