
ДО 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

СМОЛЯН 

 

 

Д О К Л А Д Н А   З А П И С К А 

От Славка Раденкова Каменова- председател на Общинския съвет 

 

 

 Относно:  Отмяна на решение  № 272 / 20.102016 година , с което Общински 

съвет-Смолян е определил позицията на Община  Смолян при участието й в 

извънредно заседание на Общото събрание на Асоцииацията по В и К на обособена 

територия Смолян 

 

 УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

  

 С решение № 272 , взето на заседанието , състояло се на 20.10.2016 година 

Общински съвет- Смолян не даде мандат на кмета на Община Смолян да гласува „за“ 

съгласуване на Бизнес план 201702021г на „В и К“ ЕООД Смолян и да приема за 

информация поставени допълнителни въпроси  и обсъждане на бюджет 2017 г. Със 

същото решение съвета упълномощи инж. Мариана Александрова Цекова да 

представлява Община Смолян  в случая на невъзможност кмета да участва в Общото 

събрание. 

 При упражнен контрол за законосъобразност на решението, Областният 

управител на област Смолян, на основание  чл.44 ал.4, изр.2-ро предл. 1-во, със 

заповед № АП-03-14-370/ 04.11.2017 година връща решението на Общински съвет -  

Смолян за ново обсъждане. В мотивите си Областният управител приема, че при 

постановяване на решението е допуснато нарушение на предвидената процедура по 

приемането му, регламентирана в чл.27 ал. 4  и ал. 5 от ЗМСМА. 

 При приемането на решението, Общинският съвет е приел, че гласуването по т.1 

и т.2  е явно такова, без поименно такова, а по т.3 – поименно. Областният управител в 

мотивите приема, че гласуването и по трите точки е следвало да се проведе поименно, 



предвид разпоредбата на т. 15 на чл.21 от  ЗМСМА, а не само по т. 3, по която е 

извършено определянето на представител. 

 Тъй като междувременно Общото събрание е  проведено, то следва да се 

приеме, че липсва  правен интерес от постановяване на ново решение. 

 Предвид изложеното и на основание чл.45 ал.9 предл. 1-во от ЗМСМА, 

предлагам, да се  приеме следното 

 

Р Е Ш Е Н И Е : 

 

 ОТМЕНЯ решение № 272, взето на заседанието на Общински съвет- Смолян, 

състояло се на 20.10. 2016 г. , с което е определена позицията на Община - Смолян при 

участието й в извънредно заседание на Общото събрание на Асоциацията по В и К на 

обособена територия Смолян, насрочено и проведено на същата дата. 

 

 

      ВНОСИТЕЛ: 

     

  

  


