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ДО                                                                                                                                                        

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

СМОЛЯН 

 

 

 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 

 

от  ВЕНЕРА АРЪЧКОВА - Председател на Общински съвет – Смолян  

     

 

ОТНОСНО:  Отмяна на Решения № 253 прието на Общински съвет – Смолян на заседание, 

проведено на 20.07.2020 г. по Протокол № 11. 

  
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

 

В деловодството на Общинският съвет е постъпило писмо с вх. № 

ОбС000436/18.08.2020 г. от Областен управител на област Смолян, по отношение на 

Решение № 253 на Общински съвет – Смолян, прието на заседание проведено на 

20.07.2020 г. 

       Посоченото решение е прието на основание чл. 23, ал. 4, т. 2 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация е свикана извънредна сесия във връзка с 

изслушване на кмета на Община Смолян относно обявена „Процедура по възлагане на 

обществена поръчка за услуга по реда на част II от Закона за обществени поръчки – чрез 

открита процедура, с предмет: „Сметосъбиране, сметоизвозване и поддържане чистота на 

териториите за обществено ползване в община Смолян“. 

С Решение   № 253/20.07.2020 г  органът на местното самоуправление, на 

основание  е взел Решение, с което : 

1. Препоръчва на Кмета на община Смолян да предприеме действия по 

прекратяване на обявената процедура по възлагане на обществена поръчка за услуга по 

реда на част ІІ от ЗОП с предмет: Сметосъбиране, сметоизвозване и поддържане 

чистотата на териториите за обществено ползване в община Смолян.“  

2.Препоръчва на Кмета на община Смолян да предприеме действия по 

образуването на общинско дружество с предмет на действие: сметосъбиране, 

сметоизвозване, депониране, сепариране, озеленяване, улично осветление, поддържане 

на чистотата, строително-монтажни работи, проектиране, снегопочистване и 

управление на парко-зони.“ 

3.Допуска предварително изпълнение на чл.60, ал.1 от АПК. 

 

Видно от цитираното Решение, съветът е препоръчал на Кмета като възложител 

да прекрати обществената поръчка, обявена по реда на ЗОП. 

В този смисъл следва да се има предвид, че съдебната практика приема, че 

общинския съвет не разполага с материално правна компетентност да взема решение 

свързано с материята по обществените поръчки, тъй като не попада сред субектите по 

този специален закон, поради което не може въз основа на своята компетентност по 

ЗМСМА да взема подобни решения. 
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В писмото на Областния управител, се посочва , че това не е липса, не е празнота 

по отношение на правомощията на общински съвет по Закона за обществените 

поръчки, а е очевидно, че ЗОП не предвижда каквато и да е компетентност на 

общинския съвет по въпросите за възлагане на обществени поръчки, в т.ч. и 

препоръчителни такива. Това няма общо и не игнорира правомощието на общинския 

съвет да приема решения за създаване, преобразуване и прекратяване на търговски 

дружества с общинско имущество, по правомощия дадени му от разпоредбите на 

чл.21, ал.1, т.9 на ЗМСМА. 

Ето защо, макар да разполага с обща компетентност по въпросите, касаещи 

териториалната общност, общинския съвет не може да упражни правомощия като 

възложител на обществени поръчки по смисъла на Закона за обществените поръчки. 

Поради това, при приемане на решения на общински съвет, същият следва да се 

придържа към изрично разписаните му правомощия в нормативната уредба, тъй като 

решение взето извън правомощията на органа по местно самоуправление същия 

представлява нищожен акт и не поражда правни последици 

 

На основание чл.21, ал.2 и  чл. 45, ал.9 от ЗМСМА и Писмо № АП–03–09–

1208/17.08.2020 г. на Областен управител на област Смолян, предлагам Общински 

съвет-Смолян, да приемe следното 

 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е: 

 

 

1. Общински съвет – Смолян ОТМЕНЯ свое Решение № 253, прието на 

заседание, проведено на 20.07.2020 г. по Протокол № 11, поради неговата 

незаконосъобразност; 
 

 
 

 
ВНОСИТЕЛ:  

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА 
 

 Председател на Общински съвет – Смолян  


