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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

СМОЛЯН  

 

 

 

Д О К Л А Д Н А   З А П И С К А 

 
 

От ВЕНЕРА АРЪЧКОВА – Председател на Общинския съвет-Смолян  

                                           

 

ОТНОСНО: Върнато със Заповед № АП–03–14–362/13.11.2020 г. на Областен управител 

на област Смолян  за ново обсъждане Решение № 358  прието на заседание състояло се на 

29.10.2020 г. с Протокол № 15 на Общински съвет – Смолян. 

 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

 

На основание  чл. 32, ал. 2, от ЗАдм, във връзка с чл. 31, ал.1, т.5 от ЗАдм., чл. 45, ал.4 от 

ЗМСМА със  Заповед № АП–03–14–362 от 13.11.2020 г. Областния управител на област Смолян,  

връща за ново обсъждане Решение № 358 от 29.10.2020 г. на Общински съвет – Смолян.   

Видно от Протокол № 15, воден на заседанието на съвета за посоченото решение е проведено 

явно гласуване без поименно такова, с което е нарушена процедурата по неговото приемането, 

регламентирана в чл. 21, ал. 1, т.8, ал. 2, чл.27, ал.4 и ал. 5 от ЗМСМА. В тази връзка Решение № 

358 от 29.10.2020 г. следва да бъде отменено от общинския съвет и прието ново решение 

съобразно дадените указания. 

 

С оглед на гореизложеното на  основание чл. 21, ал. 1, т.8, ал. 2, чл.27, ал.4 и ал. 5, чл.45, ал. 

9 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Заповед № АП–03–14–362 от 

13.11.2020 г. на Областен управител на област Смолян,  предлагам на Общински съвет – Смолян 

следното  

 

                                                                 РЕШЕНИЕ: 

 

1. Отменя Решение № 358  прието на заседание състояло се на 29.10.2020 г. с Протокол № 15 

на Общински съвет – Смолян. 
 

2. Изменя и допълва Решение № 296 от 24.09.2020г. взето на заседание, състояло се на 

24.09.2020 г,  с Протокол № 14 в частта на раздел II, като  се добавя нова точка 3 със 

следния текст:  

- „ т.3 – DC зарядната станция да е с мощност не по-малко от 50 киловата.“ 
 

3. Настоящето решение е неразделна част от Решение № 296 от 24.09.2020г.  
 

 

ВНОСИТЕЛ: /П/                                                                                                                                                                                                                                    

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА 

Председател на Общински съвет 


