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ОТНОСНО: Запознаване на общинските съветници с участието на 

Община Смолян в организирането и провеждането на Събор на 

народното творчество и животновъдство „РОЖЕН” 2019 година. 

 

 

Уважаеми г-н Председател, 

Уважаеми общински съветници,  

 

В средства за масова информация тече реклама, че от 19 до  21 

юли 2019 г. в местността Рожен ще се проведе Национален събор на 

народното творчество и животновъдството.  

На сайта на Община Смолян е посочено, че съборът се 

организира от Община Смолян и Сдружение „Рожен – наследство в 

бъдещето“. При представянето на събитието се казва, че  Съборът на 

народното творчество и животновъдството „Рожен“ е културно 

събитие, наследник на Роженския събор, започнал като родова 

среща през 1898 г. и развил се в следващото столетие като 

Национален фолклорен събор. Съборът включва: „Фолклорен 

конкурс „Рожен“-2019; Традиционни занаяти; Етнографски и 

музейни експозиции; Изложение на овце, кози, кучета и говеда;    

Млечни и месни продукти от фермата и др.  

Общинският съвет на Смолян не е вземал решение Община 

Смолян да провежда Национален събор на народното творчество и 

животновъдството в дните от 19 до  21 юли 2019 г. в местността 

Рожен, не е вземал решение за публично-частно партньорство със 

Сдружение „Рожен – наследство в бъдещето“ в тази посока, не е 

упълномощавал кмета на Община Смолян г-н Николай Мелемов да 

предприема фактически и правни действия във връзка с 

организирането и провеждането на Събора, не е одобрявал бюджет 



на Събора, както и разходването на финансови средства за неговата 

организация и провеждане. Нещо повече, Общинският съвет не е 

информиран от кмета г-н Николай Мелемов за поетите от Община 

Смолян ангажимента. 

 

С оглед гореизложеното в защита на обществения интерес и в 

правомощията на Общинския съвет да осъществява текущ и 

последващ контрол при управлението и разходването на публичните 

финанси, НА ОСНОВАНИЕ  чл. 21 ал.1, т. 23, във връзка с т. 24 и 

във връзка с алинея 2 от ЗМСМА, предлагаме на Общинския съвет 

да приеме следното  

 

РЕШЕНИЕ: 

 

1. Кметът на община Смолян г-н Николай Мелемов да 

запознае Общинския  съвет с извършените от него и общинската 

администрация до момента всички фактически и правни действия по 

организацията и провеждането на Събора за народното творчество и 

животновъдството „Рожен“ в периода 19 до  21 юли 2019 г., да 

представи сключените договори (ако има такива), да запознае 

Общинския съвет кога и от кого е взето решението за провеждане на 

събора през 2019 година, как и в каква процедура е избрано 

Сдружение „Рожен – наследство в бъдещето“ за съорганизатор на 

събора, какви са направените разходи от Бюджета на Община 

Смолян за 2019 г. до момента за организацията на събора, какви са 

планираните разходи за провеждането му и какъв е източникът на 

финансиране на тези дейности. 

 

 

 

ВНОСИТЕЛИ:..................................................... 

 
                

 

 

 

 

 

 


