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ОТНОСНО : Отчет за дейността на Общински съвет - Смолян за периода от    
месец май 2016 година - месец декември 2016 година 

 

 УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

 

 Настоящият отчет се внася в заседание на Общински съвет на основание  
чл. 27 ал. 6 от ЗМСМА и чл.15, ал.1 т. 18 от Правилника за организацията и 
дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с 
общинска администрация 

 С решение № 193 по протокол № 12 от 12 май 2016 година, Общинският 
съвет  прие отчета за периода от месец ноември 2015 година до месец април 
2016 година. 

 В отчетният период:  месец май- месец декември 2016 г.вкл. Общинският 
съвет : 

- проведе 9 заседание 
- прие  169  решения 

На основание чл. 45, ал. 4 и ал. 6 от ЗМСМА Областния управител е 
върнал за ново обсъждане от Общинския съвет – 5 решение. 

В дневния ред на заседанията на съвета за периода 12.05.2016г. – 
16.12.2016 г. бяха  включени за обсъждане общо 174 документа, от които:  

• 162 предложения – от Кмета на Община Смолян; 

• 11 проекта за решения са предложени от председателя на ОбС;  

• 1 за сведение от Временна комисия;  

• Оттеглени –  3 

• Решения, по които Общинския съвет не прие предложения на вносителя 
по докладни записки – 8  



Приети Наредби: 

• Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за 
установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на 
жилища – общинска собственост  

• Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за 
условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за 
местните дейности и за съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение и 
отчитане на бюджета на Община Смолян 

• Приемане на Наредба за записване, отписване и преместване на     децата в 
общинските детски градини на територията на Община Смолян  

• Приемане на Наредба за обстоятелствата и реда за вписване в Регистър на 
общинските детски градини и центровете за подкрепа за личностно развитие 
на територията на Община Смолян. 

• Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера 
на местните данъци на територията на Община Смолян-/ в частта за данъка 
върху таксиметровите превози/. 

В отчетния период Постоянните комисии заседаваха преди всяко 
насрочено заседание на ОбС по график, обявен публично на интернет 
страницата на Община Смолян. На своите заседания разглеждаха 
предоставените им проекти за решения и други актове компетентно и 
професионално. Почти във всички случаи предложените уточнения и корекции 
от страна на Постоянните комисии са приети от вносителите на докладните 
записки. Комисиите приемат своите становища след задълбочена дискусия и 
гласуване на всяко предложение. 

 Провалени заседания на ОбС или отложени поради липса на кворум няма. 

Спазва се практиката, за отсъствия от заседания общинските съветници, 
да подават уведомления съгласно чл.61, ал. 5 / нова, приета с решение № 60 от 
15.01.2016 година/от Правилника. Съществува известна непълнота обаче в този 
текст, тъй като Общинския съвет се е задоволил да упомене в тази разпоредба 
само „ уважителни причини“, без да поясни в същия текст или в допълнителна 
разпоредба определението  на този термин. 

 В чл.30 ал. 5 от ЗМСМС като „ уважителни причини“ са изброени- 
служебна ангажираност, отсъствие от страната, заболяване и други.В тази връзка 
намирам за наложително , Общинският съвет да предприеме действия по 
привеждане на текста от правилника в съответствие със закона и да даде 
определение за „ други“ уважителни причини. 

От проведените 9 заседания:  

− С по  5 отсъствия са Данчо Киряков и Филип Топов; 
− С по  3 отсъствия  са Валентин Цолов и Марияна Методиева; 



− С по 2 отсъствия са Анита Чолакова,  Кирил Асенов, Кирил Хаджихристев 
и Салих Аршински; 

− С по 1 отсъствие са Валентин Кюлхански, Елисавета Лободова,  Ивайло 
Халваджиев, Иван Пищалов, Илия Томов, Коста Начев и Милен Пачелиев 

Без отсъствия: Антон Тодоров, Димитър Кръстанов, Димитър Николов, 
Екатерина Гаджева, Костадин Василев, Мария Семерджиева, Милен Журналов, 
Михаил Гунчев, Михайл Генчев, Петър Мирчев, Стефан Сабрутев, Стоян 
Иванов , Юлия Кисьова и Славка Каменова. 

 Съгласно чл. 36 ал. 1 т.1 от ЗМСМА и чл. 19 ал.1 т. 1 от Правилника,  
общинският съветник е длъжен да присъства на заседанията на общинския съвет 
и на комисиите , в които е избран , и да участва в решаването на разглежданите 
въпроси.  

Най- активни в дебатите през отчетния период бяха  Димитър Кръстанов 
Стефан Сабрутев, Стоян Иванов. Активно участие в дебатите взеха и Екатерина 
Гаджева, Филип Топов, Кирил Хаджихристев, Кирил Асенов, Салих Аршински, 
Костадин Василев, Анита Чолакова и Ивайло Халваджиев.  

 Предлагам, на основание чл. 21 ал.2 ,чл. чл. 27 ал. 6 от ЗМСМА и чл.15 
ал.1 т. 18 от Правилника , Общинският съвет да приеме следното: 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
 1. Приема Отчет за дейността на Общински съвет- Смолян за периода  
месец май 2016- месец декември 2016 година 

 2. Отчетът да се публикува на интернет-страницата на Община Смолян. 

 

 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ 
СЪВЕТ – СМОЛЯН 
 
СЛАВКА КАМЕНОВА 
 


