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ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- СМОЛЯН И 

НЕГОВИТЕ ПОСТОЯННИ КОМИСИИ ЗА ПЕРИОДА МЕСЕЦ 

НОЕМВРИ-МЕСЕЦ АПРИЛ  2016 ГОДИНА 

 

Новоизбраният Общински съвет – Смолян се конституира на 09.11.2015 г. 

В регистъра на групите на общинските съветници са регистрирани  три  

групи: 

- Групата на ПП ГЕРБ – 11 общински съветници с председател Филип Топов, 

- Групата на Коалиция за развитие на Община Смолян /КРОС/ - 7 общински 

съветници  с председател Кирил Хаджихристев. В тази група са и двамата 

избрани общински съветници от  Коалиция за екологично развитие и 

устойчивост. 

 - Групата на ПП БСП - 5 общински съветници с председател  Димитър 

Кръстанов.  

Останалите политически партии и коалиции не са регистрирани в групи: 

- ПП Движение за права и свободи - двама общински съветници и 

- Коалиция за Община Смолян - двама общински съветници. 

В периода от 09.11.2015 г. до момента бяха извършени промени в състава на 

групата на ПП ГЕРБ поради подадени оставки от: Марин Захариев,д-р Красимир 

Събев, а в последствие Петя Пампорова, Адриян Петров. Междувременно 

оставка подаде и инж. Петя Язова и на нейно място е определен арх.Антон 

Тодоров. 

Общинския съветник от ПП ДПС Емилия Делиева също подаде оставка, на 

нейно място клетва положи Милен Журналов. 

След конституирането си , Общинският съвет създаде Временна комисия , 

която да подготви проект за изменения и допълнения в Правилника за 

организацията  и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и 

взаимодействието му с общинската администрация/ ПОДОСНКВОА/. 

След приемането на измененията и допълненията в Правилника, Общинският 

съвет създаде  и постоянните комисии /ПК/, като определи числения и 

поименния им състав: 

1. ПК по бюджет , финанси и икономическо развитие ;  

2. ПК по териториално устройство, общинска собственост, екология, 

земеделие и гори; 

3. ПК по здравеопазване и социални дейности, образование, култура, 

вероизповедания, младежта и спорта; 

4. ПК по законност, местно самоуправление, обществен ред и сигурност; 

5. ПК за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси. 
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За отчетния период  проведените заседания на Общински съвет са - 11 

Приетите решения – 179 

На основание чл. 45, ал. 4 и ал. 6 от ЗМСМА Областния управител е 

върнал за ново обсъждане от Общинския съвет – 1 решение. 

В дневния ред на заседанията на съвета за периода 09.11.2015г. – 

13.04.2016 г. бяха  включени за обсъждане общо 179 документа, от които:  

• 160 предложения – от Кмета на Община Смолян; 

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

• 2 проекта за решения са предложени от Временната комисия;  

• Отложени или оттеглени след дебат –  няма 

• Решения, по които Общинския съвет не приема предложенията на 

вносителя по докладните записки – 5 броя. 

Приети Наредби: 

• Наредба № 1 за осигуряване на обществения ред на територията на 

община Смолян, наричана за краткост „Наредба № 1” 

• Наредба за изменение и допълнение на Наредба за реда за придобиване, 

управление и разпореждане с общинско имущество 

• Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на 

услуги в община Смолян. 

• Изменение и допълнение на Наредба за предоставяне на финансови 

средства от бюджета на Община Смолян за финансиране на младежки 

инициативи и проекти на младежки организации. 

Правилници: 

• Изменения и допълнения в Правилника за организацията и дейността на 

Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска 

администрация 

Програми: 

• Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска 

собственост. 

Приет бюджет на Община Смолян за 2016 г. 
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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. 

За първи път в историята на ОбС – Смолян се публикуват пълните 

стенографски протоколи на интернет – страницата на общината. Всеки 

заинтересован, може подробно да се запознае в сайта на общината с 

нормативните документи приети от Общински съвет, с решенията и  текущата 

му работа, както и за датите на заседанията. Информация със значим обществен 

интерес се  публикува и в местния печат. 

  Освен провалените две заседания на ОбС, на които беше предвидено 

приемането на бюджета на Община Смолян, няма други заседания отложени 

поради липса на кворум. 

Спазва се практиката, за отсъствия от заседания общинските съветници да 

подават уведомления съгласно Правилника. 

От проведените 11 заседания:  

 с  4 отсъствия е Кирил Асенов; 

 с 2 отсъствия са: Елисавета Лободова, Илия Томов, Коста Начев, Мария 

Семерджиева; 

 с 1 отсъствие са: Анита Чолакова, Данчо Киряков, Димитър Кръстанов, 

Иван Пищалов, Милен Пачелиев, Михаил Генчев, Петър Мирчев, Стефан 

Сабрутев и Филип Топов. 

По отношение активността при обсъждане на проектите за решения може 

да се каже, че се открояват общинските съветници: Стефан Сабрутев, Димитър 

Кръстанов, Михаил Генчев. Активно участие в дебатите взимат и Екатерина 

Гаджева, Филип Топов, Петя Язова, Кирил Хаджихристев, Кирил Асенов, Стоян 

Иванов, Салих Аршински и Костадин Василев. 

В краткия период на дейността на конституирания ОбС, общинските 

съветници взеха участие в редица публични изяви и мероприятия  организирани 

от Община Смолян. 

От началото на м.март Председателя на ОбС, съгласувано с 

консултативния съвет, обяви графика за открити приемни в населените места на 

територията на Община Смолян. 

До момента са проведени приемни в с.Търън, с.Смилян, с.Момчиловци и с.Арда. 

Част от поставените на тези приемни въпроси по компетентност са отнесени към 

Кмета на Община Смолян. 
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В отчетния период Председателя на ОбС взе участие в националните 

конференции на НСОРБ и НАПОС . 

В дискусионната лектория на тема „ Ролята и мястото на Общинските 

съвети в местното самоуправление“, организирана от НСОРБ взеха участие 

общинските съветници – Стоян Иванов, Ивайло Халваджиев, Михаил Гунчев и 

Мария Семерджиева. Останалите общински съветници не проявиха интерес за 

участие. 

По покана на Кмета на Община Ксанти, Председателя на ОбС заедно с 

делегацията на Община Смолян посети гр.Ксанти за традиционния карнавал 

организиран по повод празника на града. 

В обучителни семинари организирани от НСОРБ, КПУКИ и Община 

Смолян, участие взеха Стоян Иванов, Мария Семерджиева и Филип Топов. 

В своята дейност Общинския съвет е подпомаган от Виолета Бояджиева – 

гл.експерт в Дирекция АИО, Бисерка Бекярова – изпълнител–машинописец, 

Анелия Кехайова – гл. специалист, Митко Мазаров и Мони Иванов – 

изпълнители – звук студио. Със своя висок професионализъм, компетентност и 

професионално отношение този екип създава отлични условия за добрата 

подготовка и провеждане на заседанията на Общински съвет и неговите 

комисии, за изготвянето на актовете и тяхното изпълнение. Този екип подпомага 

Общинския съвет да осъществява комуникацията и взаимодействието си с  

Общинска администрация. 

   

  

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ 

СЪВЕТ – СМОЛЯН 

 

СЛАВКА КАМЕНОВА 

 

 

 

  

 


