ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СМОЛЯН И
НЕГОВИТЕ КОМИСИИ ЗА ПЕРИОДА 07.11.2011 Г. – 10.09.2015 Г.

Общинския съвет на община Смолян се състой от 29 общински съветници,
като в него са представени ПП ГЕРБ с 12 общински съветници, ПП БСП - 10,
ПП НДСВ - 2, ПП ДПС - 2, Коалиция за Смолян - 2 и 1 независим общински
съветник.Същите бяха разпределени в 7 постоянни комисии;
• ПК по бюджет и финанси;
• ПК по икономическо развитие международна дейност, проекти,
туризъм и инвестиции; ПК по здравеопазване и социална дейност;
• ПК по образование, култура, вероизповедания, младежта и спорта;
• ПК по екология,земеделие и гори;
• ПК по териториално устройство и общинска собственост;
• ПК по законност и местно самоуправление.
и една допълнителна;
• ПК по предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.
По време на мандата с решения на Общинският съвет бяха избирани и
други временни комисии:
• Временна комисия за предложения, за изменения и допълнения в
Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет,
неговите комисии и взаимодействието му с общинската
администрация
• Местна комисия по чл. 8, ал. 2 от Закона за уреждане правата на
гражданите с многогодишни жилищно-спестовни влогове и други
комисии за решаване на текущи въпроси.
С решения на Общинският съвет бяха избрани представители на
Общинския съвет в НСОРБ, АРО, Областния съвет за развитие, както и
представители в дружествата с общинско участие.
Работата на общинския съвет през мандат 2011-2015 г. беше организирана
съгласно изискванията на нормативните актове на Република България и
Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите
комисии и взаимодействието му с общинската администрация.Усилията бяха
насочени за подпомагане и контрол върху работата на общинската
администрация по изпълнение на взетите от Общинския Съвет решения и в
интерес на жителите на Община Смолян.
За периода 07.11.2011 г. до 10.09.2015 г. са проведени 53 заседания на
Общинския съвет, на които са приети общо 1121 решения. За всички заседания
има изготвени протоколи в които най - подробно са отразени проведените
разисквания по време на обсъжданията на внесените докладни записки, с
направените предложения и становища от постоянните комисии, както и на
направените по време на заседанията изказвания, питания и предложения от
общинските съветници. Датата и часа на насрочените заседания на Общинския

съвет, ведно с дневния ред, темите на докладните записки и проекта за
решения, бяха публикувани на сайта на общинския съвет и Община Смолян,
както и в местните издания 7 дни преди самото заседание. С оглед по - добра
организация се наложи практиката заседанията да се провеждат последният
четвъртък от месеца. Същите бяха открити и на тях освен представителите на
общинската администрация участваха и граждани проявяващи интерес към
работата на Общинския съвет. На желаещите граждани участващи в
публичните обсъждания и в самите заседания беше давана думата за изказвания
и техните предложения се вземаха в предвид при гласуването на решенията.
Заседанията на Общинския съвет за един по - продължителния период , се
предаваха „он лайн“ пряко и по местния радиовъзел, но поради технически
причини не всички жители на общината получаваха добра радиовръзка. С оглед
своевременното получаване на докладните записки и проекта за решения от
общинските съветници, бяха закупени таблети за всеки един общински
съветник. Считаме, че по време на мандата на Общинския съвет, беше
създадена добра организация, при спазване на принципите за откритост и
прозрачност в работата на комисиите и на самите заседания на Общинския
съвет, която да позволява на гражданите на общината своевременно да се
информират за темите на предстоящите заседания на общинския съвет, както и
пряко да участват в тях. След приемане на решенията същите бяха публикувани
на сайта на общинския съвет и бяха на разположение за справка, и на място в
стая № 202 в сградата на общината.
В изпълнение на правомощията си по чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА Общинския
съвет приема правилници, наредби, инструкции, решения, декларации,
обръщения. Решава и други въпроси от неговата компетентност.
През отчетния период Общинският съвет е приел решения, изменения и
допълнения в действащи подзаконови нормативни актове, както следва:
Правилници:
Решение за изменение и допълнение в Правилника за организацията и
дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му
с общинската администрация.
Решение за приемане на Правилник за организацията и дейността на
комисията по чл. 25, ал. 2, т. 3 от Закона за предотвратяване и
установяване на конфликт на интереси при Общински съвет – Смолян.
Решение за приемане на Правилник за организацията и дейността на
обществения посредник на територията на Община Смолян.
Решение за приемане на Правилник за устройството и дейността на
Художествена галерия – Смолян
Наредби:
Решения за изменение и допълнение в Наредбата за определянето и
администрирането на местните такси и цени на услуги в Община Смолян;

Решения за изменение и допълнение на Наредба за определяне размера на
местните данъци на територията на община Смолян.
Решения за изменение и допълнение на Наредбата за реда за
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.
Решения за изменение и допълнение на Наредбата за обектите и
елементите на градското обзавеждане по чл. 56 от ЗУТ, за рекламните,
информационните и монументално – декоративни елементи и за
рекламната дейност на територията на Община Смолян.
Решение за приемане на Наредба за условията и реда за упражняване на
правата на собственост на общината в търговски дружества с общинско
участие и общински предприятия.
Решение за приемане на Наредба за придобиване, регистрация,
притежаване, отглеждане и контрол на кучетата на територията на
Община Смолян.
Решение за приемане на Наредба за принудителното изпълнение на
заповеди за премахване на незаконни строежи или части от тях от
Община Смолян.
Решение за приемане на Наредба за критериите, реда и условията за
финансово подпомагане на спортните клубове в Община Смолян.
Решение за приемане на Наредба за предоставяне на финансови средства
от бюджета на Община Смолян за финансиране на младежки инициативи
и проекти на младежки организации.
Решение за приемане на Наредба за условията и реда за съставяне на
бюджетна прогноза за местните дейности за следващите три години, за
съставяне, приемане и отчитане на бюджета на Община Смолян.
Решение за приемане на Наредба за управление на отпадъците в Община
Смолян.
Решения за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за
установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на
жилища – общинска собственост
Стратегии:
Стратегия за управление на общинската собственост за периода 2012 –
2015 г.
Стратегия на Община Смолян за интегриране на ромите (2012-2020) и
Приемане на Общински план за действие по интегриране на ромите в
Община Смолян за периода 2012-2014 година
Стратегия за младежта на Община Смолян 2014 - 2020 година.
Актуализация на Общинската стратегия за развитието на социалните
услуги в Община Смолян /2011-2015 г./ .
Стратегия за развитие на туризма на територията на Община Смолян
2014-2020 година.

Програми:
Общинска програма за развитие на туризма в Община Смолян за 2012
година
Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска
собственост за 2012 г.допълвана и изменена многократно с конкретни
предложения в текущите докладни записки.
Годишна програма за развитие на читалищната дейност в Община
Смолян през 2012 година.
Допълнение на Общинската програма за управление на отпадъците 2010
– 2014 година.
Програмата за намаляване на замърсяването с фини прахови частици
/ФПЧ 10/ и План за действие към нея.
Програма за устойчиво управление на популацията на безстопанствените
кучета на територията на Община Смолян за периода 2012 – 2015 г.
Общинска програма за закрила на детето
През мандата на Общинския съвет са разгледани 1153 броя докладни
записки с предложения за решения , от които:
- 1085 бр. от общинската администрация, респективно Кмета на общината;
- 51 бр. от председателя на ОбС;
- 17 бр. от общинските съветници.
- От тях 36 броя са отложени или оттеглени от вносителя, по предложение на
постоянните комисии или след последвал дебат по тях по време на
заседанието.
- 57 са внесените докладни записки по които Общинския съвет не приема
предложенията на вносителя. В по-голямата си част от тях, са решения за
приемането им на, които не е постигано изискващото се по закона за
приемането им мнозинство / 15 общински съветници или гласуване с 2/3 ти/.
През мандата бяха внесени няколко питания в писмен вид, до кмета на
общината по актуални въпроси от общинските съветници Милко Гавазов,
Рабие Кьосева, Радой Краев, Димитър Кисьов и др.
Основното право на общинския съветник да внася питания, и да прави
предложения по конкретни въпроси, беше осъществявано ако мога така да се
изразя в „движение“ по време на разискванията на самите заседания на ПК и на
Общинския съвет.
Като най-активни в дебатите бяха общинските съветници Милко Гавазов,
Антон Тодоров, Димитър Палагачев, Димитър Кисьов, Радой Краев, Стоян
Иванов, Костадин Василев, Анастас Каджебов, Данчо Киряков, Борислав
Георгиев, Софка Иванова, Росица Караджова, Мариана Сивкова, Елин Лилов,
Милка Манева, Иван Апостолов, Петър Харадинов, Стефан Сабрутев, Виолета
Бояджиева, Рабие Кьосева, др. Изказванията и предложенията бяха от
различно естество, по процедура, по конкретни въпроси, не бяха малко на брои
и изказвания и декларации с политически нюанс. Въпреки, че доста често при
тези изказвания се излизаше извън предмета на дадената докладна записка, и

се просрочваше предвиденото в правилника време, не съм си позволявал да
прекъсвам или да отнемам думата на изказващият се колега, воден от
максимата, че всеки има право на собствено мнение и, че в спора се ражда
истината. Считам, че с оглед големия брой на изказванията и предложенията не
е необходимо те да са посочват в цифри. За всички заседания има изготвени
подробни протоколи от, които може да се направи подробна справка за вида
начина на изказвания и конкретните предложения на всеки общински съветник,
както и взетото отношение по тях. За съжаление трябва да отбележим, че има и
една малка част колеги общински съветници, които бяха по-въздържани по
време на заседанията,
и рядко вземаха отношение. Голяма част от
предложенията на общинските съветници за изменения и допълнения към
първоначално внесените проекто-решения, бяха приемани от вносителя лично,
или чрез пряко гласуване от Общинския съвет те бяха приемани или
отхвърляни. Данни за хода на гласуванията, и резултата от тях, както
посочваме и по горе са отразени в протоколите за проведените заседания.
От приетите 1064 решения за отчетния период няма нито едно, което да е
оспорено от Кмета на Общината, от Районна прокуратура Смолян или спряно
от Областния управител.
На основание чл. 45, ал. 4 и ал. 6 от ЗМСМА Областния управител е върнал
за ново обсъждане от Общинския съвет 13 решения, като незаконосъобразни. В
съответствие с чл. 45, ал. 7 от ЗМСМА Общинският съвет е разгледал отново
върнатите за ново обсъждане решения, като се е съобразявал с мотивите за
връщане на Областния управител. Основно решенията бяха връщани поради
допуснати пропуски в посочване на по-точните правни основания или
нарушена процедура. Малкият брой върнати решения говори за добрата работа
на екипа подготвящ докладните записки и доброто взаимодействие между
общинската администрация и общинския съвет и най-вече на работата в
постоянните комисии. Много прецизно и експертно в това направление
работеха общинските съветници в ПК по ТУОС с председател архитект Антон
Тодоров, и в комисията по Законност и местно самоуправление с председател
адвокат Бойко Младенов, в която най-редовно участваше и г-н Стоян Иванов.
С оглед по-добрата работа на Общинския съвет, за в бъдеще е
необходимо по задълбочено планиране и своевременно
изготвяне на
докладните записки преди насрочване на заседанието му. Това е възможно с
оглед установилата се вече практика, редовните заседания да се провеждат
последния четвъртък от месеца. С това следва да се съобразяват, както
служителите от общинската администрация, без да чакат последния срок за
изготвяне на ДЗ, така и общинските съветници, които следва предварително
да „организират“ участието си в заседанията на ПК и на самото заседание на
Общинския съвет.
С оглед големия брой внесени и разгледани докладни записки с проект за
решения и подробното им отразяване в протоколите за проведените заседания,
не е необходимо в настоящия отчет да се посочват всички, но ще направим
опит поне да ги групираме по предмет и направления.

ОСНОВНИ ГРУПИ РЕШЕНИЯ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ
БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
1. Бяха приемани бюджетите на Община Смолян за съответната година и
тяхната актуализация.
2. Бяха приемани план – сметките за приходите и разходите от такса
битови отпадъци в Община Смолян.
3. Беше приет Списък за приватизация на обекти – общинска собственост и
годишна прогноза за приходите и разходите от приватизация в Община
Смолян
4. Решение за поемане на дългосрочен кредит и др.
УЧАСТИЕ В ПРОЕКТИ и ПРОГРАМИ
Общинският съвет е дал съгласие за кандидатстване на Община Смолян по
различни проекта, както следва:
1. Отпускане на безвъзмездна финансова помощ на Община Смолян от
Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда
Преопаковане, транспортиране, временно съхраняване, износ и изгаряне
на 47 тона забранени и негодни за употреба пестициди, намиращи се на
територията на Община Смолян
2. Изменение на Решение № 572/30.12.2010 г. на Общински съвет – Смолян
относно сключване на рамково споразумение за поемане на дългосрочен
дълг към „Фонд за органите на местното самоуправление в България –
„ФЛАГ” - ЕАД, по реда на Закона за общинския дълг във връзка с
осигуряване на съфинансиране по проект „Благоустрояване на уличната
мрежа, квартална среда и подобряване на условията за обществен отдих в
град Смолян” и „Създаване на ДАНО и ГЕО туристически център”
3. Изменение на Решение № 749 от 23.08.2011 г. на Общински съвет –
Смолян относно поемане на дългосрочен дълг от „Фонд за органите на
местното самоуправление в България – ФЛАГ” ЕАД по реда на Закона на
общинския дълг .
4. Сключване на Споразумение с Фондация „Международна социална
служба – България” относно реализиране на проект „И аз имам
семейство” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”
2007 – 2013 г., схема за директно предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ BG051РО001 – 5.2.11 „Приеми ме”.
5. Кандидатстване по Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.”,
процедура№ BG161РО005/11/1.12/02/25 – Подобряване и развитие на
инфраструктурата за отпадъчни води в агломерации между 2 000 и 10 000
е.ж. за обект „Пречистване на отпадните води с ПСОВ 2 за к.к.
Пампорово”

6. Осигуряване на допълнително финансиране по проект „Момчилова
крепост – митовете оживяват” – доп. принос в размер на 70 664.87 лв. и
226 908,00 лв. - собствен принос извън доп. разходи по проекта
7. Даване на съгласие за придобиване право на собственост върху имот с
идентификатор 67653.583.62 с площ 0,952 дка, трайно предназначение на
територията: Урбанизирана, находящ се в землището на гр. Смолян –
на прогнозна цена, заложена в бюджета на проекта в размер на 6 382 евро
или 12 481,92 лева /„Соскувчето”/
8. Кандидатстване по Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова
помощ BG161РО001-3.2-02/2011 „Подкрепа за развитие на регионалния
туристически продукт и маркетинг на дестинациите”, Приоритетна ос 3
„Устойчиво развитие на туризма”, операция 3.2 „Развитие на регионалния
туристически продукт и маркетинг на дестинациите” по ОП „Регионално
развитие” – в партньорство с общините Чепеларе, Златоград и Рудозем и
РТА „Родопи” .
Мисля, че решенията в тази насока и тяхното изпълнение, са от
изключителна важност за осъществяване управленческата програма на Община
Смолян и поради тяхната значимост, ги прилагам на вашето внимание, като
отделно Приложение №1, което е неразделна част от настоящия отчет.
ПРИДОБИВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С
ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ
Приетите решенията на Общинският съвет свързани с придобиване,
управление и разпореждане с общинска собственост са значителни от общия
брой приети решения от Общинския съвет. Те са във връзка с Допълване на
годишните програми за управление и разпореждане с общинска собственост,
както следва;
• За продажба на имоти – частна общинска собственост по реда на Закона

за общинската собственост чрез публично оповестени търгове или
конкурси
• За отдаване под наем на части от имоти – публична общинска
собственост за здравни нужди
• За предоставяне на поземлени имоти попадащи под разпоредбите на чл.
19,
ал. 1 от Закона за собствеността и ползването на земеделските
земи
• Други разпоредителни сделки свързани с управлението, разпореждането
и стопанисването на общинската движима и недвижима собственост.

УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА
Бяха приети важни за Общината и нейните граждани решения свързани с
устройството на територията.Техния относителен дял, в общия брой приети
решения е значителен, особено след настъпилите изменения в ЗУТ.
• Приет беше списък на обекти от първостепенно значение, съгласно § 5
ДР на ЗУТ
• Приемаха се разчетите за финансиране на капиталовите разходи на
Община Смолян за 2012 г.2013, 2014 и 2015 г.
• Приети са множество решения за изготвяне, одобряване и изменения на
ПУП.
• Приети са и ограничен брои решения за промяна предназначението на
поземлени имоти предвидени в устройствения план за озеленяване, като
тенденцията беше тези промени да се свеждат до минимум.
• Интегрирания план на община Смолян и др.
•

В тази връзка с оглед големия брой взети решения по това направление и
проведените мероприятия прилагам подробна справка Приложение №.2 към
настоящия отчет.
ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ
Общинският съвет е одобрил Споразумение с Фондация „Международна
социална служба – България” относно реализиране на проект „И аз имам
семейство” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007 –
2013 г., схема за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
BG051РО001 – 5.2.11
„Приеми ме“. Приеха се и редица решения за подпомагане на лица в
неравностойно положение и по програмата „искам бебе“. Приети са и други
решения в тази насока.
ОБРАЗОВАНИЕ И КУЛТУРА
Общинският съвет прие редица решение за одобряване планираните
мероприятия в годишния културен календар на община Смолян. Със„Златен
плакет на община Смолян” ,бяха удостоени редица институции и културно
просветни учреждения по повод техни кръгли годишнини, патронни празници
и юбилеи.
По предложение на съвета по отличията, бяха обявени за почетни граждани на
гр.Смолян, редица изявени наши съграждани и други такива със значителен
принос за развитието и популяризирането на региона. На всички по значителни
събития свързани с бележити дати и събития от името на общинския съвет бяха
поднасяни венци в знак на признателност, а по-голяма част от общинските
съветници в знак на уважение присъстваха и лично на организираните по този

повод мероприятия.Не можем да не споменем пряката работа на Общинския
съвет свързана със честванията на 100 годишнината от освобождението на
Родопите. Годишните чествания на 3 март – Националния празник на страната,
24-май ден на славянската писменост и култура, честванията по повод
годишнините на В.Левски, на Хр.Ботев, и други национални герои. По
организацията на тържествата по повод празника на гр.Смолян и т.н.
В тази връзка с оглед големия брой взети решения и проведените мероприятия
прилагам подробна справка Приложение №3 към настоящия отчет.
РАБОТА НА ПОСТОЯННИТЕ
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ

И ВРЕМЕННИ КОМИСИИ НА

Заседанията на постоянните комисиите са открити. На тях присъстват
представители на общинска администрация от съответния ресор, граждани и
други компетентни лица по разглежданите въпроси. По този начин се
осигуряват публичност и прозрачност в работата им.
Постоянните комисии към Общинския съвет разглеждаха предоставените
им проекти за решения и други актове компетентно и професионално.
Комисиите приемат
становища по всяка от предоставените им за
предварително разглеждане докладни записки, които се обявяват по време на
заседанията на Общинския съвет. В повечето случаи вносителя на Докладната
записка се съобразяваше с направените от комисиите предложения.
За отбелязване обаче е факта, че не всички комисии работеха пълноценно,
една част от включените в тях общински съветници не идваха редовно на
заседанията на комисиите по неуважителни причини. За присъствието в
комисиите се изготвяха протоколи и от тях може да се установи личното
участие на всеки общински съветник.
Най-задълбочено и ползотворно работеха, ПК по ТУОС с председател
архитект Антон Тодоров. В нея редовно участие вземаха общинските
съветници архитект Анастас Каджебов, инж.Димитър Палагачев, адв.Димитър
Кисьов, адв.Захари Сираков, г-н Иван Иванов, г-н Радой Краев и др. С оглед
материята на разглежданите от тази комисия Докладни записки можем да
заявим, че тази комисия заедно с ПК по законност и местно самоуправелние, с
председател адвокат Бойко Младенов бяха и най-полезни на експертно ниво на
Общинската администрация. Голяма е заслугата на тези две комисии
докладните записки да се „доработват“, като основания и проект за решения
преди заседанията на Общинския съвет и вече така „прецизирани“ да бъдат
приемани без проблемно от целия Общински съвет. Добре работеше и ПК по
образование и социални дейности с председател Росица Караджова с активното
участие на членовете й, като най-редовни бяха Борислав Георгиев, Софка
Иванова, г-н Петър Харадинов, г-н Иван Иванов, г-н Георги Кисьов и др.
Добре работеха и
ПК по Икономическо развитие и ПК по бюджет и
финанси.Поради сходство в предмета на Докладните записки, като и
отсъствието на председателя на ПК по бюджет и финанси се наложи

заседанията на двете комисии да бъдат едновременно. В работата на същите
активно участваха г-жа Величка Бодурова, г-жа Виолета Бояджиева,
г-н
Стоян Иванов, като тримата много често и лично ръководеха заседанията им,
много активни в тях бяха още г-н инж.Димитър Палагачев, г-н Костадин
Василев , г-н Михаил Генчев, г-н Радой Краев, г-н Данчо Киряков, г-н Стефан
Сабрутев, г-жа Софка Иванова, г-жа Мариана Сивкова, г-н Красимир Исаков
и др. Добре работеха и останалите комисии, ПК Здравеопазване и социални
дейности с председател Мариана Сивкова и с по-редовно участващи в
заседанията й, г-н Петър Харадинов, г-жа Милка Манева, г-жа Росица
Караджова,г-н Михаил Генчев, г-жа Величка Бодурава, и ПК по екология,
земеделие и гори с председател Елин Лилов и членове Борислав Георгиев,
Стефан Сабрутев, Рабие Кьосева, Атанас Каджебов и Костадин Василев. Тези
две комисии разглеждаха по-малко докладни записки с оглед предмета на
същите, касаещ тяхната компетентност.
Общинския съвет избра и ПК за предотвратяване и установяване на
конфликт на интереси с председател адв.Димитър Кисьов, която също е
провеждала своите заседания при необходимост и когато се е самосезирала.
Голямо беше личното ми желание и на кмета на общината г-н Мелемов,
по всички въпроси от съществено значение за община Смолян, докладните
записки да се дебатират по време на заседанията на постоянните комисии, ако
е необходимо да се „доработват“ чисто експертно, с конкретни предложения и
в самите заседания на Общинския съвет да се отива с постигнат косенсус за
вземане на най-правилните решения. За съжаление това не винаги се
постигаше. Необяснимо е системното отсъствие от заседания на комисията на
определени общински съветници. Още
по- неприемливо е от тях да
отсъстват самите председатели на комисии. Вярно е, че в определени моменти
това може да се случи на всеки, но говорим за една ясно изразена системност у
някои общински съветници. С оглед „дисциплинирането“ и по редовното
участие в заседанията на ПК и ОбС, променихме правилника и определихме
имуществена санкция – отдържане на част от месечното възнаграждение на
съветниците, но за съжаление и това не доведе до очаквания резултат.Често съм
провеждал и лични разговори с някой от председателите на ПК, както и с
отделни общински съветници, които даваха добър ефект. С оглед да не се
провалят заседания на ПК, поради отсъствие на председателят им или на голям
брои от членовете им, при разпределяне на работа в ПК, за предстоящите
заседания на Общинския съвет, често се налагаше да обединявам да заседават
по две комисии едновременно.Това създаваше известно неудобство на
участващите в тях общински съветници да разглеждат и докладни записки,
които не касаят пряко работата на тяхната комисиите, в каквато насока са
отправяни и критики към мен.Считам обаче, че това не е съществен пропуск
още повече, че на заседанията на Общинския съвет се обсъждат всички
докладни записки.
В крайна сметка всичко опира до самоконтрол и съзнание у всеки един
общински съветник. С риск да предизвикам и недоволство от някои общински
съветници съм длъжен да споделя и личното ми мнение на база съвместната ни

работа и наблюдение, като председател на Общинския съвет през тези 4
години. В поведението на една много малка част от общинските съветници
забелязах явното разминаване в разбиранията им за поетите ангажименти в
това му качество / като общински съветник/ и действителната нагласа и
възможности да ги изпълняват пълноценно и отговорно. Не става въпрос за
политически пристрастия и поведение, като конструктивна опозиция, без които
не може, а за отсъствия по
неуважителни причини, и даване в определени
моменти
приоритет на личните и „политическите „ интереси пред
обществените.
На края искам да завърша, че независимо от разнородната „партийна
принадлежност“ на общинските съветници и липсата на т.н. управляващо
мнозинство, както и опитите
в началото на нашата работа, от някои
общински съветници да бъде затруднено функционирането на Общинския
съвет по политически, така и по лични съображения отговорно можем да
заявим - 2011г. -20115г. е един успешен мандат на Общинския съвет Смолян.
Този успешен мандат е в резултат на професионално отношение на всеки един
общински съветник към важните за Общината въпроси, при решаването на,
които надделяваше отговорността над политическите пристрастия и личните
амбиции. В подкрепа на този извод говорят приети решения, / над 95 % от
всички внесени проекти за решения/, без които управлението на общината
нямаше да може да бъде реализирано в пълен обем. По всички по-важни за
общината решения, с представителите на политическите групи се постигаше
предварително консенсус и не се допусна общината да работи, без утвърдени
бюджети, не се възпрепятства работата по изготвяне и участие на Община
Смолян в различните видове проекти и програми. Нямаше „провалено“ нито
едно заседания на общинския съвет,/поради липса на кворум или напускане на
заседанията /, с цел възпрепятстване на вземане на важни решения или
пропускане на определени срокове, които да затруднят работата на общинската
администрация. Общинските съветници активно участваха в публичните
обсъждания организирани от администрацията на общината по предстоящи
важни решения. Естествено би могло да бъде и по-добре.При така стеклите се
събития и обстоятелства в страната и в частност в община Смолян,
постигнатото за периода 2011-2015 год. от Общинския съвет, съвместно с
общинската администрация, при реално съществуващите условия за работа е
възможния а не най-желания резултат. Такива са реалностите в
момента.Убеден съм, че при един по-задълбочен анализ на обстоятелствата,
могат да се осигурят и средства, да се създават и условия за по добри
резултати и за по добър живот в Община Смолян. За това задължително е
необходимо активното участие и личен принос на всеки новоизбран общински
съветник. С ясната визия, че с избирането им в Общинския съвет, те вече са
представители на жителите на цялата община, че чрез тях хората „управляват“
общинските дела. Следва да се отнасят отговорно и безпристрастно към тази
мисия, да вземат обективни решения в интерес на всички а не да присъстват в
Общинския съвет, като тясно-партийни наблюдатели. Защото да бъдеш

общински съветник е гордост и привилегия да представляваш хората в
общинския съвет, но най вече голяма отговорност пред себе си и пред
обществото.
В личен план не съм доволен от това, че не можах да убедя в началото на
мандата, колегите да приемат изготвените от мен промени в ПРАВИЛНИКА за
създаване на т.н. председателски съвет, като колективен, може да се каже помощен орган към председателя на Общинския съвет, в които да участват
председателите на групите съветници. Този съвет можеше да се събира
предварително по важни за работата на Общинския съвет въпроси, както и
преди изготвянето и включването на определени докладни записки в дневния
ред. Да иницира разработване на докладни записки с конкретни проекти за
решения,
чрез включване в екипите на експерти
от общинската
администрация, при необходимост и външни такива по наболели за общината
въпроси. По този начин можеше по активно да подпомагаме с лично участие,
но и с лична отговорност работата на общинската администрация. Самия
контрол по изпълнение решенията на общинския съвет, щеше да е поефективен.
Убеден съм, че това щеше да улесни работа на Общинския съвет и да
подобри нейното качество. Не можах да осъществя и идеята ми съгласувана с
председателите на групи и някой общински съветници и с кмета г-н Мелемов,
да оборудваме с необходимата техника отделно помещение – което да се
използва от общинските съветници, като наша приемна. В него можеше да се
провеждат съвещания на групите общински съветници, да се използва и като
приемна на съветниците за разговори и срещи с гражданите. Г-н Мелемов
осигури това помещение - стая № 250, но за съжаление тя си остана празна.
Накрая ми позволете да изкажа искрената си благодарност към всички
общински съветници за участието им в работата на Общинския съвет в мандат
2011-2015 г. Да благодарим и на общинската администрация, на кметовете и
кметските наместници и на ръководния екип на кмета г-н Мелемов и лично на
него за съвместната ни и плодотворна работа.
Да пожелая на всички нас, на жителите и гостите на Община Смолян,
здраве и кураж за справяне с предизвикателствата. Успех на всички.
Председател Общински съвет
Филип Топов

