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ДО 

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  

 

 

ОТНОСНО: Определяне състав на Наблюдателна комисия към Общински съвет - 

Смолян 

 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

 

Съгласно чл. 170, ал. 2 от Закона за изпълнение на наказанията и задържането под 

стража (ЗИНЗС) към общинските съвети се създават наблюдателни комисии. В състава 

им задължително се включва пробационен служител и представител на затвора. 

Съгласно чл. 171 (1) от ЗИНЗС Наблюдателните комисии: 

1. осъществяват обществен контрол на дейността на местата за лишаване от 

свобода; 

2. подпомагат ресоциализацията на лишените от свобода, включително чрез 

иницииране на социални услуги на територията на общината; 

3. правят предложения и дават мнения по искания за помилване; 

4. подпомагат семействата на лишените от свобода 

5. съдействат за настаняване на работа и битовото устройване на освободените от 

местата за лишаване от свобода. 

(2) Членовете на наблюдателните комисии могат да посещават местата за 

лишаване от свобода да се срещат с лишените от свобода, да се запознават с 

необходимите им документи, да изискват и получават информация от администрацията 

на местата за лишаване от свобода. 

(3) Предложенията и препоръките на наблюдателните комисии са задължителни 

за началника на затвора. При неизпълнение на предложение или препоръка на 

наблюдателната комисия, въпросът се отнася към главния директор на Главна 

дирекция „Изпълнение на наказанията“ 

(4) Издръжката на наблюдателните комисии се осигурява от общинските съвети. 

 В изпълнение на разпоредбата на чл. 170, ал. 2 от Закона за изпълнение на 

наказанията и задържането под стража (ЗИНЗС) с Решение № 824/10.05.2018 г. е 

създадена такава Наблюдателна комисия към Общински съвет – Смолян. 

 Председателят на общинския съвет ръководи непосредствено или чрез своя 

представител дейността на наблюдателната комисия и утвърждава нейния състав. В 

тази връзка и предвид функциите, които следва да осъществява наблюдателната 

комисия, целесъобразно е в състава й да бъдат включени освен задължителните 

членове – пробационен служител и представител на затвора, така и представители на 

следните институции – Районно управление на МВР, Дирекция „Социално 
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подпомагане“ – Смолян, Дирекция „Бюро по труда“ гр. Смолян, Общински съвет – 

Смолян и Общинска администрация – Смолян. До ръководителите на посочените 

институции е отправено искане за определяне на конкретни служители, които да бъдат 

включени в състава на комисията, като отговори с конкретни предложения са 

постъпили от всички институции. 

 Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация и чл. 170, ал. 2 от ЗИНЗС предлагам на 

Общински съвет да приеме следните  

 

Р Е Ш Е Н И Я: 

 

I. Отменя Решение № 824/10.05.2018 г.  

II. Създава Наблюдателна комисия към Общински съвет – Смолян, съгласно чл. 

170, ал. 2 от Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража. 

III. Утвърждава следния състав на Наблюдателна комисия към Общински съвет – 

Смолян: 

1. Емил Мусърлиев /началник на РС „Изпълнение на наказанията“ – гр. 

Смолян/; 
 

2. ………………………………………………………………… /представител на 

Пловдивския затвор/; 
 

3. Милован Давидов /началник сектор „Охранителна полиция“ в РУ Смолян/; 
 

 

 

4. Елена Караджова /юрисконсулт в Дирекция „Социално подпомагане“ – 

Смолян/; 
 

5. Красимира Кирякова /гл. експерт в отдел „Посреднически услуги“ на 

Дирекция „Бюро по труда“, гр. Смолян/; 
 

 

6. ………………………………………………………………… /представител на 

Общински съвет – Смолян/; 
 

7. Милена Хаджиева /юрисконсулт в община Смолян/. 

 

 

 

 

 

ВНОСИТЕЛ:/П/ 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА 

Председател на Общински съвет 


