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                                                                                                   Препис! 

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  –  С М О Л Я Н 
 
 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 1207 
 

 

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СМОЛЯН, ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ, 

СЪСТОЯЛО СЕ НА 17.07.2019 ГОДИНА, ПРОТОКОЛ № 55 
 
 

 

    ОТНОСНО: Запознаване на общинските съветници с участието на Община 

Смолян в организирането и провеждането на Събор на народното творчество и 

животновъдство „РОЖЕН“ 2019 година и вземане на конкретни решения. 

       Общинският съвет след като се запозна с докладната записка на групата 

Общински съветници, на основание чл.21 ал.1, във връзка с т.24 и във връзка с 

ал.2 от ЗМСМА, 

Р Е Ш И: 

 

I. Задължава Кмета на община Смолян г-н Николай Мелемов да запознае 

Общински 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. В писмена форма да се даде информация в хронологичен вид за 

събора /от 2015 г. насам, как се е стигнало до провеждане на събора с тази 

Асоциация, имало ли е процедура, проведени ли са разговори, сключен договор и 

др./ Допуска предварително изпълнение на настоящата точка от  решението 

по реда на чл. 60 от АПК. 

29-24-13 

 

              ІІ. Указва на Кмета на Община Смолян г-н Николай Мелемов да предложи 

на другата страна, подписване на Анекс към Договора за сътрудничество от 

01.03.2019 г., като предложи от Договора да отпадне точка 3.8 от раздел ІІІ-ти 

“Изложения и Аукциони на животни“ – Не се приема! 

             29-24-5  

 

              ІІІ. Задължава Кмета на община Смолян г-н Николай Мелемов в 

подходящ срок, но не по-късно от един месец след приключване на Събор 

„Рожен“2019 година, да внесе пред Общински съвет писмен доклад и отчет по 

следните въпроси: 

1. Кога, от кои лица и по какви причини е взето решение, събора на 

Рожен да се проведе през 2019 г., а не през 2020 год.; 
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2. Как са изпълнени поетите задължения от страните по договора за 

сътрудничество, сключен между община Смолян и Сдружение „Рожен – 

наследство в бъдещето“, разписани в раздел ІІІ-ти / трети/ от Договора? Има ли 

неизпълнени задължения от страните и какви са причините за неизпълнение? 

            29-24-14 

 

             IV. Задължава Кмета на община Смолян г-н Николай Мелемов в подходящ 

срок, но не по-късно от един месец след приключване на Събор „Рожен“2019 

година, да представи пред Общински съвет пълен финансов отчет за направените 

разходи от бюджета на община Смолян, във връзка с организацията и 

провеждането на Събор „Рожен“2019 година. Към отчета да бъдат приложени 

относимите към него документи. 

            29-24-16 

 

              V. Задължава Кмета на община Смолян г-н Николай Мелемов в подходящ 

срок, но не по-късно от един месец след приключване на Събор „Рожен“2019 

година, да представи пред Общински съвет пълен финансов отчет на получените 

дарения и начина на разходването им /по видове и размер/, във връзка с 

организацията и провеждането на Събора „Рожен“ 2019 г. Към отчета да бъдат 

приложени относимите към него документи. 

              29-24-20 

 

               VІ. Общински съвет задължава Кмета на община Смолян да организира 

представително социологическо проучване до население. Хората, които желаят 

могат да дават предложения и на сайта на Община Смолян, относно – какъв да 

бъде по своя вид и характер бъдещият Събор „Рожен“. След обобщаване на 

предложенията и социологическото проучване и провеждане на публично 

обсъждане, да се изготви статут на бъдещия събор “Рожен“, който да бъде внесен 

за одобряване от Общинския съвет. 

 

        29-24-19 

 

              VІІ. Възлага на организаторите на Събора „Рожен“ и на всички останали 

събори, да осигурят на всички жители на община Смолян, които са в 

неравностойно социално положение и желаят да извършват търговска дейност, 

подходящи площи за тази им дейност, без да заплащат такси. Допуска 

предварително изпълнение на настоящата точка от  решението по реда на чл. 

60 от АПК. 

        29-24-21 

                    

 

                                                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  / П / 

                                                                                                         /инж. Данчо Киряков/ 

Вярно с оригинал, / П / 

М.Иванова – гл.експерт звено ОбС 


