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

(Мандат 2019-2023 година) 

 

 

П Р О Т О К О Л 

№ 9 

 

Днес, 28.05.2020 година, от 15.00 часа, в Сесийна зала на Община Смолян се 
проведе заседание на Общински съвет – Смолян, на основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от 
Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с чл. 63, 

ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите 
комисии и взаимодействието му с Общинската администрация. 

Присъстваха: 27 общински съветници. 

 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Добър ден на всички! Добре дошли на поредното заседание на 
Общинския съвет! Колеги, съгласно ЗМСМА по законен ред е обявена днешната 
сесия от 15 часа, с представен дневен ред от 14 точки. Имаме пратени допълнително 

докладни, които две от тях са разглеждани на Комисията по ТСУ и на Комисията по 

законност. Едната от докладните е относно вземане на решение за отпускане на 
безлихвен заем от Централния бюджет на Република България и другата докладна е 
от групата на КРОС във връзка с пътя за Тикале. В крайна сметка има получена и 

молба от лицето Лина Кавалова във връзка с осигуряване на финансови средства и 

подпомагане във връзка с предстояща операция. Предлагам на вашето внимание 
дневния ред, който е от 14 точки, и предложението да бъдат включени тези три точки 

като 15, 16 и 17, и 18 точка е питане от колегите общински съветници от групата на 
КРОС, на което питане г-н Мелемов и Общинска администрация са пратили отговор. 

Отговорът също ви е изпратен на всички вас. Като 18-та точка да бъде включена и 

тази точка от дневния ред. Имате думата относно дневния ред. Имате ли, колеги, 

предложения за дневния ред? Който дневен ред е от 14 представени точки и 

допълнителните три точки плюс питането да бъдат включени в дневния ред, като 15-

та, 16-та и 17-та и питането – 18-та точка. Има ли колеги, дискусия по този въпрос? 

Някой да вземе отношение? Не виждам. Който е съгласен да прекратим разискванията 
относно дневния ред, моля да гласува. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА” – 23, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0.  

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: С 23 „за” приехме така посочения дневен ред. 

(Стоян Иванов, от място: Прекратихме разискванията по дневния ред.) 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Да. Прекратихме разискванията относно дневния ред. Сега 
преминаваме към гласуване на така предложения дневен ред. Който е съгласен, моля 
да гласува. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА” – 23, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0.  

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: С 23 „за“, без „против“ и „въздържали се“, приехме така 
предложения дневен ред. 

 

 

ДНЕВЕН РЕД:   

 



Протокол № 09/28.05.2020 г.  

  

2 

 

          1.Одобряване на Подробен устройствен план - парцеларен план за обект : 

„Кабелна линия 20 кV от ТП Черешево до ТП Кремене в землищата на с. Могилица и 

с. Кремене, Община Смолян”. 

                                                   Докладва: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 

 

           2.Разрешение за изработване на Подробен устройствен план - парцеларен план 

за обект : „Външен водопровод към конна база в УПИ I - 20522 в кв.43 по плана на 
село Левочево, Община Смолян”. 

                                                   Докладва: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 

 

           3.Приемане за сведение на Годишния отчет за 2019 г. по изпълнение на  
Програмата за управление на отпадъците 2016 – 2020 г.    
                                                   Докладва: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 

 

            4.Изкупуване на недвижими имоти с идентификатор 68000.502.61 и 

68000.502.458 по кадастралната карта на с. Солища, общ. Смолян на основание чл.199 

от ЗУТ   

                                                  Докладва: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 

 

            5.Изкупуване на поземлен имот № 704, кв. 47 по плана на с. Полковник 

Серафимово, общ. Смолян на основание чл.199 от ЗУТ във връзка с чл. 33 от ЗС 

                                                  Докладва: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 

 

              6.Даване на съгласие за безвъзмездно и безсрочно прокарване на 
водопроводни и канализационни клонове, както и на отклонения за присъединяване 
към общи мрежи и съоръжения на техническа ВиК инфраструктура заедно с 
учредяване на съответстващите им сервитут  в границите на общински поземлени 

имоти - публична и частна собственост по трасета съгласно устройствени план-схеми 

за проект: „Интегриран воден проект на агломерация Смолян“.            

                                                   Докладва: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 

 

                7.Продажба на общински жилищен имот – самостоятелен обект с 
идентификатор 67653.926.138.2.13 по кадастрална карта на гр. Смолян (общински 

апартамент на правоимащ наемател). 

                                                    Докладва: Николай Мелемов – кмет на Община Смолян 

 

                8.Продажба на общински жилищен имот – самостоятелен обект с 
идентификатор 67653.921.76.3.27 по кадастрална карта на гр. Смолян (общински 

апартамент на правоимащ наемател). 

                                                    Докладва: Николай Мелемов – кмет на Община Смолян 

 

                 9.Закриване на Дом за деца лишени от родителска грижа „Катя Ванчева“ с. 
Широка лъка ул. „Люлката“ №1,капацитет 15 места и разкриване на Център за работа 
с деца на улицата/седмична грижа/-Иновативна услуга, капацитет 20 места. 
                                                    Докладва: Николай Мелемов – кмет на Община Смолян 
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               10.Приемане на годишен доклад за 2019 година за наблюдение и оценка на 
изпълнението на Общински план за развитие на община Смолян за периода 2014-2020 

година . 
                                                    Докладва: Николай Мелемов – кмет на Община Смолян 

 

              11.Дарение на ОД на МВР – Смолян на компютърни конфигурации, принтери 

и мултифункционални устройства. 
                                                   Докладва: Николай Мелемов – кмет на Община Смолян 

 

              12.Даване на съгласие за промяна на начина на трайно ползване от ниви за 
трайни насаждения,  собственост на Община Смолян, находящи се в землищата на с. 
Горово и с. Полковник Серафимово, на основание чл. 78а. от Правилника за 
прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи. 

                                                   Докладва: Николай Мелемов – кмет на Община Смолян 

 

             13.Предоставяне на общински поземлен фонд на основание § 27, ал. 2, т. 1 от 
Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на 
Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ЗИДЗСПЗЗ/ 

                                                  Докладва: Николай Мелемов – кмет на Община Смолян 

 

            14.Договор за управление на „Ученическо и столово хранене“ ЕООД   с 
ЕИК:120506497,  със седалище и адрес на управление: гр. Смолян, ул. „Дичо Петров“ 

№1. 

                                       Докладва: Венера Аръчкова – Председател на Общински съвет 
 

            15. Вземане на решение за отпускане на безлихвен заем от централния бюджет 
на Република България на община Смолян. 

                                                    Докладва: Николай Мелемов – кмет на Община Смолян 

 

            16. Трайното укрепване на срутището на път II-86 до разклона за село Тикале, 
община Смолян. 

                                                         Докладва: Група съветници от „Новото време“/КРОС/ 

 

            17. Отпускане на еднократна парична помощ за лечение. 
                                        Докладва: Венера Аръчкова – Председател на Общински съвет 

 

 

 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Колеги, преминаваме към първа точка от дневния ред.  

ПО ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Одобряване на Подробен устройствен 

план – парцеларен план за обект: „Кабелна линия 20 кV от ТП Черешово до ТП 

Кремене в землищата на с. Могилица и с. Кремене, Община Смолян. 

Докладва: Николай Мелемов – кмет на Община Смолян 

 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Одобряване на Подробен устройствен план – кабелна линия, 
от село Черешово до ТП Кремене, в землището на село Могилица и село Кремене. 
Давам думата на г-н Мелемов. 
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НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Уважаеми дами и господа общински съветници! Честит 
празник първо днес, Спасовден! По първа точка няма какво да добавя. 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Колеги, имате думата за изказвания, за дискусия относно 

първа точка. Има ли, колеги, желаещи да се изкажат? Не виждам. Който е съгласен да 
прекратим разискванията, моля да гласува. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА” – 23, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0.  

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: С 23 „за“, без „против“ и „въздържали се“, прекратихме 
разискванията по точка 1. Колеги, преминаваме към гласуване. 
 

Поименно гласуване на проекта за решение по т. 1 от дневния ред: 

 

1. Ангел Безергянов      – „за” 

2. Божидар Шуманов     – „за” 

3. Валентин Кюлхански     – „за” 

4. Венера Аръчкова      – „за” 

5. Вижданка Младенова     – отсъства от залата 
6. Виолета Бояджиева     – „за“ 

7. Денислав Костов      – „за” 

8. Димитър Ангелов      – „за”  

9. Димитър Кръстанов     – отсъства 
10.  Екатерина Гаджева     – „за” 

11. Иван Френкев      – „за” 

12. Иван Гавазов      – „за” 

13. Илия Томов      – „за” 

14. Коста Начев      – „за“ 

15. Костадин Василев      – „за” 

16. Мария Семерджиева     – отсъства 
17. Милен Журналов      – отсъства от залата 
18. Минчо Симов      – „за” 

19. Петър Мирчев      – „за“ 

20. Петър Янев       – „за” 

21. Рабие Кьосева      – „за” 

22. Радослава Вълчанова – Кисимова   – отсъства от залата 
23. Салих Аршински      – „за“ 

24. Сийка Йочева      – „за” 

25. Софка Иванова      – „за” 

26. Стефан Сабрутев      – отсъства от залата 
27. Стоян Иванов      – „за” 

28. Тодор Митов      – „за” 

29. Филип Топов      – „за” 

 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Моля, обявете резултата. 
(Мариана Иванова: 23 „за”, без „против” и „въздържали се”.) 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: С 23-ма „за”, без „против” и „въздържали се”, приехме 
решението по точка първа от дневния ред. 
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         Общинският съвет след като се запозна с Докладната записка на Николай   

Мелемов – Кмет на община Смолян, основание  чл. 21, ал.1, т.11 от ЗМСМА във 

връзка с чл. 129, ал.1 от ЗУТ и чл. 17а, ал. 2 от Закона за опазване на земеделски земи,   

Р Е Ш И: 

 

Одобрява Подробен устройствен план - парцеларен план за обект: 
„Кабелна линия 20 кV от ТП Черешево до ТП Кремене в землищата на с. 
Могилица и с. Кремене, Община Смолян“ с трасе преминаващо през поземлен 

имот с идентификатор 48814.1.777 в землището на с. Могилица, общ.Смолян. 

 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Колеги, преминаваме към точка 2. 

 

ПО ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Разрешение за изработване на 

Подробен устройствен план – парцеларен план за обект: „Външен водопровод 

към конна база в УПИ I – 20522 в кв. 43 по плана на с. Левочево, Община 

Смолян. 

Докладва: Николай Мелемов – кмет на Община Смолян 

 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Разрешаване за изработване на Подробен устройствен план, 

село Левочево, общ. Смолян. Давам думата на г-н Мелемов. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Няма какво да добавя по тази точка. 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Колеги, имате думата за изказвания. Не виждам. Който е 
съгласен да прекратим разискванията, моля да гласува. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА” – 23, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0.  

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: С 23 „за”, без „против“ и „въздържали се“, прекратихме 
разискванията. Колеги, да гласуваме. 
 

Поименно гласуване на проекта за решение по т. 2 от дневния ред: 

 

1. Ангел Безергянов      – „за” 

2. Божидар Шуманов     – „за” 

3. Валентин Кюлхански     – „за” 

4. Венера Аръчкова      – „за” 

5. Вижданка Младенова     – отсъства от залата 
6. Виолета Бояджиева     – „за“ 

7. Денислав Костов      – „за” 

8. Димитър Ангелов      – „за”  

9. Димитър Кръстанов     – отсъства 
10.  Екатерина Гаджева     – „за” 

11. Иван Френкев      – „за” 

12. Иван Гавазов      – „за” 

13. Илия Томов      – „за” 

14. Коста Начев      – „за“ 

15. Костадин Василев      – „за” 

16. Мария Семерджиева     – отсъства 
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17. Милен Журналов      – „за” 

18. Минчо Симов      – „за” 

19. Петър Мирчев      – „за“ 

20. Петър Янев       – „за” 

21. Рабие Кьосева      – отсъства от залата 
22. Радослава Вълчанова – Кисимова   – отсъства от залата 
23. Салих Аршински      – „за“ 

24. Сийка Йочева      – „за” 

25. Софка Иванова      – „за” 

26. Стефан Сабрутев      – отсъства от залата 
27. Стоян Иванов      – „за” 

28. Тодор Митов      – „за” 

29. Филип Топов      – „за” 

 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Моля, обявете резултата. 
(Мариана Иванова: 23 „за”, без „против” и „въздържали се”.) 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: С 23-ма „за”, без „против” и „въздържали се”, приехме 
решението по точка 2 от дневния ред. 

 

           Общинският съвет след като се запозна с Докладната записка на Николай   

Мелемов – Кмет на община Смолян, основание  чл. 21, ал.1, т.11 от ЗМСМА във 

връзка с чл. 124а, ал.1 от ЗУТ и чл. 1246, ал.1 от ЗУТ  
 

Р Е Ш И: 

 

1. Разрешава изработването на проект за Подробен устройствен план - 

парцеларен план за обект : „Външен водопровод към конна база в УПИ I - 

20522 в кв.43 по плана на село Левочево, Община Смолян”, с трасе 
преминаващо през поземлени имоти с идентификатори 43219.2.298, 

43219.2.951, 43219.2.1126 и 43219.2.1127 по кадастралната карта на на 
землището на с. Левочево. 

Проектът да се изработи от правоспособни проектанти и да отговаря на 
изискванията на Наредба № 8 от 14.06.2001 г. за обема и съдържанието на 
устройствените схеми и планове и Наредба № 7 от 22.12.2003 г. за правила и 

нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони. 

Към проекта да се представи становище от РИОСВ и да се извършат процедури 

по 3033. 

Проектът да се представи в Община Смолян окомплектован с актуална 
скица от кадастралната картата на възстановената собственост на с. Левочево и 

изработен в М 1:1000. 

2.Одобрява задание за изработване на Подробен устройствен план - 

парцеларен план за обект : „Външен водопровод към конна база в УПИ I - 

20522 в кв.43 по плана на село Левочево, Община Смолян”.  
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             Задание за изработване   на Подробен устройствен план – парцеларен план за 
обект: „ Външен водопровод към конна база в УПИ I - 20522 в кв.43 по плана на с. 
Левочево, общ.Смолян.“ 

 

 

ПО ТРЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Приемане за сведение на Годишния 

отчет за 2019 г. по изпълнение на Програмата за управление на отпадъците 2016-

2020 г. 

Докладва: Николай Мелемов – кмет на Община Смолян 

 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Колеги, преминаваме към точка 3 от дневния ред. Приемане за 
сведение на Годишен отчет за 2019 година. Давам думата на г-н Мелемов. 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Настоящият отчет се изготвя на основание чл. 52, ал. 9 от 
Закона за управление на отпадъците и включва информация за извършените през 2019 

година мероприятия и дейности, чрез които Община Смолян изпълнява изискванията 
на националното законодателство и местната нормативна уредба по отношение на 
управлението на отпадъците на територията на общината. 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Колеги, имате думата за изказвания. Да, г-н Топов. 
ФИЛИП ТОПОВ: Уважаема г-жо председател, г-н кмет, кметове, колеги общински 

съветници! По тази точка предварително казвам, че ще гласувам „против“ по 

съображения, които съм излагал и в предишните заседания, когато тя беше внасяна за 
разглеждане. Няма да се спирам относно нейната обоснованост, наличие на промяна 
във фактическата обстановка след като не беше приета миналия път. Просто няма в 
никой нито законов, нито подзаконов документ, нито в нашия правилник израза „за 
сведение“. Би могло да се коригира това заключение „за сведение“ примерно 

„приема“ или „не приема“. И миналия път казах, щом е за сведение, качете го на 
сайта на Общината и хората да се интересуват за това сведение. По отношение на 
отпадъците и боклуците, и здравата жизнена среда, има страшно много какво да се 
говори. Сега приказката от рода „отчетът е такъв, какъвто е“, правилно, но все пак 

трябва да има и някакъв дебат по този въпрос. Пак казвам, уважаеми колеги, не е 
удобно да приемаме с решение нещо за „сведение“. Решението е или „приема“, или 

„не приема“. Благодаря, г-жо председател! 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Благодаря, г-н Топов! Други колеги? Да, г-н Френкев. 
ИВАН ФРЕНКЕВ: Уважаеми г-н кмет, уважаеми колеги и гости! Имам следните 
няколко въпроса по отчета. Аз разбирам, че е за сведение, но все пак имам няколко 

въпроса. Първият е, договорът с „Екобулпак“ е прекратен май месец. В отчета 
казвате, че са изпратени покани към други фирми, които да изпълняват услугата 
разделно събиране. Получен е отказ, но в програмата е залегнало разделно събиране. 
Какви стъпки ще се предприемат това нещо да бъде коригирано и всъщност 
гражданите, които вече се научиха да събират разделно боклуците и да ги слагат в 

съответните контейнери, да продължат по същия начин? Значи ние постигнахме нещо 

и в момента просто сме поставени в такава ситуация, че вървим назад. Вторият 
въпрос ми е, понеже не успях да открия справка в този отчет, налагани ли са глоби за 
не събиране на боклуци? Защото през цялата минала година гражданите 
сигнализираха, в групите изкарваха снимки и така нататък, за несъбрани боклуци, за 
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препълнени кошове и така нататък. Ако са събрани, на каква стойност и колко пъти 

миналата година? Благодаря! 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Благодаря, г-н Френкев! Други колеги? Не виждам. 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Мога да му отговоря на г-н Френкев. Значи водили сме 
разговор с предишния министър на околната среда и водите за разделното. Просто 

Министерството поеха ангажимент да увеличат премиите на тези, които се занимават, 
защото Смолян явно им идва далеко и неизгодно и няма желаещи тука да събират 
разделно. Държавата дава някакви премии, но те събират количествата в големите 
градове и нямат изгода тука. Така че сме запознали министерството с проблема и се 
надяваме на някакво решение. Глоби, всеки месец има протоколи, които се приемат 
от Общината, налагат се и глоби, но не мога да кажа размера в момента. 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Да, г-н Френкев. 
ИВАН ФРЕНКЕВ: Благодаря за отговора! Значи в такъв случай какво? Седим и 

чакаме на Министерството да ни асистира, в смисъл ще го перифразирам. Очакваме 
от Министерството да ни помогне да намерим изпълнител за тази услуга. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Точно така. 
ИВАН ФРЕНКЕВ: Министерството ангажирало ли се е с някакви срокове? 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Да. Запознали сме ги с проблема, казаха, че знаят за 
проблема и ще търсят вариант да увеличат премията и на тия, които извършват тази 

дейност, за да имат изгода да дойдат и до Смолян. 

ИВАН ФРЕНКЕВ: Така. Имам още една молба. Тъй като има отчети, които така 
регулярно трябва да се приемат за изпълнението на един или друг план, молбата ми е, 
хайде да ги направим така, че да виждаме как се движи изпълнението. Значи от 
началото на програмата до края на програмата какви мерки в тази програма са 
изпълнени, кои не са успели да бъдат изпълнени, кои са изпълнени успешно, кои не, 
за да може всъщност в процеса на изпълнението на програмата, там, където е 
възможно да се направят необходимите корекции. И в тази програма за отпадъците и 

в последващата по-късна точка, която е за развитието на общината, говори се за така 
много приятни разкази има вътре, но всъщност не почива на някакви такива факти, 

които ако не ги поискаме, няма да ги получим. Молбата ми е, нека да ги направим 

така, че да може по-лесно да се ориентираме. Благодаря! 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Благодаря, г-н Френкев! Колеги, други изказвания? Не 
виждам. Който е съгласен да прекратим разискванията, моля да гласува. 
(Мариана Иванова: 23 „за“, без „против“ и „въздържали се“) 

ГЛАСУВАХА: „ЗА” – 23, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0.  

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: 26 сме. 
(Илия Томов, от място: Аз не гласувам.) 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Радослава Кисимова и Стефан Сабрутев дойдоха. Аз виждам 

кои са по списъка. 
(От залата: Прегласуване.) 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: То е за прекратяване на разискванията. Прекратихме 
разискванията. Колеги, преминаваме към гласуване решението. 

 

Поименно гласуване на проекта за решение по т. 3 от дневния ред: 

 

1. Ангел Безергянов      – „за” 
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2. Божидар Шуманов     – „за” 

3. Валентин Кюлхански     – „за” 

4. Венера Аръчкова      – „за” 

5. Вижданка Младенова     – „за” 

6. Виолета Бояджиева     – „въздържала се“ 

7. Денислав Костов      – „за” 

8. Димитър Ангелов      – „за”  

9. Димитър Кръстанов     – отсъства 
10.  Екатерина Гаджева     – „за” 

11. Иван Френкев      – „въздържал се” 

12. Иван Гавазов      – „за” 

13. Илия Томов      – не участва в гласуването 

14. Коста Начев      – „за“ 

15. Костадин Василев      – „за” 

16. Мария Семерджиева     – отсъства 
17. Милен Журналов      – „за” 

18. Минчо Симов      – „за” 

19. Петър Мирчев      – „за“ 

20. Петър Янев       – „за” 

21. Рабие Кьосева      – „въздържала се” 

22. Радослава Вълчанова – Кисимова   – „за” 

23. Салих Аршински      – „за“ 

24. Сийка Йочева      – „за” 

25. Софка Иванова      – „за” 

26. Стефан Сабрутев      – „въздържал се” 

27. Стоян Иванов      – „за” 

28. Тодор Митов      – „за” 

29. Филип Топов      – „против” 

 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Моля, обявете резултата. 
(Мариана Иванова: 21 „за”, 1 „против” и 4 „въздържали се”.) 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: С 21 „за“, 1 „против“ и 4 „въздържали се“, приехме решението 

по точка 3. 

(Филип Топов, от място: Нещо не отговарят гласовете. 21 плюс 4 плюс 1 стават 

26.) 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Толкова сме в момента. 
(Филип Топов, от място: В залата толкова ли сме?) 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: В момента сме 26 в залата. Отсъства г-н Димитър Кръстанов 

по уважителни причини и Мария Семерджиева също. 

(Илия Томов, от място: Аз не гласувам.) 

(Филип Топов, от място: Той каза, че не гласува.) 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Да. Мария Семерджиева и г-н Димитър Кръстанов отсъстват 
по уважителни причини и г-н Илия Томов не участва в гласуването. 29 общински 

съветници без 3-ма са 26. 

(Петър Мирчев, от място: Нали е поименно гласуването?) 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Да, поименно е.  



Протокол № 09/28.05.2020 г.  

  

10 

 

         Общинският съвет след като се запозна с Докладната записка на Николай   

Мелемов – Кмет на община Смолян, основание  чл. 21, ал. 1, т. 24, ал. 2  и чл. 27, ал. 3 

от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 52, ал. 9 от 
Закона за управление на отпадъците   

Р Е Ш И: 

 
1.  Приема за сведение Годишния отчет за 2019 г. по изпълнение на Програма 

за управление на отпадъците 2016 - 2020 г.; 
2. Приложение I е неразделна част от настоящата докладна записка за Годишен 

отчет за 2019 г. по изпълнение на ПРОГРАМАТА. 

 

 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Преминаваме към точка 4. 

 

ПО ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Изкупуване на недвижими имоти с 

идентификатор 68000.502.61 и 68000.502.458 по кадастралната карта на с. 

Солища, общ. Смолян, на основание чл. 199 от ЗУТ. 

Докладва: Николай Мелемов – кмет на Община Смолян 

 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Изкупуване на недвижим имот, намиращ се в село Солища, 
община Смолян. Давам думата на г-н Мелемов. 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Към настоящия момент в Общината не се предвиждат 
съответните капиталови вложения в този имот, затова предлагам на Общинския съвет 
решение, с което отказваме изкупуването на този имот. 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Колеги, имате думата за изказвания относно точка 4 от 
дневния ред. Има ли желаещи, колеги? Не виждам. Който е съгласен да прекратим 

разискванията, моля да гласува. 
(Мариана Иванова: 23 „за“ и 3-ма не гласували.) 

ГЛАСУВАХА: „ЗА” – 23, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0. 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: С 23 „за“ и 3-ма негласували, прекратихме разискванията. 
Колеги, преминаваме към приемане решението. 

 

Поименно гласуване на проекта за решение по т. 4 от дневния ред: 

 

1. Ангел Безергянов      – „за” 

2. Божидар Шуманов     – „за” 

3. Валентин Кюлхански     – „за” 

4. Венера Аръчкова      – „за” 

5. Вижданка Младенова     – „за” 

6. Виолета Бояджиева     – „за“ 

7. Денислав Костов      – „за” 

8. Димитър Ангелов      – „за”  

9. Димитър Кръстанов     – отсъства 
10.  Екатерина Гаджева     – „за” 

11. Иван Френкев      – „за” 
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12. Иван Гавазов      – „за” 

13. Илия Томов      – „за” 

14. Коста Начев      – „за“ 

15. Костадин Василев      – „за” 

16. Мария Семерджиева     – отсъства 
17. Милен Журналов      – „за” 

18. Минчо Симов      – „за” 

19. Петър Мирчев      – „за“ 

20. Петър Янев       – „за” 

21. Рабие Кьосева      – „за” 

22. Радослава Вълчанова – Кисимова   – „за” 

23. Салих Аршински      – „за“ 

24. Сийка Йочева      – „за” 

25. Софка Иванова      – „за” 

26. Стефан Сабрутев      – „за” 

27. Стоян Иванов      – „за” 

28. Тодор Митов      – „за” 

29. Филип Топов      – „за” 

 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Моля, обявете резултата. 
(Мариана Иванова: 27 „за”, без „против” и „въздържали се”.) 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: С 27 „за“, без „против“ и „въздържали се“, приехме решението 

по точка 4 от дневния ред. 

 

            Общинският съвет след като се запозна с Докладната записка на Николай   

Мелемов – Кмет на община Смолян, основание  чл.21, ал.1 т.8 и чл.27, ал. 5 от Закона 
за местното самоуправление и местна администрация, чл. 8, ал.1 от Закона за 
общинската собственост, във връзка с чл.199 от Закона за устройство на територията,  

Р Е Ш И: 

 
        1. Не дава съгласие, да бъдe изкупен поземлен имот с идентификатор 

68000.502.61 целия с площ 240 (двеста и четиридесет) кв.м., трайно предназначение 
на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 

10m) по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Солища, общ. Смолян, 

одобрена със Заповед № РД-18-6/08.02.2011 год. на ИД на Агенцията по геодезия, 
картография и кадастър, при граници: п.и. 68000.502.62,  п.и. 68000.502.68, п. и. 

68000.502.63, 68000.502.59, участващ в УПИ ХІІІ – 61 и улична регулация, кв. 3 по 

плана на с. Солища, общ. Смолян на цена 600 (шестстотин) лева, собственост на  Р. 

Т. Ч., С. Т. Ч., С.С. Б., Т. П. Р., М. П.К., В. Ц. К., В.Ц. В., М.С. Ч., С. С. А. и С. С. Ч. 

 

       2. Не дава съгласие, да бъдe изкупен поземлен имот с идентификатор поземлен 

имот с идентификатор 68000.502.458 целия с площ 180 (сто и осемдесет) кв.м., 

трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: 
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Ниско застрояване (до 10m) по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. 
Солища, общ. Смолян, одобрена със Заповед № РД-18-6/08.02.2011 год. на ИД на 
Агенцията по геодезия, картография и кадастър, при граници: п.и. 68000.502.61,  п.и. 

68000.502.58, п. и. 68000.502.458, 68000.502.59, участващ в УПИ VІІ – 59,60 и 

улична регулация, кв. 3 по плана на с. Солища, общ. Смолян на цена 400 

(четиристотин) лева, собственост на Р. Т. Ч., С. Т. Ч., С.С. Б., Т. П. Р., М. П.К., В. Ц. 

К., В.Ц. В., М.С. Ч., С. С. А. и С. С. Ч. 

        3. Упълномощава Кмета на Община Смолян да издаде необходимия за целта 
документ / писмен отказ/, удостоверяващ несъгласието на Общински съвет за 
изкупуване поземлен имот с идентификатор 68000.502.61 целия с площ 240 (двеста и 

четиридесет) кв.м., трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на 
трайно ползване: Ниско застрояване (до 10m) по кадастралната карта и 

кадастралните регистри на с. Солища, общ. Смолян, одобрена със Заповед № РД-18-

6/08.02.2011 год. на ИД на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, при 

граници: п.и. 68000.502.62,  п.и. 68000.502.68, п. и. 68000.502.63, 68000.502.59, 

участваш в УПИ ХІІІ – 61 и улична регулация, кв. 3 по плана на с. Солища, общ. 

Смолян на цена 600 (шестстотин) лева и поземлен имот с идентификатор 

68000.502.458 целия с площ 180 (сто и осемдесет) кв.м., трайно предназначение на 
територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10m) 

по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Солища, общ. Смолян, 

одобрена със Заповед № РД-18-6/08.02.2011 год. на ИД на Агенцията по геодезия, 
картография и кадастър, при граници: п.и. 68000.502.61,  п.и. 68000.502.58, п. и. 

68000.502.458, 68000.502.59, участващ в УПИ VІІ – 59,60 и улична регулация, кв. 3 

по плана на с. Солища, общ. Смолян на цена 400 (четиристотин) лева, собственост 
на  Р. Т. Ч., С. Т. Ч., С.С. Б., Т. П. Р., М. П.К., В. Ц. К., В.Ц. В., М.С. Ч., С. С. А. и С. 

С. Ч. 

 

 

ПО ПЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Изкупуване на поземлен имот № 704, кв. 

47 по плана на с. Полковник Серафимово, общ. Смолян, на основание чл. 199 от 

ЗУТ във връзка с чл. 33 от ЗС. 

Докладва: Николай Мелемов – кмет на Община Смолян 

 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Преминаваме към точка 5 от дневния ред. Изкупуване на 
поземлен имот в село Полковник Серафимово. Давам думата на г-н Мелемов. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Подобна е точката, в Серафимово. Отново отказваме да 
изкупим този имот. 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Колеги, имате думата за изказвания относно точка 5 от 
дневния ред. Има ли желаещи, колеги? Не виждам. Който е съгласен да прекратим 

разискванията, моля да гласува. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА” – 22, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0. 
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ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: С 22 „за“ прекратихме разискванията. Колеги, преминаваме 
към гласуване решението на точка 5. 

 

Поименно гласуване на проекта за решение по т. 5 от дневния ред: 

 

1. Ангел Безергянов      – „за” 

2. Божидар Шуманов     – „за” 

3. Валентин Кюлхански     – „за” 

4. Венера Аръчкова      – „за” 

5. Вижданка Младенова     – „за” 

6. Виолета Бояджиева     – „за“ 

7. Денислав Костов      – „за” 

8. Димитър Ангелов      – „за”  

9. Димитър Кръстанов     – отсъства 
10.  Екатерина Гаджева     – „за” 

11. Иван Френкев      – „за” 

12. Иван Гавазов      – „за” 

13. Илия Томов      – „за” 

14. Коста Начев      – „за“ 

15. Костадин Василев      – „за” 

16. Мария Семерджиева     – отсъства 
17. Милен Журналов      – „за” 

18. Минчо Симов     – „за” 

19. Петър Мирчев      – „за“ 

20. Петър Янев       – „за” 

21. Рабие Кьосева      – „за” 

22. Радослава Вълчанова – Кисимова   – „за” 

23. Салих Аршински      – „за“ 

24. Сийка Йочева      – „за” 

25. Софка Иванова      – „за” 

26. Стефан Сабрутев      – „за” 

27. Стоян Иванов      – „за” 

28. Тодор Митов      – „за” 

29. Филип Топов      – „за” 

 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Моля, обявете резултата. 
(Мариана Иванова: 27 „за”, без „против“ и „въздържали се”.) 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: С 27 „за“, без „против“ и „въздържали се“, приехме решението 

по точка 5.  

 

                 Общинският съвет след като се запозна с Докладната записка на Николай   

Мелемов – Кмет на община Смолян, основание  чл.21, ал.1 т.8 и ал. 2, чл. 27, ал. 5  от 
Закона за местното самоуправление и местна администрация, чл. 8, ал.1 от Закона за 
общинската собственост, 

Р Е Ш И: 
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          1. Отказва да изкупи от Ю. Б. К., А. Г. К., Е. Г. К., М. А. К., З. Д. Ч., С. З. Ч. и 

А. Н. М. собственият им недвижим имот представляващи поземлен имот № 704 

целия с площ 680 (шестстотин и осемдесет) кв.м., кв. 47 по плана на с. Полковник 

Серафимово, общ. Смолян, утвърден със Заповед №117/07.10.1965 год., при 

граници: път и дере, участващ в улична регулация по плана на с. Полковник 

Серафимово, общ. Смолян за предлаганата сума за изкупуване в размер  9 900,00 

(девет хиляди и деветстотин) лева. 
           2. Упълномощава Кмета на Община Смолян да издаде необходимия за целта 
документ /писмен отказ/, удостоверяващ отказа на Общинския съвет за изкупуване 
на поземлен имот цитиран в точка 1.  

 

 

ПО ШЕСТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Даване на съгласие за безвъзмездно и 

безсрочно прокарване на водопроводни и канализационни клонове, както и 

отклонения за присъединяване към общи мрежи и съоръжения на техническа 

ВиК инфраструктура заедно с учредяване на съответстващите им сервитути в 

границите на общински поземлени имоти – публична и частна собственост по 

трасета, съгласно устройствени план-схеми за проект: „Интегриран воден 

проект на агломерация Смолян“. 

Докладва: Николай Мелемов – кмет на Община Смолян 

 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Преминаваме към точка 6, а именно даване съгласие за 
безвъзмездно и безсрочно прокарване на водопроводни и канализационни клонове. 
По тази точка имате предоставени допълнително идентификатори, които са включени 

и предоставената информация е съгласно разглеждането в Комисията по ТСУ и 

допълнителните уточнения по тази точка. Колеги, давам думата на г-н Мелемов. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Няма какво да добавя по тази точка. 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Колеги, имате думата за изказвания. Да, г-н Топов. 
ФИЛИП ТОПОВ: Значи колеги, ще бъда съвсем кратък. Ще подкрепя тази докладна 
записка. Искам обаче да вметна и да заостря вниманието на Общинската 
администрация по отношение на съществуващи доста проблемни и улици, и жилища. 
Конкретно визирам в момента кв. Беклийца и най-вече къщите от кръстовището 

срещу магазина на Филката по посока гробищата, лявата част. Тези къщи от много 

дълги години не са заустени в централната канализация. Отпадните води се изтичат в 
рекичката. Аз ще помоля наистина тука да направим една по-голяма ретроспекция на 
съществуващите такива язви, потенциални замърсители и в бъдеще да се намерят 
средства и начини за присъединяване към общите отводнителни шахти и към общия 
колектор. Иначе ще гласувам „за“ това предложение на кмета. 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Благодаря, г-н Топов! Колеги, други изказващи се? Не 
виждам. Който е съгласен да прекратим разискванията по точката, моля да гласува.                                                       
ГЛАСУВАХА: „ЗА” – 26, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0. 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: С 26 „за“ и 1 не гласувал, прекратихме разискванията по 

точката. Колеги, преминаваме към решението по точка 6, като трябва да имате 
предвид, че в Приложение № 1 ще бъдат добавени всичките тези неща, които са ви 
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предоставени на електронен вариант като допълващи обекти с допълнителни 

идентификатори и допълнителни улици.  

 

Поименно гласуване на проекта за решение по т. 6 от дневния ред: 

 

1. Ангел Безергянов      – „за” 

2. Божидар Шуманов     – „за” 

3. Валентин Кюлхански     – „за” 

4. Венера Аръчкова      – „за” 

5. Вижданка Младенова     – „за” 

6. Виолета Бояджиева     – „за“ 

7. Денислав Костов      – „за” 

8. Димитър Ангелов      – „за”  

9. Димитър Кръстанов     – отсъства 
10.  Екатерина Гаджева     – „за” 

11. Иван Френкев      – „за” 

12. Иван Гавазов      – „за” 

13. Илия Томов      – „за” 

14. Коста Начев      – „за“ 

15. Костадин Василев      – „за” 

16. Мария Семерджиева     – отсъства 
17. Милен Журналов      – „за” 

18. Минчо Симов     – „за” 

19. Петър Мирчев      – „за“ 

20. Петър Янев       – „за” 

21. Рабие Кьосева      – „за” 

22. Радослава Вълчанова – Кисимова   – „за” 

23. Салих Аршински      – „за“ 

24. Сийка Йочева      – „за” 

25. Софка Иванова      – „за” 

26. Стефан Сабрутев      – „за” 

27. Стоян Иванов      – не участва в гласуването 

28. Тодор Митов      – „за” 

29. Филип Топов      – „за” 

 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Моля, обявете резултата. 
(Мариана Иванова: 26 „за”, без „против” и „въздържали се”, 1 не гласува.) 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: С 26 „за“ и 1 не гласувал, приехме решението по точка 6 с 
направените допълнения.  
 

        Общинският съвет след като се запозна с Докладната записка на Николай   

Мелемов – Кмет на община Смолян, основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и чл. 27, ал. 4 и ал. 5 

от ЗМСМА във връзка с чл. 7, ал. 2, изр. 2-ро и ал. 3, чл. 8, ал. 1 и чл. 34, ал. 6 от 
Закона за общинската собственост във връзка с чл. 112, ал. 1 и ал. 2 от Закона за 
водите, чл. 64, ал. 3, чл. 67, ал. 1, чл. 83, ал. 2 и чл. 193, ал. 4 от ЗУТ, 
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Р Е Ш И: 

 

1. Дава съгласие за безвъзмездно и безсрочно прокарване на водопроводни и 

канализационни клонове, както и на отклонения за присъединяване към общи мрежи 

и съоръжения на техническа ВиК инфраструктура заедно с учредяване на 
съответстващите им сервитути в границите на общински поземлени имоти - публична 
и частна собственост съгласно Приложение № 1, във връзка с реализиране на проект: 
„Интегриран воден проект на агломерация Смолян“. 

2. Правото на прокарване на водопроводни и канализационни клонове, и на 
отклонения за присъединяване към общи мрежи и съоръжения на техническа ВиК 

инфраструктура заедно с учредяване на съответстващите им сервитути в границите на 
общински поземлени имоти - публична и частна собственост, да се извърши със 
заповед на Кмета на общината съгласно чл. 193, ал. 4 от ЗУТ. 

3. Упълномощава Кмета на Община Смолян да предприеме необходимите правни 

и фактически действия за вписване на заповедта/-ите по т. 2 в имотния регистър по 

партидите на поземлените имоти от Приложение № 1, които се обслужват от 
учреденото право на прокарване на клонове и отклонения от общи мрежи и 

съоръжения на техническата инфраструктура, както и в актовете за общинска 
собственост. 
          На основание чл. 60, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс, Общински 

съвет - Смолян допуска предварително изпълнение на настоящото решение. 
 

Приложение: 

          Списък на общински поземлени имоти, попадащи в обхвата на проект 
„Интегриран воден проект на агломерация "Смолян“ - Приложение № 1; 

  

 

 

ПО СЕДМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Продажба на общински жилищен имот 

– самостоятелен обект с идентификатор 67653.926.138.2.13 по кадастралната 

карта на гр. Смолян (общински апартамент на правоимащ наемател). 

Докладва: Николай Мелемов – кмет на Община Смолян 

 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Преминаваме към точка 7 от дневния ред. Продажба на 
общински жилищен имот. Давам думата на г-н Мелемов. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Няма какво да добавя. 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Колеги, имате думата за изказвания. Има ли желаещи, колеги? 

Не виждам. Който е съгласен да прекратим разискванията, моля да гласува. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА” – 27, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0. 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: С 27 „за“, без „против“ и „въздържали се“, прекратихме 
разискванията. Колеги, преминаваме към гласуване решението по точка 7. 

 

Поименно гласуване на проекта за решение по т. 7 от дневния ред: 
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1. Ангел Безергянов      – „за” 

2. Божидар Шуманов     – „за” 

3. Валентин Кюлхански     – „за” 

4. Венера Аръчкова      – „за” 

5. Вижданка Младенова     – „за” 

6. Виолета Бояджиева     – „за“ 

7. Денислав Костов      – „за” 

8. Димитър Ангелов      – „за”  

9. Димитър Кръстанов     – отсъства 
10.  Екатерина Гаджева     – „за” 

11. Иван Френкев      – „за” 

12. Иван Гавазов      – „за” 

13. Илия Томов      – „за” 

14. Коста Начев      – „за“ 

15. Костадин Василев      – „за” 

16. Мария Семерджиева     – отсъства 
17. Милен Журналов      – „за“ 

18. Минчо Симов     – „за” 

19. Петър Мирчев      – „за“ 

20. Петър Янев       – „за” 

21. Рабие Кьосева      – „за“ 

22. Радослава Вълчанова – Кисимова   – „за” 

23. Салих Аршински      – „за“ 

24. Сийка Йочева      – „за” 

25. Софка Иванова      – „за” 

26. Стефан Сабрутев      – „за“ 

27. Стоян Иванов      – „за” 

28. Тодор Митов      – „за” 

29. Филип Топов      – „за” 

 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Моля, обявете резултата. 
(Мариана Иванова: 27 „за”, без „против“ и „въздържали се”.) 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: С 27 „за“, без „против“ и „въздържали се“, приехме решението 

по точка 7. 

 

             Общинският съвет след като се запозна с Докладната записка на Николай   

Мелемов – Кмет на община Смолян, основание  чл. 8, ал. 9, т. 2, чл. 42, ал. 1 и ал. 2, 

чл. 47 и чл.48, ал.2 от ЗОС, чл.14, ал.1, т.3, чл. 15, ал.1, чл. 16, ал.3 от Наредбата за 
условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и 

продажба на общински жилища в Община Смолян, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 
12 и чл. 27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,   

Р Е Ш И: 

 
          1. Изменя „Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – 

общинска собственост за 2020 година”, приета с Решение № 60/30.12.2019г. на 
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Общински съвет Смолян в Приложение 8 – „Общински жилищни имоти за отдаване 
под наем по реда на чл. 43 и чл.45 от ЗОС“ и Приложение № 1 – „Разпоредителни 

сделки на основание чл. 35 от Закона за общинската собственост, както следва: 
Общински жилищен имот с адрес гр. Смолян,  от Приложение 8, Раздел III „Жилища  
- фонд „Ведомствени“, ред № 6 се премества в Приложение №1 – „Разпоредителни 

сделки на основание чл. 35 от Закона за общинската собственост  продажба на имоти  

- частна общинска собственост. 
       2. Дава съгласие Община Смолян да продаде на Р. Р. Ш.  общински жилищен 

имот– самостоятелен обект с идентификатор 67653.921.76.3.27 (шест, седем, шест, 
пет, три, точка, девет, две, едно, точка, седем, шест, точка, три, точка, две, седем), с 
площ 58.06 кв.м. (пет, осем, точка, нула, шест), брой нива на обекта: 1, 

предназначение на самостоятелния обект: жилище, апартамент, по кадастралната 
карта и кадастралните регистри на гр. Смолян, одобрени със заповед 300-5-

26/28.04.2004г. на ИД на АГКК, последно изменение: няма, с адрес: гр. Смолян, 

който самостоятелен обект се намира в сграда с идентификатор 67653.921.76.3, 

построена в поземлен имот с идентификатор 67653.921.76, ведно с 1,81% идеални 

части от общите части, изба №10 с площ 5.10 кв.м. (пет точка, едно, нула) и таван 

№12 с площ 11.30 кв.м. (едно, едно, точка, три, нула), при съседни самостоятелни 

обекти: на същия етаж:  67653.921.76.3.25, 67653.921.76.3.26; под обекта: 
67653.921.76.3.19, над обекта: 67653.921.76.3.35, съгласно схема №15-250518-

12.03.2020г. от СГКК - Смолян, актуван с Акт за частна общинска собственост 
№1480/17.09.2009г., вписан в Служба по вписванията под Акт №98, том VIII, дело 

№1543, вх. регистър №2146/23.09.2009г., на стойност 36 600 лева (тридесет и шест 
хиляди и шестстотин лева).  
          3. Упълномощава Кмета на Община Смолян да извърши необходимите 
действия по изпълнение на горното решение. 

 

 

ПО ОСМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Продажба на общински жилищен имот 

– самостоятелен обект с идентификатор 67653.921.76.3.27 по кадастралната карта 

на гр. Смолян (общински апартамент на правоимащ наемател). 

Докладва: Николай Мелемов – кмет на Община Смолян 

 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Преминаваме към точка 8. Продажба на общински жилищен 

имот. Давам думата на г-н Мелемов. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Няма какво да добавя и по тази точка. 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Колеги, имате думата за изказвания. Не виждам. Който е 
съгласен да прекратим разискванията по точка 8, моля да гласува. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА” – 26, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0. 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: С 26 „за“ и 1 не гласувал, прекратихме разискванията по точка 
8. Колеги, преминаваме към гласуване решението на точка 8. 
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Поименно гласуване на проекта за решение по т. 8 от дневния ред: 

 

1. Ангел Безергянов      – „за” 

2. Божидар Шуманов     – „за” 

3. Валентин Кюлхански     – „за” 

4. Венера Аръчкова      – „за” 

5. Вижданка Младенова     – „за” 

6. Виолета Бояджиева     – „за“ 

7. Денислав Костов      – „за” 

8. Димитър Ангелов      – „за”  

9. Димитър Кръстанов     – отсъства 
10.  Екатерина Гаджева     – „за” 

11. Иван Френкев      – „за” 

12. Иван Гавазов      – „за” 

13. Илия Томов      – „за” 

14. Коста Начев      – „за“ 

15. Костадин Василев      – „за” 

16. Мария Семерджиева     – отсъства 
17. Милен Журналов      – „за” 

18. Минчо Симов     – „за” 

19. Петър Мирчев      – „за“ 

20. Петър Янев       – „за” 

21. Рабие Кьосева      – „за” 

22. Радослава Вълчанова – Кисимова   – „за” 

23. Салих Аршински      – „за“ 

24. Сийка Йочева      – „за” 

25. Софка Иванова      – „за” 

26. Стефан Сабрутев      – „за” 

27. Стоян Иванов      – „за” 

28. Тодор Митов      – „за” 

29. Филип Топов      – „за” 

 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Моля, обявете резултата. 
(Мариана Иванова: 27 „за”, без „против” и „въздържали се”.) 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: С 27 „за“, без „против“ и „въздържали се“, приехме решението 

по точка 8 от дневния ред. 

 

            Общинският съвет след като се запозна с Докладната записка на Николай   

Мелемов – Кмет на община Смолян, основание чл. 8, ал. 9, т. 2, чл. 42, ал. 1 и ал. 2 и 

чл. 47 от ЗОС, чл.14, ал.1, т.3, чл. 15, ал.1, чл. 16, ал.3 от Наредбата за условията и 

реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на 
общински жилища в Община Смолян, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 12 и чл. 27, 

ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,    

Р Е Ш И: 
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1. Изменя „Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – 

общинска собственост за 2020 година”, приета с Решение № 60/30.12.2019г. на 
Общински съвет Смолян в Приложение 8 – „Общински жилищни имоти за 

отдаване под наем по реда на чл. 43 и чл.45 от ЗОС“ и Приложение № 1 – 

„Разпоредителни сделки на основание чл. 35 от Закона за общинската 

собственост, както следва: Общински жилищен имот с адрес гр. Смолян, от 
Приложение 8, Раздел II „Жилища  - фонд за настаняване под наем на 

граждани с установени жилищни  нужди“, ред №  се премества в Приложение 
№1 – „Разпоредителни сделки на основание чл. 35 от Закона за общинската 

собственост  продажба на имоти  - частна общинска собственост. 

2. Дава съгласие Община Смолян да продаде на К. Я. Т. общински 

жилищен имот – самостоятелен обект с идентификатор 67653.926.138.2.13 

(шест, седем, шест, пет, три, точка, девет, две, шест, точка, едно, три, осем, 

точка, две, точка, едно, три), с площ 75.42 кв.м. (седем, пет точка, четири, две), 
брой нива на обекта: 1, предназначение на самостоятелния обект: жилище, 
апартамент, по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Смолян, 

одобрени със заповед 300-5-66/11.10.2004г. на ИД на АГКК, последно 

изменение засягащо самостоятелния обект е от 08.05.2015г., с адрес: гр. 

Смолян, който самостоятелен обект се намира в сграда с идентификатор 

67653.926.138.2, построена в поземлен имот с идентификатор 67653.926.138, 

ведно с 2,61% идеални части от общите части и изба №25-Б с площ 3.79 кв.м. 

(три, точка, седем, девет), при съседни самостоятелни обекти: на същия етаж:  

67653.926.138.2.14; под обекта: 67653.926.138.2.9, над обекта: 
67653.926.138.2.17, съгласно схема №15-381297-12.05.2020г. от СГКК - 

Смолян, актуван с Акт за частна общинска собственост №1815/26.03.2015 г., 
вписан в Служба по вписванията под Акт №152, том II, дело №330, вх. 

№748/06.04.2015г., на стойност 36 100 лева (тридесет и шест хиляди и сто 

лева).   

          3. Упълномощава Кмета на Община Смолян да извърши необходимите 
действия по изпълнение на горното решение. 
 

ПО ДЕВЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Закриване на Дом за деца лишени от 

родителска грижа „Катя Ванчева“ с. Широка лъка, ул. „Люлката“ № 1, 

капацитет 15 места и разкриване на Център за работа с деца на улицата 

/седмична грижа/ - Иновативна услуга, капацитет 20 места. 

Докладва: Николай Мелемов – кмет на Община Смолян 

 

 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Преминаваме към точка 9 от дневния ред. Към нея на 
комисиите има допълване към решението да бъде дописан адреса – с. Широка лъка, 
ул. „Люлка“ № 1, в точка 2. И към проекта на решение се добавя като точка 3 

„изпълнение по чл. 60 от АПК“. Давам думата на г-н Мелемов.  
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: С приемането на националната стратегия „Визия за 
деинституционализация на децата в Република България“ основаната цел е 
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гарантиране правото на отглеждане на деца в семейна среда и на достъп до 

качествена грижа и услуги според индивидуалните им потребности. Във връзка с това 
предлагам на вашето внимание това решение. 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Колеги, имате думата за изказвания. Не виждам. Който е 
съгласен да прекратим разискванията, моля да гласува. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА” – 27, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0. 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Колеги, преминаваме към приемане на решението по точка 9 с 
направените допълвания в точка 2, а именно – с. Широка лъка, ул. „Люлка“ № 1 и 

трета точка на проекта за решение, да се добави чл. 60 от АПК. 

 

Поименно гласуване на проекта за решение по т. 9 от дневния ред: 

 

1. Ангел Безергянов      – „за” 

2. Божидар Шуманов     – „за” 

3. Валентин Кюлхански     – „за” 

4. Венера Аръчкова      – „за” 

5. Вижданка Младенова     – „за” 

6. Виолета Бояджиева     – „за“ 

7. Денислав Костов      – „за” 

8. Димитър Ангелов      – „за”  

9. Димитър Кръстанов     – отсъства 
10.  Екатерина Гаджева     – „за” 

11. Иван Френкев      – „за” 

12. Иван Гавазов      – „за” 

13. Илия Томов      – „за” 

14. Коста Начев      – „за“ 

15. Костадин Василев      – „за” 

16. Мария Семерджиева     – отсъства 
17. Милен Журналов      – „за” 

18. Минчо Симов     – „за” 

19. Петър Мирчев      – „за“ 

20. Петър Янев       – „за” 

21. Рабие Кьосева      – „за” 

22. Радослава Вълчанова – Кисимова   – „за” 

23. Салих Аршински      – „за“ 

24. Сийка Йочева      – „за” 

25. Софка Иванова      – „за” 

26. Стефан Сабрутев      – „за” 

27. Стоян Иванов      – „за” 

28. Тодор Митов      – „за” 

29. Филип Топов      – „за” 

 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Моля, обявете резултата. 
(Мариана Иванова: 27 „за”, без „против” и „въздържали се”.) 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: С 27 „за“, без „против“ и „въздържали се“, приехме решенията 
с направените добавки към точка 9 от дневния ред. 
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                   Общинският съвет след като се запозна с Докладната записка на Николай   

Мелемов – Кмет на община Смолян, основание чл.21 ал.1  т.23 и чл.27 ал.3 от Закона 
за месното самоуправление и Месната администрация/ЗМСМА/,чл.36 ал.2 т.9  и 

чл.36в ал.3 т.1от Правилника за прилагане на закона за социалното подпомагане 
/ППЗСП/ и във връзка приетата Ницоналната стратегия „Визия за 
деинституционализация на децата в Република България”и въз основа на 
обстоятелствата  и фактите, изложени в докладната записка,   
 

Р Е Ш И: 

 

 1.Дава съгласие за закриване на Дом за деца лишени от родителска грижа „Катя 
Ванчева“ с. Широка лъка ул. „Люлката“ №1,капацитет 15 места ,като настоящето 

решение влиза в сила от 01.01.2021г. 
 

2.Дава съгласие за разкриване на иновативна услуга Центъра за работа с деца на 
улицата/седмична грижа/-Иновативната услуга,  с адрес: с. Ш.Лъка, общ.Смолян, ул. 

„ Люлката „ № 1, като настоящото решение влиза в сила от 01.01.2021г. 
 

3.Възлага на Кмета на Община Смолян да предприеме необходимите действия за 
финансирането на социалната услуга: Центъра за работа с деца на улицата/седмична 
грижа/-Иновативната услуга по стандарти и критерии за издръжка на социалната 
услуга от Държавния бюджет, като Държавно делегирана дейност.  

 

4.Възлага на Кмета на Община Смолян да актуализира Годишния план за 
развитие на социалните услуги през 2020 г.-2021 г. ,в изпълнение на Стратегия за 
развитие на социалните услуги в Община Смолян 2016-2020г.,в честта “Социални 

услуги предоставяни за деца/младежи и техните семейства.  
Във връзка с това Дом за деца лишени от родителска грижа „Катя Ванчева“ с. 

Широка лъка ул.„Люлката№1,капацитет 15 места ,вписан под № 10  в табличната част 
на Годишния план за развитие на социалните услуги, да се заличи и на негово място 

да се впише: иновативна услуга Центъра за работа с деца на улицата/седмична 
грижа/,капацитет 20 места. 

 

  Допуска предварително изпълнение на решението по реда на чл. 60 от АПК. 

 

 

ПО ДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Приемане на Годишен доклад за 2019 

година за наблюдение и оценка на изпълнението на Общински план за развитие 

на община Смолян за периода 2014-2020 година. 

Докладва: Николай Мелемов – кмет на Община Смолян 

 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Колеги, преминаваме към точка 10 от дневния ред, за която на 
база на комисията, предложенията, които са направени, са изпратени на всички вас 
допълнителни справки, които са изготвени от Общинска администрация. 
Предоставени са материалите и за 2019 година. Давам думата на г-н Мелемов относно 
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приемане Годишния доклад за 2019 година за наблюдение и оценка на Общинския 
план за развитие. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Общинският план за развитие на Община Смолян е основен 

инструмент за прилагане на регионалната политика за устойчиво и балансирано 

развитие на общинско ниво, както и за ефективното управление на общината през 
периода 2014 – 2020 г. със средносрочно действие. Във връзка със Закона за 
регионалното развитие и Правилника му за прилагане, кметът на Общината 
предоставя Годишен доклад за наблюдението на изпълнението на Общинския план за 
развитие за одобряване от Общинския съвет. Затова предлагам на вашето внимание 
отчета. 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Колеги, имате думата за изказвания. Да, г-н Томов. 
ИЛИЯ ТОМОВ: Уважаема г-жо председател, г-н кмет! За нас, групата на КРОС, тази 

точка е от съществено значение в днешното заседание, защото засяга развитието на 
нашата община в дългосрочен план и особено актуален с оглед настъпващата 
икономическа криза, породена от епидемията с COVID-19 и все по-отчетливата 
демографска катастрофа през последната година в региона. Поради това, групата 
съветници на КРОС декларираме, че ще подкрепим всяко усилие за развитие на 
икономиката в нашата община и ще предложим редица инициативи в посока, която 

смятаме, за градивна. Съвсем накратко искам да обърна внимание на няколко факта. 
Общинският план за развитие през 2014-2020 година е сред най-важните 
стратегически документи на Община Смолян, разработени от екипа на настоящия 
кмет в Общината г-н Мелемов, и е приет с Решение № 770 от 18.09.2014 година. 
Тоест още преди КРОС да стане част от Общинския съвет. Ние припознаваме част от 
набелязаните мерки като приоритетни и смятаме, че трябва да бъдат потърсени нови 

възможности за тяхното доразвиване и практическо прилагане, разбира се, че с оглед 

правомощията и компетенциите на местната власт. Приоритет № 1 в този план е 
„Стимулиране растежа на общинската икономика, чрез подкрепа на съществуващите 
предприятия, насърчаване на предприемаческата активност в общината и създаване 
на качествен туристически продукт“. Приоритет, който ние от КРОС напълно 

споделяме. Споделяме и поставената на първо място мярка „Подкрепа за развитието 

на частния сектор и малките и средни предприятия в общината. Запазване и 

подобряване конкурентоспособността на съществуващите предприятия“. За 
реализирането на тази мярка са предвидени дейности като: разработване на общинска 
програма за насърчаване и подкрепа на малките и средни предприятия; повишаване 
на капацитета на малките и средни предприятия за разработване и управление на 
проекти самостоятелно или в партньорство с общината; промотиране на утвърдените 
предприятия в общината чрез създаване на годишен каталог и електронен справочник 

на интернет-страницата на общината; облекчаване на административните процедури 

при регистриране, строителство и стартиране на нов бизнес. В доклада на г-н 

Мелемов, обаче не намираме съществени доказателства за практическата реализация 
и най-вече резултати за ефекта от разработените програми и изпълнените мерки. 

Наясно сме, че преките правомощия на общинската администрация в икономическия 
живот са ограничени от нормативни изисквания, но смятаме, че Общината трябва да 
бъде по-активна в диалога с местния бизнес и работодатели. Според нас трябва да се 
потърсят нови възможности за повече публични срещи и открити дискусии с 
местните предприемачи и работодатели, на които да се обсъждат трудностите, които 
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те срещат при желанието си да развиват стопанска инициатива в рамките на 
общината, условията, които могат да се подобрят, за да се облекчат и стимулират 
създаването на нови работни места. В този контекст смятаме, че Общината е длъжник 

с оглед мерките за разработване на адекватна транспортна схема, създаване на 
допълнителни стимули за млади семейства, за да остават в града, включително 

възможността за изграждане на нови общински жилища, които да се ползват от млади 

семейства на преференциални цени съответно, поощряване и подкрепата за 
развитието на извънкласните форми на обучение под формата на кръжоци и др. 

Смятаме, че абсолютно правилно, за създаването на качествения туристически 

продукт в мярка 3.2. е заложено изграждането на Спортно-туристически център 

„Перелик“, както и изграждането на ски-център „Кайнадина“ и ски-зона в с. Гела. В 

този контекст обаче, смятаме, че трябва да се направи преоценка на реалните 
възможности за развитието на всеки един от тези проекти, степента на подготвеност 
на дружествата, реализиращи проектите, или начините, по които е заложена тяхната 
реализация. Да се потърсят и набележат конкретни мерки, включително чрез диалог и 

срещи с централната власт, преодоляване на ограниченията, включително 

нормативни и административни, за реализацията на тези проекти. Превръщането на 
Смолян в атрактивен туристически център задължително минава през разширяване на 
спортната и техническа инфраструктура. Единственият вариант, за да се напълнят 
празните хотели в комплекс Пампорово и региона, е да се даде нов тласък за 
устойчиво развитие на риъл естейт сектора в Общината. Съзнаваме, че извършените 
рекламни публикации в списание „Черга“, публикациите в списанията „Дестинация 
България 2019“ и „Ваканция и Спа“, изграждането на кът за отдих в махала Терзийци 

в село Виево и указателни табели за село Тикале, насочващи към Момчилова 
крепост“ са част от усилията на Общинската администрация в рекламиране на 
туристическия продукт, предлаган в региона, но смятаме, че те са крайно 

недостатъчни. И нашето желание, отново подчертавам, е да се потърсят по-активно 

пътища, да се предприемат мерки за реализацията на значимите проекти в развитието 

на зимния и целогодишен активен туризъм. Защото това е единственият начин, по 

който може да се обърне силно негативния тренд на демографското развитие на 
региона. Споделяме, че представеният от г-н кмета Мелемов документ на днешното 

заседание през предходната година има редица успехи и важни за бъдещето на 
Смолян политики, но смятаме, че в доклада за изпълнението на този план и на 
приложенията към него – на индикативната финансова таблица и програмата за 
реализацията на общинския план за развитие по мерки и индикатори, липсват 
конкретните резултати от тези политики и мерки. Мисля, че всички виждаме, че 
практически тези мерки и политики не дават желания резултат. През миналата година 
град Смолян напусна един от най-големите работодатели в града – немската 
компания „Костал“. Преди началото на пандемията тази компания създаде над 2 500 

работни места в друга община. Трябва да се потърси отговор на въпроса „Какво 

трябва да променим, за да задържим големите работодатели в града?“ Всички говорят 
за подкрепа на малкия и среден бизнес, но не трябва да се забравят и големите 
предприятия, защото те са структуроопределящи за отраслите и региона. Да се търсят 
възможности за привличане на нови големи инвеститори. И според нас, по отношение 
на това, Община Смолян може да предприеме допълнителни, конкретни и енергични 

мерки. Догодина г-н Мелемов ще ни представи финалния отчет за изпълнението на 
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Общинския план за развитие 2014-2020 г. В Общинския съвет ще бъде внесен и 

Общински план за развитие 2021-2027 г. В тази връзка искаме да дадем няколко 

препоръки, ако мога така да ги нарека, на г-н Мелемов. Първо. Дори и в края на 
плановия период, трябва да бъде разработена нова конкретна общинска програма за 
насърчаване и подкрепа на марките и средни предприятия. Второ. Да бъдат 
промотирани утвърдените предприятия в общината, чрез създаване на електронен 

справочник на интернет-страницата на Общината. Трето. Да бъдат облекчени 

административните процедури при регистриране, строителство и стартиране на нов 
бизнес в рамките на общината. Четвърто. Активна подкрепа в търсенето на 
възможност за преодоляване на нормативните пречки пред реализацията на Спортно-

туристическия център „Перелик“, на ски-център „Кайнадина“ и на ски-център в село 

Гела. Иницииране на срещи с представители на централната администрация. Ясното 

очертаване и налагане на тези проекти като приоритетни за общината и областта. 
Пето. Залагането на Спортно-туристическия център „Перелик“ като обект от 
първостепенно значение в Общинския план за развитие 2021-2027 г. Шесто, 

последно. Очертаването на ясна програма за приватизация на общинско имущество, 

която би стимулирала развитието, както на съществуващите, така и за привличането 

на нови големи инвеститори в региона. Завършвам с това, че групата на общинските 
съветници от КРОС декларира пълната си готовност да оказва градивна подкрепа при 

анализа и очертаването на структуроопределящите насоки за развитието на 
икономическия живот в общината през следващия програмен период. Може да 
разчитате изцяло на нашата експертиза и опит. Постъпателното икономическо 

развитие е основен приоритет за нас, защото икономиката в най-голяма степен 

предопределя социалното и демографското развитие на региона. Благодаря! 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: И аз благодаря, г-н Томов! Ако може обаче, да ни бъде 
предоставено за протокола. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Аз мога само да благодаря на г-н Томов за заявеното 

желание да съдействат от групата на КРОС. Безспорно, бизнесът е най-важното нещо, 

както в държавата, така и в общината. Те създават продукта, те създават парите, които 

ги харчат после много други сфери. Наистина общината би могла да търпи и критика 
естествено, но ние сме се опитвали и сме правили среща с бизнеса. Даже за „Костал“, 

за който споменахте, преди три години пратихме официално писмо до собствениците 
и ги поканихме на среща. Вярно е, ние не можем да им намерим пазари, но идеята 
беше чисто в местен план. И не само „Костал“, а и с всички други бизнеси, с какво 

може да им съдействаме, да им помогнем, да им облекчим дейността. И даже и в 

последствие те не дойдоха, но сме правили среща с човека, представляващ „Костал“ 

тука. Имаха някакви битови неща около фабриката, свършихме ги. Сега не смятам, че 
това е най-важното, но диалог имаме. И този процес няма как да бъде само 

единствено от Общината стимулиран, защото все пак Общината работи, 

администрация, чиновници. Много е важно и бизнесът да е инициативен в това нещо, 

в тази сфера. Затова за мен е важно да има диалог. Като има диалог, инициативата по-

скоро трябва да е на бизнеса и ние наистина да съдействаме и да помагаме, с каквото 

можем. Така че не само КРОС, смятам, че всички общински съветници могат да се 
включат в този процес и да си бъдем полезни. В крайна сметка това е и нашата роля, 
да можем да развиваме общината. Така че още един път благодаря за това, че 
изразявате готовност да се включите в процеса. 
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ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Благодаря, г-н Мелемов! Г-н Френкев. Извинявайте, г-н 

Сабрутев, г-н Френкев преди вас беше вдигнал ръка. 
ИВАН ФРЕНКЕВ: Уважаема г-жо председател на Общинския съвет, уважаеми г-н 

кмет, уважаеми колеги, общински съветници и гости! Аз, ако позволите, ще си 

направя няколко коментара по така изложения отчет. Отново искам преди да започна 
обаче да кажа, че ако е възможно, нека да правим отчетите период за период. Когато 

коментираме 2019-та, всичките данни да бъдат актуални за 2019-та, когато 

коментираме 2020-та, когато дойде това време, нека да бъдат за 2020-та и предходни 

години. Защото сега в този отчет отново имаше и част от информацията всъщност за 
2019 година не беше включена, икономическата специално. Разбирам, обяснихте ни 

на комисии причините за това нещо. Ако позволява Правилника и закона да го 

отлагаме, тогава малко да съберем цялата тази информация, за да може всъщност да 
направим един читав отчет. Сега, ако позволите, бих искал да направя следните 
коментари. Направих си труда, прочетох отчета, разгледах го. Има данни от 2015-та 
до 2019-та за естествения прираст. Вървим и все по-зле става. Значи от минус 303 на 
минус 376. Живородените намаляват, умрелите се увеличават. В тази програма, в тази 

програма за развитие на Общината, предполагам тези мерки са включени. Всички 

тези мерки, които са изброени в отчета, би трябвало да са включени, но очевидно 

година след година или прилагането им не е достатъчно добро или самите мерки не са 
достатъчно добри. Според мен целта на един такъв отчет за един такъв период от 7 

години е след всяка година да се наблюдава какво се изпълнява, какво може да ни 

позволи да обърнем трендовете и тенденциите и какво не. И всяка година отчетът не 
трябва да бъде просто една проформа изпълнение, а трябва да бъде нещо, за което 

наистина да се положат усилия. И когато правим такъв отчет, нека той да бъде с най-

добрите намерения, защото аз съм убеден, че тук всеки един от присъстващите 
общински съветници има най-добрите интереси за общината и всеки един от нас иска 
нашата община да се развива. Съгласен съм с г-н Томов и с г-н Мелемов, че всеки от 
нас може по един или по друг начин да допринесе за това нещо, но това може да 
стане само когато тръгнем да го правим наистина, а не просто проформа. Една 
особено притеснителна част в отчета, това е, че населението в трудоспособна възраст 
намалява непрекъснато. Под трудоспособната възраст също не се увеличава по същия 
начин, по който би могло да се увеличава, което ще доведе до следващия период най-

вероятно, ще се получи така, че всъщност няма да има работна сила в общината. Дори 

да ги има бизнесите, дори да натискаме бизнеса, дори да поканим нови бизнеси или 

да създадем нови бизнеси, те нямат да искат да дойдат всъщност, защото просто няма 
да я има тази работна сила. Ако в следващия период това нещо не се обърне, 
общината просто ще тръгне просто по една наклонена плоскост, по която няма да има 
спиране. Все още има шансове това нещо и този тренд да се обърне. Безработицата 
няма да я коментирам, защото поне по цифри изглежда добре. На практика мисля, че 
всички знаем, че когато един човек не си намери работа тука за месец-два, и заминава 
нанякъде – я в чужбина, я в някой от другите градове. Така че той не се води 

безработен тук в нашата община. Относно нощувките. Когато сравним 2018-та и 

2019-та, за Смолян, защото аз бих искал да се фокусирам върху Смолян, „Пампорово“ 

АД рекламира продукта там, известен е курорта, има достатъчно голям ресурс, който 

се влага да привлича туристи, които от тук нататък да развиват този продукт. 
Проблем е, че в Смолян и в селата, това нещо ми се струва, че не се движим с 
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необходимата скорост. Може би трябва по-големи инвестиции, малко повече работа с 
туристическия бранш в селата и в града, за да може всъщност хората, които 

посещават Смолян, да се задържат в града, да похарчат парите в града, за да може 
хората, които живеят тук, да получават едни нормални доходи от този вид бизнес. 
Защото Пампорово е отделно. За мен специално Пампорово е отделна тема. В 

Смолян, в града, хората имат кафенета. Едно кафе да пие гостенина от друга община, 
пак е добре. Сега относно икономическите показатели за нефинансовите предприятия. 
Тук те са за 2018 година. За 2019 година ги нямаме. Но бих искал да направя една 
съпоставка. 2015-та година са ни дадени най-ранните, и 2018-та. Значи големите 
предприятия над 250 – те са се увеличили. От 5 са станали 7, което е безспорно успех. 

Средните предприятия от 50 до 249 човека са намалели. Или 4 предприятия са се 
изнесли от града и са приключили дейността си или са се свили, което е проблем. 

Същото се отнася и за малките – от 10 до 49 работници – от 154 на 143. Това също 

представлява проблем, защото очевидно е симптом на някакви скрити под 

повърхността проблеми. Дали пазар, дали чисто бизнес проблеми или трудно могат да 
се намерят работни места тук, работници за работните места. Молбата ми е следната. 
Имаме една година да подготвим един читав план за 2021-2027 г. Общината разбира 
се е с водеща роля, защото предполагам ще бъде вашият план, с който се явихте на 
изборите, с който ще работим, поне за следващите четири години, нека да започнем 

един сериозен диалог и една сериозна работа. Да видим как може да измъкнем 

Общината от тази ситуация, в която вече започва да се намира, като се има предвид, 

че старта, който ще получим, ще бъде много по-лош, защото все още тепърва ще 
оценяваме последствията за бизнеса в града след този вирус и дали ще има втора 
вълна, разбира се. Благодаря!  
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Благодаря, г-н Френкев! Г-н Сабрутев? 

СТЕФАН САБРУТЕВ: Уважаема г-жо председател, уважаеми г-н кмет, колеги, 

кметове на населени места, журналисти! Първо искам да честитя днешния празник на 
всички вас и да ви пожелая безаварийно шофиране! Относно докладната. Аз виждам 

един отчет, който няма нужда да го четем. Той е ясен за всички. Всички виждаме 
какво се случва в този град. Лично мен, ако бях кмет, щеше да ме е срам от този 

отчет, защото в 90 % от всички таблички, които има вътре, се вижда, че резултатът е 
отрицателен. От 2011 година, въпреки, че са обхванати и 2015-та, градът върви назад. 

Раждаемост ли да вземем, трудоспособно население или изобщо население, всичко е 
назад. Но най-слабото място е икономиката. Г-н кмета казва, ние винаги сме били в 
диалог с бизнеса. С кой бизнес? Аз мога да твърдя, че съм един от хората, които 

правят бизнес от доста години. Аз нямам спомени от вашето управление, от както сте 
дошли, да сте ме поканили на някоя среща – браншова или каквато и да е била, да 
съберете хората от бизнеса и да питате какви са им проблемите. Сега, аз съм питал и 

други хора от бизнеса, мен обяснимо не ме каните, защото аз обикновено ви 

критикувам, като е имало за какво съм ви хвалил разбира се, но то в случаите, в които 

мога да ви похваля са много малко. Още по-малко да има диалог или съвети. Аз 
нямам спомени някой от вас управляващите, било то от държавна или общинска 
администрация, да е имало такава среща. С малки изключения. Сега се срещам за 
една среща в Областната управа, на която домакин освен Областния управител беше 
и г-жа Семерджиева, да пита бизнеса какви паралелки да си отворят, което беше 
много градивно. Други срещи такива няма. И сега тука да ни „пускате на пързалката“, 
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да не използвам по-тежки думи, че вие сте били отворени към бизнеса, резултатите са 
в тази табличка. Г-н Томов спомена, че догодина ще дадете отчет. Догодина отчетът 
ще е плачевен за целия период, когато видим какво сте планували и какво сте 
свършили. Всички ще видят. То се вижда с просто око по улиците на града. Просто 

няма хора, няма бизнес, няма икономика. Тъй че аз позитивни неща тука с малки 

изключения, като инвестиции в инфраструктура и спортни обекти, не виждам нищо. 

Благодаря! 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Благодаря, г-н Сабрутев! Колеги, други изказващи се? Да, г-н 

Топов. 

ФИЛИП ТОПОВ: По този план, който е за голям период от време – 2014-2020 година, 
може много да се говори, но да бъдем последователни. Формално предложение, 
приемаме „за сведение“, да се добави, на Годишния доклад за 2019 година. Просто 

вместо „приемане“, да добавим и „за сведение“, както в предишния отчет. 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Да, г-н Салих Аршински. 

САЛИХ АРШИНСКИ: Уважаема г-жо председател, уважаеми г-н кмет, уважаеми 

общински съветници, кметове и кметски наместници, гости! Отчетът за изминалия 
период е това, което е. Той не е по-различен като тенденция от това, което се случва в 
страната, ако щете и в Европа. Това, което предстои в бъдеще, ще го видим. В една 
своя книга, на Франсис Фукуяма „Идентичност“, ще ви заостря вниманието в 

подзаглавието, „Борбата за признание и политиката на гнева“. Заострям върху 

подзаглавието на книгата по причина, че ако някой твърди, че политиката и 

икономиката са две различни сфери, тоест не са свързани, е в дълбока заблуда. И е 
хубаво, когато се дават предложения за различни икономически мерки и стимули, те 
да бъдат на факти и на база реалната ситуация в общината. Защото иначе правенето, 

търсенето на признание и правене на политика на гнева през икономически модели, 

които целят създаването на идентичност, ако щете и политическа, водят само до 

популизъм, но не и до реални икономически резултати. Преди година и нещо, когато 

бяха местните избори, доста кандидати за съветници и кметове, или една част, 
говорехме за програмите си в обиколките си за бизнеса и ситуацията в община 
Смолян. Сега всички говорите „Костал“ си е отишъл. Да бе, ама „Костал“ дава в 
Пазарджик по-високи заплати, от колкото даваше в Смолян. Защо? Там нещо работят 
повече? Работят други хора? Говоря за картела, колеги, който го има в община Смоля. 
Виждате какво става по бензиностанциите в Смолян. Когато картелът на 
бензинджийския бизнес се разклати, цените в едни бензиностанции бяха с 50-60 

стотинки по-надолу, от колкото в другите. Защо „Костал“ даваше тук едни заплати, а 
там дава по-високи? Питате защо хората бягат от Смолян. Ами хората търсят по-

добро заплащане. Така че бизнесът, колеги, да, трябва да бъде логистично 

подпомаган, но не е функция на Общината да прави бизнес. Тя създава условия. До 

колкото може. Съгласен съм тука с това, което прочете и колегата Томов, и другите 
колеги. Административно облекчаване и така насетне, но бизнесът трябва да има 
друга насоченост, социална. Това, което в момента се вихри в държавата, в частност в 
Смолян, е див капитализъм. Не е социално ориентиран бизнес. Съжалявам! И това го 

усещат всички наши гласоподаватели. И ако тук си мълчим, не виждам за какво. Така 
че процесът е двустранен, колеги. От една страна политическата власт в лицето на 
Общината, Общински съвет, държавата ако щете, от друга страна бизнеса обаче. Не 
може да бъде критикувана само политическата власт. Политиката и икономиката са 
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две свързани неща и който твърди обратното, просто не е в час. И завършвам с 
последното. Търсенето на признание чрез политика на гнева изгражда идентичност, 
но тя не е плодотворна. Благодаря! 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Благодаря, г-н Аршински! 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Искам да му отговоря на г-н Сабрутев все пак. Като казвам, 

че имам диалог с бизнеса, имам предвид едно. Времето на бизнеса е скъпо, но винаги, 

когато имат проблем, и с туристическия бизнес сме правили много срещи, 

подкрепяме техни инициативи, с дърводобивния сектор сме имали много срещи, 

когато имат проблеми, въпросът е когато има проблем различния бизнес, да има 
достъп до Общината и да му бъде съдействано. Това имах предвид. Иначе да, не съм 

ги събирал на митинг, защото наистина на бизнеса трябва да му се щади времето и да 
не се правят безсмислени неща. Но няма бизнес, който като има проблем и е дошъл в 
общината, да не му е било обърнато внимание. Точно това имам предвид. Сега ясно е, 
че ако слушаме г-н Сабрутев, най-добрият кмет е бил 1970-та година, имало е най-

много раждаемост, градът е бил най-голям, но тогава имаше и адресна регистрация и 

не можеше да живееш в друг град. И всичко беше на лагери. Така че това, което 

говорим, в крайна сметка всеки от нас си прави изводите и всеки от нас може да се 
опита да помага на бизнеса и като общински съветник, но смятам, че няма човек от 
бизнеса, който да е дошъл в Общината и да каже „не бях приет“, „не бях изслушан“, 

„не беше ми съдействано“, ако е могло. Това имам предвид.  

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Благодаря, г-н Мелемов! Да, г-жо Вълчанова! 
РАДОСЛАВА ВЪЛЧАНОВА – КИСИМОВА: Уважаеми колеги, заставам тука, тъй 

като на няколко пъти се спомена името на „Костал“ като голям работодател. Не знам 

дали повечето от вас знаят, аз съм бивш служител на фирма „Костал“ в град Смолян, 

като началник отдел „Администрация“. В момента работя на същата позиция в 
„Костал“ Пазарджик. По повод на това, което г-н Аршински казахте, не, няма картел 

и няма разлика в заплащането на служителите тук и там. Служителите, които имат 
добро образование и съответно опит и знания, получават едно и също заплащане и 

тук, и там. Същото е и заплащането на така наречените монтажници. Разлика в 
заплатите в Пазарджик и тук няма. Има различен бизнес модел и отношение към 

бизнеса, който е там. Заповядайте да ви покажа завода в Пазарджик! Много е трудно, 

най-вече с работната ръка в град Смолян. Няма хора, които да работят. Това може да 
го каже всеки един занимавал се с бизнес. Това е проблемът на големите 
работодатели и не само. Затова трябва да работим, хората да останат тук и да има 
къде да работят. 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Благодаря, г-жо Вълчанова! Г-н Аршински. 

САЛИХ АРШИНСКИ: Реплика. Това не отговаря на истината. Дори в Пазарджик с 
по-високите заплати, които давате, няма желаещи да работят. Да, факт е, че няма 
работна ръка. Да, факт е, че тя отива в по-големите центрове или в чужбина. Знаете 
ли защо? Казвате, че високо образования персонал, скоба моя (директори, 

началници), да, вземат големи заплати. Само че онези, които ви вадят заплатите, така 
наречените работници, работят за мизерни заплати. Защото същите тези фабрики, в 
Чехия и други европейски страни дават други заплати за същите трудочасове. И не 
искам да чувам, че в България  хората били мързеливи и необразовани, и неграмотни 

и така насетне. Не е вярно! В България все още има див капитализъм или по Карл 

Маркс преразпределяне на капитала. Благодаря! 
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ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Благодаря, г-н Аршински! Да, г-н Митов. 

ТОДОР МИТОВ: Уважаема г-жо председател, уважаеми г-н кмет, уважаеми колеги 

общински съветници, кметове на населени места, гости и медии! Аз се радвам, че се 
засегнаха така доста теми по този въпрос и искам да насоча вниманието ви в някои 

неща, които пропускаме. Говорим за заплати, но всъщност какво е заплатата? Когато 

един човек създаде някаква стойност, той получава заплащане. И тук идва момента да 
се запитаме какво става с монтажниците и примерно стругарите? Защото в Европа 
вече роботи управляват струговите машини. След това, за да се създаде един кадър в 
IT сферата, са необходими между 2 и 3 години време, в което трябва някой да 
финансира и зверски усилия, които трябва да се положат от човека, който се обучава 
и от човекът, който го обучава. За да се създаде един машинен оператор, който да 
може да програмира една машина и да изработва на нея продукция, е необходимо 

между една и две години. Същият проблем. Само че какво липсва? Образование. Това 
е в основата на проблема. Изоставаме в тази сфера страшно много. И ако не се 
направи нещо по този въпрос, каквото и да си говорим за заплати, подпомагания, 
политики, просто няма да има никакъв смисъл. Трябва на това също да се обърне 
много сериозно внимание. Благодаря! 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Благодаря, г-н Митов! Колеги, други изказващи се? Да, г-н 

Топов. 

ФИЛИП ТОПОВ: Реплика, г-жо председател! Все пак нека се придържаме към темата 
на докладната записка, а тя е приемане на Годишен доклад. Формално предложение, 
да прекратим дискусията. 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Благодаря, г-н Топов! Подлагам на гласуване прекратяване на 
разискванията. Който е съгласен, моля да гласува. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА” – 27, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0. 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: С 27 „за“, без „против“ и „въздържали се“, прекратихме 
разискванията. Има направено предложение от г-н Топов в решението да бъде 
допълнено, че Годишният доклад е „за сведение“. Подлагам на гласуване това негово 

предложение. Който е съгласен, моля да гласува. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА” – 10, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 13. 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: С 10 „за“, без „против“ и 13 „въздържали се“, не се приема 
предложението, г-н Топов. Преминаваме към гласуване решението по точка 10, а 
именно приемане на Годишен доклад за 2019 година за наблюдение и оценка на 
изпълнението на Общинския план за развитие на Община Смолян за периода 2014-

2020 година, като в приложението на решението ще бъде приложено към Общинска 
администрация становището дадено. Да се има предвид при правенето на новият 
План за развитие на Община Смолян за период 2021-2027 г. при изготвянето на 
нещата. Преминаваме към гласуване на решението. 

 

Поименно гласуване на проекта за решение по т. 10 от дневния ред: 

 

1. Ангел Безергянов      – „за” 

2. Божидар Шуманов     – „за” 

3. Валентин Кюлхански     – „за” 

4. Венера Аръчкова      – „за” 

5. Вижданка Младенова     – „за” 
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6. Виолета Бояджиева     – „въздържала се“ 

7. Денислав Костов      – „за” 

8. Димитър Ангелов      – „за”  

9. Димитър Кръстанов     – отсъства 
10.  Екатерина Гаджева     – „за” 

11. Иван Френкев      – „против” 

12. Иван Гавазов      – „въздържал се” 

13. Илия Томов      – „за” 

14. Коста Начев      – „за“ 

15. Костадин Василев      – „за” 

16. Мария Семерджиева     – отсъства 
17. Милен Журналов      – „за” 

18. Минчо Симов     – „за” 

19. Петър Мирчев      – „за“ 

20. Петър Янев       – „за” 

21. Рабие Кьосева      – извън залата 
22. Радослава Вълчанова – Кисимова   – „за” 

23. Салих Аршински      – „за“ 

24. Сийка Йочева      – „за” 

25. Софка Иванова      – „за” 

26. Стефан Сабрутев      – „против” 

27. Стоян Иванов      – „за” 

28. Тодор Митов      – „за” 

29. Филип Топов      – „въздържал се” 

 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Моля, обявете резултата. 
(Мариана Иванова: 21 „за”, 2 „против”  и 3 „въздържали се”.) 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: С 21 „за“, 2 „против“ и 3 „въздържали се“, приехме решенията 
по точка 10 от дневния ред. 

 

            Общинският съвет след като се запозна с Докладната записка на Николай   

Мелемов – Кмет на община Смолян, основание чл.21, ал.1 т.24, и ал.2 от Закона за 
местното самоуправление и местната администрация и чл.89, ал. 1 от Правилника за 
прилагане на Закона за регионално развитие     

Р Е Ш И: 

 
1. Одобрява годишен доклад за 2019 година за наблюдение и оценка на 

изпълнението на Общински план за развитие на община Смолян за периода 2014-2020 

година. 

 Приложение: Годишен доклад за 2019 година за наблюдение и оценка на 
изпълнението на Общински план за развитие на община Смолян за периода 2014-2020 

година. 
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ПО ЕДИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Дарение на ОД на МВР – 

Смолян на компютърни конфигурации, принтери и мултифункционални 

устройства. 

Докладва: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 

 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Преминаваме към точка 11 от дневния ред, а именно дарение 
на Областна дирекция на МВР на компютърни конфигурации, принтери и 

мултифункционални устройства. Давам думата на г-н Мелемов. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Няма какво да добавя. 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Колеги, имате думата за изказвания. Не виждам. Който е 
съгласен да прекратим разискванията… Искате да се изкажете ли? Заповядайте! 
Извинявайте! 
ВИОЛЕТА БОЯДЖИЕВА: Колеги, съзнавам, че сумата, за която говорим 

действително е нищожна в сравнение с бюджета на Общината, но изказването ми е 
принципно. Струва ми се нещо сбъркано в начина, по който правим дарение на 
държавни институции. Това е държавна институция, която действително полага 
усилия за нашето спокойствие и за реда в общината, но МВР има бюджет, който е 
около 1 669 000 лева. Общината има многократно по-малък бюджет, на всичкото 

отгоре е на дефицит. И ще продължава да бъде на дефицит до края на годината. Не 
смятам, че е редно да правим подобни дарения. Ако трябва да правим дарения, може 
би трябваше да ги направим на някои деца, които когато беше пандемията активна и 

трябваше да се обучават онлайн, нямаха възможност да го правят. Така че аз ще се 
въздържа от подобно гласуване. 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Благодаря, г-жо Бояджиева! 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Само да поясня на г-жа Бояджиева, че тази практика е от 
много дълго време. 
(Виолета Бояджиева, от място: Да, знам.) 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: И истината е, че МВР не могат да получават дарения от 
фирми. Когато имат нужда от нещо, да, националният бюджет им е много голям, но 

по места и на тях не им стигат парите. И затова, когато имат нужда от нещо, 

единствено Общината може да им помогне. Нямат право на други дарения. 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Колеги, други изказвания? Да, г-н Сабрутев. 

СТЕФАН САБРУТЕВ: Аз нямах намерение да се изказвам, ама г-н Мелемов ме 
провокира. Значи след няколко точки ще искате един заем. Ще искате един заем да 
вземаме, за да го даряваме на държавни институции. Ама вие нещо сте се объркали 

тука. Какви заеми, какви 5 лева? Това е било практика! Практика е горива да 
даряваме, практика е гуми да даряваме, но това е съвсем различно дарение. Аз си 

мисля, че онези дарения си вървят. Тука говорим за компютри, принтери. До колкото 

разбрах, за да могат да наблюдават нашите камери. Ами имате служители достатъчно 

в Общината, сложете някой на нашите компютри и да наблюдават. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Служителят няма репресивни функции и като види нещо не 
може да реагира. Точно затова. 
(Стефан Сабрутев, от място: Да сигнализира 112.) 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Точно затова става въпрос. Там има денонощни дежурни, 

тука няма как да организираме общинска полиция. Да, има общини, които имат 
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общинска полиция, прави сте, но смятам, че ние не можем да си позволим и не 
виждам с какво съм ви провокирал. Ни най-малко съм искал вас да провокирам. 

(Стефан Сабрутев, от място: На последната точка ще ме провокирате, с 

желанието си за заем.) 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Ама вие всичко го приемате лично. Аз не искам да 
провокирам никой. Вие си имате вот, гласувате както решите и това е. 
(Стефан Сабрутев, от място: Разбира се.) 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Колеги, други изказвания? Не виждам. Който е съгласен да 
прекратим разискванията, моля да гласува. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА” – 26, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0. 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: С 26 „за“, без „против“ и „въздържали се“, прекратихме 
разискванията. Колеги, преминаваме към гласуване. 
 

Поименно гласуване на проекта за решение по т. 11 от дневния ред: 

 

1. Ангел Безергянов      – „за” 

2. Божидар Шуманов     – „за” 

3. Валентин Кюлхански     – „за” 

4. Венера Аръчкова      – „за” 

5. Вижданка Младенова     – „за” 

6. Виолета Бояджиева     – „въздържала се“ 

7. Денислав Костов      – „за” 

8. Димитър Ангелов      – „за”  

9. Димитър Кръстанов     – отсъства 
10.  Екатерина Гаджева     – „за” 

11. Иван Френкев      – „въздържал се” 

12. Иван Гавазов      – „за“ 

13. Илия Томов      – извън залата 
14. Коста Начев      – „за“ 

15. Костадин Василев      – „за” 

16. Мария Семерджиева     – отсъства 
17. Милен Журналов      – „за” 

18. Минчо Симов     – „за” 

19. Петър Мирчев      – „за“ 

20. Петър Янев       – „за” 

21. Рабие Кьосева      – не участва в гласуването 

22. Радослава Вълчанова – Кисимова   – „за” 

23. Салих Аршински      – „за“ 

24. Сийка Йочева      – „за” 

25. Софка Иванова      – „за” 

26. Стефан Сабрутев      – „против“ 

27. Стоян Иванов      – „за” 

28. Тодор Митов      – „за” 

29. Филип Топов      – „за“ 

 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Моля, обявете резултата. 
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(Мариана Иванова: 22 „за”, 1 „против” и 2 „въздържали се”.) 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: С 22 „за“, 1 „против“ и 2 „въздържали се“, приехме решението 

по точка 11. 

 

               Общинският съвет след като се запозна с Докладната записка на Николай   

Мелемов – Кмет на община Смолян, основание  чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 и чл.27 ал.4 и 

ал.5 от Закона за местното самоуправление и местна администрация чл. 34, ал. 4, 

пред.3 от Закона за общинска собственост, чл. 249, ал. 9, т. 1 от Закона за 
министерството на вътрешните работи, чл. 225 от Закона за задълженията и 

договорите, 

Р Е Ш И: 

 
I. Дава съгласие Община Смолян да дари на ОД на МВР - Смолян следните вещи: 

1. Персонални компютри  - 4 бр. 

2. Монитори - 4 бр. 

3. Принтери - 5 бр. 

4. Многофункционални устройства - 2 бр. 

5. Рутер - 1 бр. 

 

Общата стойност на дарението е до достигане на  сумата от 5 000 лева. 
 

II.  Възлага на Кмета на Община Смолян да подпише договор за дарение, като 

приложи към него двустранно подписани приемателно - предавателни протоколи, 

удостоверяващи предаването и приемането на дарените вещи. 

 

 

ПО ДВАНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Даване на съгласие за 

промяна на начина на трайно ползване от ниви за трайни насаждения, 

собственост на Община Смолян, находящи се в землищата на с. Горово и с. 

Полковник Серафимово, на основание чл. 78а от Правилника за прилагане на 

Закона за собствеността и ползването на земеделските земи. 

Докладва: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 

 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Преминаваме към точка 12 от дневния ред, а именно даване на 
съгласие за промяна начина на трайно ползване на ниви за трайни насаждения в село 

Горово и село Полковник Серафимово. Давам думата на г-н Мелемов. 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Няма какво да добавя. 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Имате думата, колеги, за изказвания. Не виждам. Който е 
съгласен да прекратим разискванията по точка 12, моля да гласува. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА” – 23, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0. 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: 23 „за“ и 1 не гласувал, прекратихме разискванията, колеги. 

Преминаваме към гласуване решението по точка 12.  

 

Поименно гласуване на проекта за решение по т. 12 от дневния ред: 
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1. Ангел Безергянов      – „за” 

2. Божидар Шуманов     – „за” 

3. Валентин Кюлхански     – „за” 

4. Венера Аръчкова      – „за” 

5. Вижданка Младенова     – „за” 

6. Виолета Бояджиева     – „за“ 

7. Денислав Костов      – извън залата 
8. Димитър Ангелов      – „за”  

9. Димитър Кръстанов     – отсъства 
10.  Екатерина Гаджева     – „за” 

11. Иван Френкев      – „за” 

12. Иван Гавазов      – „за” 

13. Илия Томов      – „за” 

14. Коста Начев      – „за“ 

15. Костадин Василев      – извън залата 
16. Мария Семерджиева     – отсъства 
17. Милен Журналов      – „за” 

18. Минчо Симов     – „за” 

19. Петър Мирчев      – „за“ 

20. Петър Янев       – „за” 

21. Рабие Кьосева      – „за” 

22. Радослава Вълчанова – Кисимова   – „за“  

23. Салих Аршински      – извън залата 
24. Сийка Йочева      – „за” 

25. Софка Иванова      – извън залата 
26. Стефан Сабрутев      – „за” 

27. Стоян Иванов      – „за” 

28. Тодор Митов      – „за” 

29. Филип Топов      – „за” 

 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Моля, обявете резултата. 
(Мариана Иванова: 23 „за”, без „против” и  „въздържали се”.) 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: С 23 „за”, без „против” и „въздържали се”, приехме решението 

относно предоставяне на ниви и ливади в село Горово и село Полковник Серафимово. 

 

Общинският съвет след като се запозна с Докладната записка на Николай   

Мелемов – Кмет на община Смолян, основание  чл.21, ал.1, т.8 във връзка с чл 27, ал. 

4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.78а. от 
Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските 
земи,   

Р Е Ш И: 

 

І. Дава съгласие за промяна на начина на трайно ползване от ниви за 
трайни насаждения, собственост на Община Смолян, находящо се в землищата 
на с. Горово и с. Полковник Серафимово, съгласно удостоверение от 
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Регионална инспекция по околната среда и водите – Смолян, която е 
неразделна част от настоящото Решение, на имоти: 

 

- нива с идентификатор 17052.3.203 с площ 5.265 кв. м.; 

- нива с идентификатор 57282.1.120 с площ 0.617 кв. м.; 

- нива с идентификатор 57282.1.118 с площ 0.712 кв. м.; 

- нива с идентификатор 57282.1.121 с площ 0.828 кв. м.; 

 

ІI. Дава съгласие за промяна на начина на трайно ползване от ниви за 
трайни насаждения, собственост на Община Смолян, находящо се в землището 

на с. Полковник Серафимово, съгласно удостоверение от Регионална инспекция 
по околната среда и водите – Смолян, която е неразделна част от настоящото 

Решение, на имоти: 

 

- нива с идентификатор 17052.2.40 с площ 1.038 кв. м.; 

- нива с идентификатор 57282.2.31 с площ 1.221 кв. м.; 

- нива с идентификатор 57282.2.26 с площ 1.164 кв. м.; 

- нива с идентификатор 57282.2.38 с площ 0.423 кв. м.; 

 

ІІI. Упълномощава кмета, да подаде заявление до Общинска служба 
земеделие – Смолян за промяна начина на трайно ползване имоти  описани в 
точка І и точка II за трайни насаждения, като разходите са за сметка на 
заявителите. 
 

 

  

 

ПО ТРИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Предоставяне на общински 

поземлен фонд на основание § 27, ал. 2, т. 1 от Преходните и заключителни 

разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и 

ползването на земеделските земи /ЗИДЗСПЗЗ/. 

Докладва: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 

 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Преминаваме към точка 13 от дневния ред, а именно 

предоставяне на общински поземлен фонд на основание § 27. Давам думата на г-н 

Мелемов. 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Няма какво да добавя и тука. 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Колеги, имате думата за изказвания. Има ли желаещи, колеги? 

Не виждам. Който е съгласен да прекратим разискванията, моля да гласува. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА” – 22, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0. 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: С 22 „за“, без „против“ и „въздържали се“, прекратихме 
разискванията. Колеги, преминаваме към гласуване на решението по точка 13. 

 

Поименно гласуване на проекта за решение по т. 13 от дневния ред: 
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1. Ангел Безергянов      – „за” 

2. Божидар Шуманов     – „за” 

3. Валентин Кюлхански     – „за” 

4. Венера Аръчкова      – „за” 

5. Вижданка Младенова     – „за” 

6. Виолета Бояджиева     – „за“ 

7. Денислав Костов      – извън залата 
8. Димитър Ангелов      – „за”  

9. Димитър Кръстанов     – отсъства 
10.  Екатерина Гаджева     – „за” 

11. Иван Френкев      – „за” 

12. Иван Гавазов      – извън залата 
13. Илия Томов      – „за” 

14. Коста Начев      – „за“ 

15. Костадин Василев      – извън залата 
16. Мария Семерджиева     – отсъства 
17. Милен Журналов      – „за” 

18. Минчо Симов     – „за” 

19. Петър Мирчев      – „за“ 

20. Петър Янев       – „за” 

21. Рабие Кьосева      – „за” 

22. Радослава Вълчанова – Кисимова   – „за” 

23. Салих Аршински      – извън залата 
24. Сийка Йочева      – „за” 

25. Софка Иванова      – „за” 

26. Стефан Сабрутев      – „за“ 

27. Стоян Иванов      – „за” 

28. Тодор Митов      – „за” 

29. Филип Топов      – „за” 

 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Моля, обявете резултата. 
(Мариана Иванова: 23 „за”, без „против”,  и „въздържали се”.) 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: С 23 „за”, без „против” и „въздържали се”, приехме решението 

по точка 13.  

 

 Общинският съвет след като се запозна с Докладната записка на Николай   

Мелемов – Кмет на община Смолян, основание  чл.21, ал.1, т8 и ал.2 във връзка с 
чл.27 ал.4 и ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и § 

27, ал. 2, т. 1 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и 

допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи 

/ЗИДЗСПЗЗ/ 
   

Р Е Ш И: 
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               І. Дава съгласие, поземлен имот с идентификатор 49285.23.47, с площ 1092 

кв. м. местност „ИШЛЕКА“, трайно предназначение на територията – земеделска,  
начин на трайно ползване – ливада, находящ се в землището на с. Мугла, общ. 

Смолян, да бъде предоставен на Общинска служба по земеделие – Смолян за 
постановяване на решение за възстановяване правото на собственост на наследници 

на Х.С.А. 

 

               IІ. Дава съгласие, поземлен имот с идентификатор 49285.24.19, с площ 4717 

кв. м. местност „БЛАТОТО“, трайно предназначение на територията – земеделска,  
начин на трайно ползване – ливада, находящ се в землището на с. Мугла, общ. 

Смолян, да бъде предоставен на Общинска служба по земеделие – Смолян за 
постановяване на решение за възстановяване правото на собственост на наследници 

на Х. С. А.   

         

              ІІI. Дава съгласие, поземлен имот с идентификатор 49285.23.51, с площ 924 

кв. м. местност „ИШЛЕКА“, трайно предназначение на територията – земеделска,  
начин на трайно ползване – ливада, находящ се в землището на с. Мугла, общ. 

Смолян, да бъде предоставен на Общинска служба по земеделие – Смолян за 
постановяване на решение за възстановяване правото на собственост на наследници 

на Х. С. А. 

 

 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Колеги, по точка 14 съм вносител аз. Моля да изберем 

председателстващ. Имате думата за предложения. Да, г-н Безергянов. 

АНГЕЛ БЕЗЕРГЯНОВ: Предлагам Петър Мирчев да бъде председателстващ по тази 

точка. 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Колеги, други предложения имате ли? Не виждам. Който е 
съгласен да изберем за водещ  г-н Петър Мирчев, моля да гласува. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА” – 24, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0. 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Г-н Мирчев, заповядайте! С 24 „за“, без „против“ и 

„въздържали се“. 

 

(Общинският съветник Петър Мирчев зае мястото си на временно 

председателстващ заседанието по точка 14 от дневния ред.) 

 

ПО ЧЕТИРИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Договор за управление 

на „Ученическо и столово хранене“ ЕООД с ЕИК:120506497, със седалище и 

адрес на управление: гр. Смолян, ул. „Дичо Петров“ № 1. 

Докладва: Венера Аръчкова – Председател на Общинския съвет 

 

 

ПЕТЪР МИРЧЕВ: Уважаеми колеги, преминаваме към разглеждане на точка 14. 

Договор за управление на „Ученическо и столово хранене“ ЕООД. Давам думата на 
вносителя. 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: На предходните сесии разглеждахме многократно 

„Ученическо и столово хранене“. Има и становища на комисиите, от сегашните 
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комисии, проведени на 26-ти. Проведен е разговор с досегашният главен 

счетоводител на „Ученическо и столово хранене“, който категорично отказва да 
поеме ангажимент да бъде временно изпълняващ до края, до 30 септември. Затова 
предложението към докладната записка като решение, първа точка – Изменя договора 
за възлагане на управление на „Ученическо и столово хранене“ на г-н Григор Павлов 
да бъде в размер на 300 лева месечно, два часа на ден, до 40 часа месечно. Възлага на 
Кмета на Общината да сключи допълнително споразумение съгласно точка 1. 

Задължава управителя на „Ученическо и столово хранене“ Григор Павлов да нанесе 
промените в Търговския регистър. Назначава независимия регистриран одитор Лидия 
Делиева. Точка 4 отпада. И шеста точка: Лидия Делиева да извърши одита считано от 
30.06. до 30.09. и да ни бъде предоставен доклада. Възнаграждението е в размер на 
2 000 лева. Периодът е 1 януари 2018-та до февруари месец 2020 година. Възлага на 
Кмета на Община Смолян да предостави 2 000 лева парична вноска за изготвяне на 
така приетия доклад, който ще ни бъде предоставен на Общинския съвет за сесията на 
30 септември. 

ПЕТЪР МИРЧЕВ: Колеги, разкривам дискусия. Желаещи за изказване? 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Да, г-жо Йочева. 
СИЙКА ЙОЧЕВА: Уважаема г-жо председател, уважаеми колеги общински 

съветници! Вземам отношение от името на групата на КРОС. Ще подкрепим 

предложението на г-жа Венера Аръчкова за изменение договора на сегашния 
управител и намаление на неговото възнаграждение, тъй като дружеството е 
натрупало големи задължения, а и възнаграждението ще трябва да бъде изплатено от 
бюджета на Община Смолян. Още повече това дружество в момента не изпълнява 
съответната дейност. Също така ще подкрепим назначаването на независим одит, тъй 

като ще трябва да се вземат много важни решения и то в зависимост в каква насока и 

то тези решения може би ще бъдат взети след получаване на необходимата 
информация от решението на този одит. Много пъти тука в залата говорихме за 
„Ученическо и столово хранене“, обсъждахме в Сесийната зала и на много от 
общинските съветници не стана ясно какво е действителното състояние на 
„Ученическо и столово хранене“. И затова смятаме, че одитът ще осветли какво е 
състоянието и ще даде отговор на доста въпроси, които стоят пред нас. Но смятаме, 
че не трябва да стигаме до тук. Редно е дружеството да бъде оздравено и да продължи 

своята дейност. Тоест да храни децата здравословно на община Смолян. Ясно е, че 
Общината е принудена да изплати необходимите задължения към доставчиците и 

персонала. И след като тези задължения бъдат изплатени, при едно добро управление, 
това дружество ще може да продължи своята дейност. Също така мислим, че не е 
редно на гражданите на Смолян, след като се изплатят тези задължения, да бъде 
закрито това предприятие, това дружество, тъй като идва следващата ученическа 
година и ще трябва да се вземат решения. Ето защо ние предлагаме точка 8 да има 
следният текст: Общински съвет – Смолян да открие процедура за избор на нов 
управител на „Ученическо и столово хранене“ ЕООД, чрез конкурс и представи ясни 

концепции за оздравяване и развитие на дружеството, който да бъде проведен най-

късно до 1 септември, тъй като си има съответни процедурни времена, за да изтекат. 
По точка 9. Възлага на Председателя на Общински съвет – Смолян г-жа Венера 
Аръчкова да изготви и внесе на следващото заседание за одобрение от Общинския 
съвет правилата, по които ще бъде проведен този конкурс и критериите за участие в 
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него. И по възможност да е с висше образование и да има съответните умения в 

технологията на храненето. Благодаря ви! 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Благодаря, г-жо Йочева! 
ПЕТЪР МИРЧЕВ: Г-жо Йочева, имате ли го в писмен вид? 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Ако може, да го дадете в писмен вид. 

ПЕТЪР МИРЧЕВ: Колеги, други изказващи се? Г-н Сабрутев, заповядайте! 
СТЕФАН САБРУТЕВ: Аз само искам да припомня, че не еднократно в разискванията 
в предходни сесии предлагах да бъде освободен още в самото начало управителя, да 
се назначи на негово място друг човек и не получих подкрепата в този Общински 

съвет. Резултатът е минус 3 месеца или 4 станаха, заплати минус 6-7 хиляди лева, 
които ние трябва да платим, до колкото разбрах на комисиите, на сегашния 
управител. Да, ние ще подкрепим, защото дойде време да се изяснят нещата как да се 
случат и как да бъдат. Това е добро предложение на г-жа Йочева. Искам да добавя 
точка 8 и се надявам този път да ме подкрепите колеги, защото тя добре каза, че 
трябва да почнем на чисто, тия сметки трябва да се платят, ама ние трябва да намерим 

и виновните за това състояние. И аз не мисля, че трябва да плащаме ние и останалите 
50 хиляди, до колкото разбрах. Който е виновен, да поеме вината си. И е крайно 

време да сигнализираме Агенцията по държавен и финансов контрол. Искам да се 
запише в решението, давам предложение, точка 8. 

ПЕТЪР МИРЧЕВ: Точка 10 трябва да е, г-н Сабрутев. 

СТЕФАН САБРУТЕВ: При мен са 7, но вие ги насосахте тука малко. 

ПЕТЪР МИРЧЕВ: Точка 4 отпадна във връзка с уточнението, което направи 

вносителя. 
СТЕФАН САБРУТЕВ: Добре, кой номер е? Последен номер, дали е 7, 8 или 10, да не 
влизаме в полемики. Предлагам Общинският съвет да сигнализира Агенцията по 

държавен и финансов контрол. Не само да видим какво е състоянието и финансите. 
То ни е ясно. Няма какво да го проверяваме. Минус 10, 50, 100 – то е ясно. Да 
намерим виновния и да се потърси отговорност от този виновен. И стига сме се крили 

тука зад наши и ваши. В крайна сметка това са парите на нашите съграждани и трябва 
да има някой виновен. Или ей така с лека ръка да забравим едни 150 хиляди, че някой 

е забатачил една фирма. Ама стига така! И аз ви призовавам много внимателно да 
прецените как ще гласувате точно по тази точка. Защото всички вие, които не го 

подкрепите, ще носите отговорността. Благодаря! 
ПЕТЪР МИРЧЕВ: Колеги, други изказвания? Заповядайте! 
ИВАН ФРЕНКЕВ: Уважаеми колеги, уважаема г-жо председател! 30 септември не е 
ли малко късно? Защото учебната година започва на 15-ти. Ние докато получим този 

отчет.., ние 4 месеца, вече пет, всъщност не можем да вземем едно решение, което 

сега ще струва 6 хиляди лева и повече на данъкоплатците на община Смолян. И 

когато получим одита септември месец, още 3 месеца докато се накумим и цялата 
учебна година ще я отпишем. Това дружество 12 месеца няма да е функционирало. 

Колко ще е здраво, колко ще е читаво, колко няма да е читаво? По този начин просто 

вървим по пътя за ликвидация. Аз не съм съгласен това дружество да бъде 
ликвидирано. Затова моето предложение е, нека да дадем един по-кратък и по-

експедитивен срок, в който да може да получим нужната информация, да вземем 

решение и проблемът да бъде решен на време за новата учебна година. благодаря! 



Протокол № 09/28.05.2020 г.  

  

41 

 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Значи, г-н Френкев, да ви отговоря относно решението на 
Общинския съвет, което ние всички приехме. До 1 юни е предоставено имущество и 

абсолютно всичко на училищата. На юнската сесия, до 30 юни на нас трябваше да ни 

бъде предоставен еквивалент какъв е резултата от това, че училищата стопанисват и 

хранят нашите деца. Обаче такъв резултат не може да бъде даден, защото знаете 
извънредното положение и децата са ползвали през училищата столовете едва 2 

седмици. И ние няма как да направим анализ. И затова в крайна сметка преминаваме 
към този вид. Решението е на Общинския съвет като цяло. А относно 

възнаграждението на г-н Павлов, съгласно неговият договор за управление и контрол, 

в точка 10.6 „поради фактическа невъзможност на изпълняване и когато е спряна 
дейността повече от 60 дни“, тъй че ви умолявам общинските съветници да вземем 

решение за периода от когато е спряно дружеството да бъдат тези условия, които в 

момента предлагаме. Защото съгласно точка 9 и съгласно точка 10.6, в неговият 
договор за управление са написани, че когато дружеството е спряло за по-дълъг 
период от 60 дена, там вече поради фактическа невъзможност за изпълняване, не се 
гарантира възнаграждението. 

ПЕТЪР МИРЧЕВ: Г-н Аршински, заповядайте! 
САЛИХ АРШИНСКИ: Благодаря! Аз имам първо няколко въпроса. Първият ми е, г-н 

Павлов съгласен ли е с това намаление, което правим? Да не изпаднем в хипотезата на 
главният счетоводител, който е отказал, нали? Това е първият ми въпрос. Вторият ми 

въпрос е, защо четвърта точка, с която предаваме архива отпада? Третото ми искане е 
в пета точка „назначава за независим регистриран одитор…., лицето, да извърши 

финансов одит с определено възнаграждение и така насетне, в срок до 30.04., да 
добавим „да присъства одитора при разглеждане на одитния доклад в комисиите и в 
заседанието“. Това да бъде включено в договора му. Да присъства на комисиите и на 
заседание на Общинския съвет с цел задаване на въпроси относно одитния доклад, 

който ще бъде изготвен. Следващото ми предложение. В следващата точка, „възлага 
на управителя“ – „задължава управителя“, не възлага, а задължава. Това ми бяха 
въпросите и корекциите. По отношение на предложението на г-жа Йочева. Имам една 
реплика. Тя е следната. Ако си спомняте, когато вземахме решение относно 

„Ученическо и столово хранене“, тук присъстващите директори на училища заявиха, 
че не желаят „Ученическо и столово хранене“ на територията на техните учебни 

заведения. Съгласно Закона за народната просвета е задължение на директорите да 
осигурят целодневния учебен процес, тоест от влизането на детето, до излизането му 

от училище, включително и хранителния процес. Ако директорите на училища заявят 
готовност да има „Ученическо и столово хранене“, едва тогава може да говорим за 
конкурс, за стратегии, за програми, за управители и така насетне. При положение, че 
директорите на училища не желаят да има „Ученическо и столово хранене“ общинска 
фирма, която под някаква форма да изхранва децата, не е възможно да разглеждаме 
хипотеза за съществуване на такова предприятие. От тази гледна точка, ако има 
такова изявено желание, различно от изявеното на сесията, в която взехме онова 
решение, тогава може да влезнем в тази хипотеза. Иначе в момента обявяваме 
конкурс за фирмата, за управител на нещо, което никой не иска да работи на неговата 
територия. Разбирате ли нонсенса?  Така че, ако г-жа Йочева държите на това ваше 
предложение, молбата ми е да поискате от директорите на училищата да декларират, 
че те искат поне да видят такава стратегия, да има такъв конкурс, да има такава визия, 
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едва тогава да разработваме. В противен случай ще обявим едни конкурси, едни 

стратегии, едни срокове. Някои хора ще пишат и накрая някой ще ни каже „Да, ама 
ние не искаме вас“. Те това вече го казаха. Благодаря! 
ПЕТЪР МИРЧЕВ: Г-н Топов, заповядайте! 
ФИЛИП ТОПОВ: Сега колеги, аз ще помоля председателя на Комисията по законност 
г-н Безергянов да зачете снощи какво приехме, миналия ден, Комисията по законност 
относно текстовата част на тази докладна записка. Преди това обаче ще спра вашето 

внимание на няколко неща. Страна по договора за управление на дружеството е 
кмета, а не Общинският съвет. Второ. Възложителят, в случая кмета, може да изменя, 
да променя, да сключва допълнителни споразумения без наша санкция. Трето. 

Позовавате се на нещо, което ми направи сега впечатление. Поради липса на кворум 

на предходната сесия. Не, г-жо Аръчкова, поради липса на кворум. Имаше 15 човека в 

залата, а поради неприемане на решението. И още нещо. Още когато приемахме 
Решение № 94 от заседанието на 30 януари 2020 г., за спиране на стопанската дейност 
и така нататък, и така нататък, аз много просторно се изказвах тука, че сме в 

нарушение с изискванията на Търговския закон. Бях убеден, че Областния управител 

няма да забележи този пропуск, но се надявах евентуално това да го забележи 

Районната прокуратура, защото не може Общинският съвет да приема решения, които 

влизат в колизия със закон. Да не влизам дето се казва в много подробни обяснения и 

прочие, и прочие. Ще помоля г-н Безергянов да зачете Комисията по законност какво 

приехме. 
АНГЕЛ БЕЗЕРГЯНОВ: Уважаема г-жо председател, във връзка с така зададените ми 

въпроси, имаше подробен протокол. Всичките предложения, които направихме бяха 
записани от вас. В становищата са на Комисията и ще ви помоля да ги зачетете пред 

Общинския съвет, за да могат да се запознаят колегите. От това, което разбрах, от 
идеята да потърсим конкретен човек, на който да възложим управлението на това 
дружество, вие сте направили връзка с предложението на г-н Топов това да бъде 
счетоводителката на въпросното дружество, която е отказала. В този ред на мисли 

считам, че ако се придържаме съответно към текста и идеята на проектите за 
решения, които бяха предложени от въпросната комисия и в частност от г-н Топов, 
безспорно трябва да има физическо лице, което да фигурира в това решение, в което 

да възложим ние на кмета да сключи допълнително споразумение и временно да 
изпълнява длъжността „управител“ на това дружество, за да може да произнесе и да 
има някакво правно и фактическо обяснение и основание решението на Общинския 
съвет. Използвам възможността за дискусията, която се възроди и многократно вече 
дискутираме темата „Ученическо и столово хранене“, безспорно е по принцип, ако 

има воля да се оздравява това дружество и по някакъв начин Общинският съвет да 
продължи дейността си, да има един нов управител, но без реално да… Г-н Топов 
говори за неговата хипотеза и общо взето за решенията, които да оздрави това 
дружество и да направи такъв план, но преди всичко ние считаме, че е необходимо и 

нужно да бъде извършен втори одит, с който съответно одитора да запознае с 
констатациите целия Общински съвет, с реалното фактическо и финансово състояние 
на дружеството и съответно на база тези констатации, никога не сме бягали от 
отговорност, никога не сме стояли зад някой, който съответно носи и конкретната 
отговорност, като конкретни предписания и констатации, там ние сме „за“ всяко едно 

предложение. Считам, че преди всичко би следвало да се запознаем с констатациите 
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на одитора, но който ще бъде възложена тази задача във връзка с финансовото 

състояние на дружеството. Благодаря! 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Колеги, да ви зачета становището на Комисията по законност. 
Първа точка – да бъде прекратен договора с управителя Григор Павлов като не го 

освобождаваме от отговорност. Втора точка – да се предложи нов временно 

управляващ дружеството, с имена и ЕГН и така нататък, за 2 часа, до 40 часа месечно, 

300 лева възнаграждение. Да се изготви до края на месец септември подробен план за 
оздравяване на дружеството и продължаване на неговата дейност. При наличието, че 
ние не можем да освободим г-н Григор Павлов, а нямаме ново назначен, който да ни 

даде някаква перспектива, аз повече се придържам към мнението на г-жа Йочева, че 
ние трябва първо да обявим конкурс и на този конкурс, ако се вземе решение изобщо, 

защото както казва г-н Салих Аршински, ако директорите не желаят да функционира, 
в крайна сметка къде е идеята да се сформира на това дружество управител, да даде 
бизнес план, да даде начин и визия на развитие. А ние докато нямаме тези становища, 
ние не можем да предприемем действията. Затова и в самото начало казах, че 
Комисията взе решение да бъде освободен г-н Григор Павлов и общото мнение беше 
да се предложи на главния счетоводител г-жа Василка Паева. След като тя отказва, 
ние оставаме в дилемата, че все пак трябва да бъде г-н Григор Павлов. Относно г-н 

Аршински, където казвате дали е питан г-н Григор Павлов, Григор Павлов е с 
действащ договор за управление и контрол, в който преди малко казах, че в точка 9 е 
записано, че възложителят не гарантира размера на възнаграждението и в точка 10.6 

поради фактическа невъзможност за изпълнение да изпълнява задълженията си в 
продължение на повече от 60 дни, в крайна сметка ние тука не трябва да искаме 
неговото съгласие, защото той в договора му за управление си ги има тези две 
условия вписани. Тъй че, г-н Топов, аз нямам нищо против становището на 
Комисията, но първо трябва да вземем решение какво правим в момента в създалата 
се ситуация. И за мен като председател и като вносител на докладната, решението е с 
цел облекчаване натрупването на нови задължения, да бъде минимизирана 
възможността. В същото време да бъде извършен одита от независим регистриран 

одитор, дипломиран експерт счетоводител разбира се, и в същото време тогава вече 
да вземем някакво решение на последващи действия дали това дружество ще се 
стабилизира, дали ще тръгне в посока да се вменят на него и някакви други дейности. 

Дали ще тръгнем, това е волята на всички нас 30 човека какво по-нататък ще правим с 
дружеството. И пак ще се повторя, че ние няма да можем да изпълним Решение № 94, 

защото ние нямаме база за сравнение. Базата за сравнение щяхме да я имаме, ако 

училищата работеха и можехме да направим еквивалент от 1 февруари до 30 май 

какъв е бил ученикопотока, който се е хранил в столовете, дали са били доволни 

родителите, дали не са били доволни родителите. Ние в момента това нещо не можем 

да го направим. 

(Филип Топов, от място: Реплика.) 

ПЕТЪР МИРЧЕВ: Заповядайте! 
ФИЛИП ТОПОВ: Сега, уважаеми колеги, не желая да навлизаме в полемика. То 

батака с това „Ученическо и столово хранене“ е заложен много отдавна, но да бъдем 

достатъчно коректни. Присъства на комисията и г-н Аршински и другите и там беше 
да се прекрати договора, като се търси временен управител. Даже, ако си спомняте, 
общински съветници също да дадат предложения подходящи… 
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ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Така беше, да. 
ФИЛИП ТОПОВ: …А не единствено и само с бившата главна счетоводителка. 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: При наличието, г-н Топов, решението, ето тука сте били 9 

човека в Комисията, предложението аз лично го отправих, да дадете и вие 
общинските съветници предложение. До момента нямам предложение от никой от 
вас, а предложението на комисията, което г-н Димитър Ангелов отправи да бъде 
счетоводителката, поех ангажимента да говоря с нея. Тя категорично отказва. Вие при 

това положение държите…. Ние нямаме друг човек и друг вариант в момента, който 

да назначим като временно изпълняващ. И при това положение ние нямаме и 

дилемата в момента е като нямаме друго лице, на което да предложим и кметът на 
общината да сключи договор с даденото друго лице, ние дружеството не можем да го 

оставим без да има управител съгласно Търговския закон. 

ФИЛИП ТОПОВ: Кратко пояснение нали може? 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Да. 
ФИЛИП ТОПОВ: Първо, не вярвам в Смолянска община да няма подходящо лице, 
което да изпълнява тази длъжност. Второ. Никой не е казал този договор да бъде 
прекратен днес или утре. Просто да вземем такова решение. Естествено, че текстът, 
който записахме в комисията беше да бъде временно изпълняващ този човек до 

провеждане на конкурс. 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Така е. 
ФИЛИП ТОПОВ: Сега в крайна сметка, ако ние считаме, че Григор Павлов, с цялото 

ми уважение към него, няма тези възможности, хайде да не кажа друга дума, да се 
справя с това нещо, да го оставим да продължава да забатачват неща, аз нямам 

логическо обяснение, казвам ви. 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Г-н Топов, една реплика към вашето изказване аз да направя. 
В крайна сметка при наличието, че г-н Павлов, ако го освободим по вашата преценка, 
кой ще предостави нещата? Кой ще предостави нещата на дипломираният експерт 
счетоводител и кой ще бъде временно изпълняващия? При наличието, че ние нямаме 
друго лице. Предложете, нямам нищо напротив. Ако предложите друго лице, за което 

да гласуваме и то да е съгласно за това възнаграждение, за тези часове, да бъде 
предоставена информацията на одитора с цел извършване и спиране на неговата 
дейност, нямам нищо напротив. 
(Филип Топов, от място: По принцип да бъде освободен, а не от днес. Извинявайте, 

че ви прекъсвам.) 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Той по принцип ще бъде освободен при всички положения, 
когато вземем решение Общинският съвет, но имаме ли на кого да възложим нещата? 

Нали разбирате, че за да освободим някой, ние трябва да имаме приемник, който да 
поеме нещата.  
ПЕТЪР МИРЧЕВ: Г-н Аршински, заповядайте! 
САЛИХ АРШИНСКИ: Г-н Топов е прав, на комисиите по принцип такава беше 
идеята, само че идеята беше до сесията да имаме предложен човек. Аз разбирам, че 
такова няма. 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Не. 
САЛИХ АРШИНСКИ: Ако сега има някой, предложете колеги. 

ПЕТЪР МИРЧЕВ: До момента няма. 
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САЛИХ АРШИНСКИ: Можем да дискутираме. Но пък има достатъчно юристи, 

знаете, че не може да оставим фирмата без управител. Дали е действащ временен или 

не знам си още какви прилагателни ще сложите, но фирмата трябва да има управител. 

Не разбрах само дали приехте тези предложения за корекции в текста. 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Да, нямам нищо напротив. 
САЛИХ АРШИНСКИ: Да, затова взех думата. Което г-н Топов каза е вярно, така че 
ако има предложение за такова лице колеги, дайте го! 

ПЕТЪР МИРЧЕВ: Колеги, други изказващи се? Г-н Сабрутев, заповядайте! 
СТЕФАН САБРУТЕВ: Уважаеми колеги, ще се върна 2012 година. Тогавашният 
Общински съвет, вие помните ли кой даде предложение г-н Григор Павлов да го 

назначим за управител? Имате ли си спомен?  

ПЕТЪР МИРЧЕВ: Г-н Сабрутев, само да ви напомня, това е ваше второ изказване по 

същество. По принцип по Правилник нямате право. 

СТЕФАН САБРУТЕВ: Ако искате да ми затворите устата, аз нямам против. Мога да 
говоря и на други места. Искам да ви кажа, че някак си така стоим в страни, г-н 

Мелемов ни го предложи, той ни го натресе. Тука 10 пъти обяснявахме, че няма 
необходимото образование, сменихме закона, правилника и така нататък. И сега 
питайте г-н Мелемов, той да намери този човек, който ще го замести. Защо ние трябва 
да носим за пореден път отговорност? И аз мисля, че отговорността е на хората, които 

го подкрепиха тогава и те са от вашата партия. Попитайте ги! Някои не са тука, ама 
други са тука. Искате вие сега горещите картофи и парещи да ги носим ние! Ами 

няма да ги носим. Ще си носите товара, който сте избрали и предложението до край. 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Г-н Сабрутев… 

(Стефан Сабрутев, от място: Аз ви предлагам и вие чакате от опозицията да ви 

предложим временно изпълняващ! А кой иска да поеме една забатачена фирма, ми 

кажете?) 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Изчакайте малко и помислете!. Ние сме общото събрание на 
това дружество. Ние сме легитимният орган! 

(Стефан Сабрутев, от място: Общото събрание, извинявайте, че ви прекъсвам, вие 

също бяхте от управлението! Вашето общо събрание го приехте! Ние бяхме против. 

Тъй че ние като част от онова събрание сме били против. Не ни бройте, че ние като 

общински съветници сме избрали въпросният управител, сме му гласували 

заплатата.) 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: За голямо съжаление, вие сте също по търговския закон и сте 
юридическо лице и знаете много добре, че решенията ги вземат Общото събрание. 
Общото събрание е Общинският съвет в неговия случай. Дали решението е в полза на 
една политическа партия или друга, няма никакво значение. 
(Стефан Сабрутев, от място: Да извадим сесията да видим кой е гласувал, кой 

какво.) 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Може ли, все пак бях споменат? 

ПЕТЪР МИРЧЕВ: Г-н Мелемов, заповядайте! 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: И да се връщаме 2012-та, председател на Общинския съвет 
беше г-н Топов! Не помня, май той го предложи, но това няма значение. Важното е 
друго. Това дружество работеше в годините нормално. Всяка година даваше отчет и 

нещата вървяха нормално. 2019-та дадоха отчет на Общински съвет, че нещата не 
вървят добре. Общинският съвет не предприе мерки. В крайна сметка явно дойде 
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такъв момент, че тази шапка тежка, която беше, вече при тези съвременни условия не 
може да работи. Има там 8 домакина, които единствената роля им за деня е да 
приемат едни продукти. И затова вземат заплати. Контрольори, и така, и така нататък. 

Всичко това натоварва дружеството. И във времето, когато е могло да работи, е 
работело. Но факт е, че в момента то не работи и то последните две години. Сега 
може да изберем нов управител, какво ще се окаже? При тази тежка структура и той 

не може да го изкара на печалба и ще бъде на загуба. Какво правим? Затова 
единственото смислено беше наистина да се направи оптимизация, училищата да си 

поемат. Те могат да оптимизират нещата. Няма да назначават и домакини, няма да 
назначават и контрольори. Има си начини. Това смисъла. Готвачите са същите, 
кухните са същите, доставчиците са същите. Но по този начин намаляме разходите, 
това е единственият начин да намалим разходите.  
ПЕТЪР МИРЧЕВ: Г-н Иванов, заповядайте! 
СТОЯН ИВАНОВ: Той г-н Мелемов изясни много от нещата, които аз исках да кажа. 
Репликата ми е по-скоро към г-н Сабрутев. И то не за първи път. Според мен г-н 

Григор Павлов беше един добър управител. Последните две години нещата се 
промениха. Цените на купоните трябваше да ги актуализираме и да ги вдигнем, в 
съответствие с промяната на икономическата обстановка в държавата през 
последните две години. Вие знаете много добре аномалиите в цените на тока, знаете 
промените в закона и така нататък. За две години се натрупаха тези загуби. И те не са 
резултат от погрешно взети управленски решения. Ако трябва да има отговорни, то е 
колективна отговорност на Общинския съвет. Защото ние трябваше да видим, че 
нещата се променят и трябваше да променим цените на купоните. Това е, което искам 

да кажа. 
(Стефан Сабрутев, от място: Реплика.) 

ПЕТЪР МИРЧЕВ: Заповядайте, г-н Сабрутев! 

СТЕФАН САБРУТЕВ: Значи аз много обичам да споря с икономисти като г-н 

Иванов. Интересно ми е дали когато гласувахте преминаването към училищата на 
тази дейност, обърнахте внимание каква е цената на купона, която не знам дали 

изобщо се възползваха децата, защото коронавирусът настана, но може би в началото 

цената беше 3 лева, до колкото си спомням. Вие предлагахте 4-5 лева да стане. За 
какви икономисти, за какви решения ми говорите, за какви глупости? Ама цифрите 5 

и 3 лева и най-необразования човек я познава. Най-малкото, защото плаща в магазина. 
Значи щом  може една организация да го прави за 3 лева, значи нещо е сбъркано в 

управлението и липсата на контрол, разбира се. И четейки внимателно договора, 
който г-н Мелемов е подписал с г-н Павлов, отговорността по контрола е изцяло 

негова. Тъй че той си го избра, той си го назначи, да го контролира. Липса на контрол 

две години! Я вижте от кога почват проблемите! От един европейски проект за 
„Топъл обяд“. От тогава почват, а не от цената на купона. 
ПЕТЪР МИРЧЕВ: Г-н Ангелов, искахте да се изкажете? Заповядайте! 
ДИМИТЪР АНГЕЛОВ: Здравейте, колеги! Аз искам само едно да кажа. Ние тука 
може да спорим до утре сутринта кой е виновен и кой не е виновен. Трябва ли да 
направим ревизия? Да започнем тази ревизия от 1 юли и да свърши на 30 юли за 
следващата сесия? Трябва ли да направим тази ревизия? 

(Стефан Сабрутев, от място: Това не е ревизия, което се прави.) 
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ДИМИТЪР АНГЕЛОВ: Не е ревизия, но ще имаме някакви резултати на които ние 
можем да стъпим, да се изкажем, да кажем това е така, това е иначе. Ако трябва, да се 
дава там на прокуратурата, на някакви други органи. Трябва да се извърши тази 

ревизия. Без тази ревизия ние сега си говорим празни приказки до 21 часа, до 22 часа, 
кой е назначил, кой гласувал, кой не гласувал. Ние 5 месеца стоим, точката е все 
последна, все някой си тръгва, все нещо става и все не може да приемем и той си 

получава заплатките. За мен да прекратим с разискванията, да гласуваме, да приемем 

да се извърши този одит и тогава да седнем.  

(Виолета Бояджиева, от място: Само ако е възможно срокът на договора да е 

малко по-малък. Много е дълъг.) 

ДИМИТЪР АНГЕЛОВ: Срокът на одита ми се струва…, даже моето предложение 
беше счетоводителя, защото счетоводителят знае всяка операция, всяка сметка и 

може по-лесно да стане. Но ми се струва, че този одитор ще трябва да вика и 

счетоводителя, защото счетоводителят все пак също е управлявал с Григор. Това е. И 

предлагам да приключим с обвиненията кой бил е умен, кой не бил умен, 3 лева, 5 

лева, 10 лева. Ревизията трябва да стане. Да отложим още един месец, още един 

месец, ще дойде Нова година, както сме я подкарали. Ей сега, гледайте ги! Там 

половината ги няма. 
ПЕТЪР МИРЧЕВ: Г-н Ангелов, преди да подложа само вашето предложение за 
прекратяване на разискванията, г-н Френкев вдигна ръка. Разрешавате ли? 

(Стефан Сабрутев, от място: Аз имам реплика, разбира се.) 

(Разисквания от място в залата.) 

ПЕТЪР МИРЧЕВ: Колеги, подлагам на гласуване процедурното предложение, което 

г-н Ангелов направи за прекратяване на разискванията. Моля, който е съгласен, да 
гласува. 
(Димитър Ангелов, от място: Прекратяваме разискванията.) 

ПЕТЪР МИРЧЕВ: Подлагам го на гласуване. Който е съгласен с това, да гласува с 
вдигане на ръка. 
(Мариана Иванова: 14 „за“ и 4 „против“.) 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Контрирам гласуването. 5 са „против“, пък около 18 са „за“. 

Има и 2-ма „въздържали се“. 

ПЕТЪР МИРЧЕВ: Моля, който е съгласен за прекратяване на разискванията, да 
гласува „за“. 

ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 20, „ПРОТИВ“ – 5, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0. 

ПЕТЪР МИРЧЕВ: 20 „за“, 5 „против“ и 2 не участващи в гласуването, колеги 

прекратихме разискванията по тази точка от дневния ред. Обобщавам направените… 

(Стефан Сабрутев, от място: Право на отрицателен вот.) 

ПЕТЪР МИРЧЕВ: За прекратяване на разискванията право на отрицателен вот? 

СТЕФАН САБРУТЕВ: Разбира се. 
ПЕТЪР МИРЧЕВ: Нямате право, г-н Сабрутев. 

СТЕФАН САБРУТЕВ: Защо да нямам? Искате да ми затворите устата? Ами не 
можете, г-н председателстващ! Значи първо, колегата е прав. В движение обявяваме, 
ами на следващата точка ще ви покажа как може да стане да прекратим разискванията 
бързичко. Недейте така, бе! Исках да направя реплика на Митко Ангелов. Радвам се, 
че той е съгласен да се направи ревизия. И много се надявам, когато гласуваме след 

малко, да подкрепи моето предложение, което беше да сигнализираме Агенцията по 
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държавен и финансов контрол. Защото това е ревизия, г-н Ангелов. Нека да го 

гласуваме сега. Пречи ли ви нещо, страх ли ви е? Нещо пазим някой или защо? 

Наистина се надявам, като един коректен човек, който ви познавам, вие и колегата ви 

от групата, да подкрепите моето предложение.  
ПЕТЪР МИРЧЕВ: Колеги, прекратихме разискванията по тази точка от дневния ред. 

Обобщавам постъпилите предложения. Има предложение от г-жа Йочева и 

предложение от г-н Сабрутев. Те не се приемат от вносителя, затова ще ги подложа на 
гласуване. Предложението на г-жа Йочева е към съществуващите 6 точки, имайки 

предвид, че 4 точка отпада, 7 и 8 точка съответно да се вмъкнат решения със следните 
текстове. 7 точка: Общински съвет – Смолян открива процедура за избор на нов 
управител на „Ученическо и столово хранене“ ЕООД, чрез конкурс и представяне на 
концепция за оздравяване и развитие на дружеството, който да бъде проведен най-

късно до 1 септември 2020 година. Който е съгласен с това предложение да влезне 
като 7 точка от решенията към докладната, моля да гласува. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 10, „ПРОТИВ“ – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 14. 

ПЕТЪР МИРЧЕВ: С 10 „за“, без „против“ и 14 „въздържали се“, колеги това 
предложение не се приема. Следващото предложение на г-жа Йочева беше като точка 
8 да влезне решение със следния текст: Възлага на Председателя на Общински съвет – 

Смолян г-жа Венера Аръчкова да изготви и внесе на следващо заседание за одобрение 
от Общински съвет на правилата за провеждане на конкурса и критериите за участие 
в него, в срок до следващата сесия. Което всъщност се обезсмисля поради неприемане 
на предишната. Преминаваме към второто постъпило предложение и то е на г-н 

Сабрутев, като последна точка от проекта за решение, в случая това ще бъде точка 7, 

поради отпадането на точка 4 от първоначалния проект за решение, е именно, ако 

правилно съм разбрал, г-н Сабрутев, Общински съвет – Смолян да сигнализира 
АДФИ и да поиска същата да направи одит на „Ученическо и столово хранене“. 

Правилно ли разбирам вашето предложение? 

(Стефан Сабрутев, от място: Одит може да не е правилно. Да е ревизия.) 

ПЕТЪР МИРЧЕВ: Да, ревизия. Да направи ревизия. Тука в случая обаче не посочвате 
нито период, нито нищо. Но все пак това е вашето предложение и аз го подлагам на 
гласуване. Моля, който е съгласен… 

(Стефан Сабрутев, от място: За целия период на управление, от 2012 г.) 

ПЕТЪР МИРЧЕВ: Моля, който е съгласен с така направеното предложение на г-н 

Сабрутев, да гласува „за“. 

ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 12, „ПРОТИВ“ – 2, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 13. 

ПЕТЪР МИРЧЕВ: Колеги, с 12 „за“, 2 „против“ и 13 „въздържали се“, не се приема 
предложението на г-н Сабрутев. Предложението на г-н Аршински се прие от 
вносителя, така че него няма да се подлага на гласуване. Подлагам на гласуване 
цялата докладна, колеги, с така направените уточнения и приети предложения от 
страна на вносителя, които бяха отправени от страна на г-н Аршински. Поименно 

гласуване. Моля, който е съгласен, да гласува. 
 

Поименно гласуване на проекта за решение по т. 14 от дневния ред: 

 

1. Ангел Безергянов      – „за” 

2. Божидар Шуманов     – „за“ 
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3. Валентин Кюлхански     – „въздържал се” 

4. Венера Аръчкова      – „за” 

5. Вижданка Младенова     – „за” 

6. Виолета Бояджиева     – „въздържала се“ 

7. Денислав Костов      – „за” 

8. Димитър Ангелов      – „за”  

9. Димитър Кръстанов     – отсъства 
10.  Екатерина Гаджева     – „за” 

11. Иван Френкев      – „против” 

12. Иван Гавазов      – „против” 

13. Илия Томов      – „въздържал се” 

14. Коста Начев      – „против“ 

15. Костадин Василев      – „за” 

16. Мария Семерджиева     – отсъства 
17. Милен Журналов      – „за” 

18. Минчо Симов     – „въздържал се” 

19. Петър Мирчев      – „за“ 

20. Петър Янев       – „за” 

21. Рабие Кьосева      – „против” 

22. Радослава Вълчанова – Кисимова   – „въздържала се” 

23. Салих Аршински      – „за“ 

24. Сийка Йочева      – „въздържала се” 

25. Софка Иванова      – „за” 

26. Стефан Сабрутев      – „против“ 

27. Стоян Иванов      – „за” 

28. Тодор Митов      – „за” 

29. Филип Топов      – „против” 

 

(Иван Френкев, от място: Право на отрицателен вот.) 

ПЕТЪР МИРЧЕВ: Нека да обявим резултата само, г-н Френкев. 

(Иван Френкев, от място: Не, просто да не ме пропуснете.) 

ПЕТЪР МИРЧЕВ: Моля, обявете резултата. 
(Мариана Иванова: 15 „за”, 6 „против” и 6 „въздържали се”.) 

ПЕТЪР МИРЧЕВ: 15 „за”, 6 „против” и 6 „въздържали се”, се приема решението. 

(Филип Топов, от място: Оспорвам гласуването. Мисля, че кворумът не е такъв. 

Оспорвам гласуването, г-н председателстващ.) 

ПЕТЪР МИРЧЕВ: Колеги, поради оспорване на гласуването, извършваме 
прегласуване. Моля, който е съгласен, да гласува. 
 

Повторно поименно гласуване на проекта за решение по т. 14 от дневния ред: 

 

1. Ангел Безергянов      – „за” 

2. Божидар Шуманов     – „за“ 

3. Валентин Кюлхански     – „въздържал се” 

4. Венера Аръчкова      – „за” 

5. Вижданка Младенова     – „за” 
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6. Виолета Бояджиева     – „въздържала се“ 

7. Денислав Костов      – „за” 

8. Димитър Ангелов      – „за”  

9. Димитър Кръстанов     – отсъства 
10.  Екатерина Гаджева     – „за” 

11. Иван Френкев      – „против” 

12. Иван Гавазов      – „против” 

13. Илия Томов      – „въздържал се” 

14. Коста Начев      – „против“ 

15. Костадин Василев      – „за” 

16. Мария Семерджиева     – отсъства 
17. Милен Журналов      – „за” 

18. Минчо Симов     – „въздържал се” 

19. Петър Мирчев      – „за“ 

20. Петър Янев       – „за” 

21. Рабие Кьосева      – „против” 

22. Радослава Вълчанова – Кисимова   – „въздържала се” 

23. Салих Аршински      – „за“ 

24. Сийка Йочева      – „въздържала се” 

25. Софка Иванова      – „за” 

26. Стефан Сабрутев      – „против“ 

27. Стоян Иванов      – „за” 

28. Тодор Митов      – „за” 

29. Филип Топов      – „против” 

 

ПЕТЪР МИРЧЕВ: Моля, обявете резултата. 
(Мариана Иванова: 15 „за”, 6 „против” и 6 „въздържали се”.) 

ПЕТЪР МИРЧЕВ: С 15 „за“, 6 „против“ и 6 „въздържали се“, се приема решението по 

тази точка, колеги. 

  

Общинският съвет след като се запозна с Докладната записка на Венера   
Аръчкова – Председател на Общински съвет Смолян, основание  21, ал. 1, т. 9, чл. 27, 

ал. 4 и ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 35, 

т.9, пред. трето, чл. 51, т.9 , пред. второ и ал.2 от  Наредбата за условията и реда за 
упражняване на правата на собственост на общината в търговски дружества с 
общинско участие и общински предприятия, чл. 147, ал.2, от Търговския закон 

   

Р Е Ш  И  : 

 

            1.  Изменя договор за възлагане  на управление на „Ученическо и столово 

хранене“  ЕООД  с ЕИК:120506497,  сключен с управителя Григор  Павлов, в раздел 

V т.8, като същата придобива  следната редакция: „Възложителят определя 
възнаграждение на Изпълнителя  в размер на 300 лева месечно за 2 часа дневно до 

достигането на 40 часа месечно“. 
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          2. Възлага на Кмета на община Смолян да  сключи допълнително споразумение 
съгласно  т.1 от настоящето решение за възлагане на управление на „Ученическо и 

столово хранене“  ЕООД с Григор  Павлов.   

 

          3. Задължава управителят на „Ученическо и столово хранене“ ЕООД  Григор   

Павлов, да предприеме предвидените в Търговския закон и Учредителния акт правни 

и фактически действия по вписване на обстоятелствата на дружеството пред 

съответните органи и ТРРЮЛНЦ. 

 

         4. Избира за независим финансов одитор - Лидия  Делиева – дипломиран експерт 
счетоводител, с адрес: гр. Смолян , да извърши финансов одит на „Ученическо и 

столово хранене“ ЕООД, за периода от 01.01.2018 г. до 31.12.2019 г.   
            В срок до 15.09.2020 г., г-жа Лидия Делиева – дипломиран експерт 
счетоводител, да  представи одитен доклад пред Общински съвет – Смолян.  След 

представянето на одитния доклад,  да присъства в комисиите и заседанието на 
Общински съвет Смолян, което ще се състои на 30.09.2020 г.   
 

      5.   Задължава управителят на „Ученическо и столово хранене“ ЕООД, Григор   

Павлов, до 30.06.2020 г. да сключи Договор за независим финансов одит с  Лидия   
Делиева - дипломиран експерт счетоводител,  с адрес гр. Смолян.  

 

      6. Задължава  управителят на „Ученическо и столово хранене“ ЕООД, Григор   

Павлов да указва пълно съдействие на назначения дипломирания експерт 
счетоводител във връзка с одита. 
 

     7. Възлага на Кмета на община Смолян да предостави 2 000 лева /словом: две 
хиляди /  без ДДС парична вноска за изготвения и приет  финансов отчет.   
 

 

(Иван Френкев, от място: Право на отрицателен вот.) 

ПЕТЪР МИРЧЕВ: Заповядайте, г-н Френкев! Право на отрицателен вот. 
ИВАН ФРЕНКЕВ: Уважаема г-жо председател, уважаеми г-н председателстващ, 

уважаеми г-н кмете, уважаеми колеги, гости, медии! Гласувах „против“ не защото не 
смятам, че г-н Павлов трябва да бъде освободен. Гласувах „против“ не защото 

смятам, че г-н Павлов трябва да продължава да прибира пари, при положение, че 
състоянието на дружеството не може да бъде негова вина, защото най-малкото той 

трябваше да обясни на Общинския съвет рано, когато види какво се случва, за да се 
вземат мерки. Гласувах „против“, защото вие осакатихте едно предложение. Пътят 
към Ада е постлан с добри намерения. Това, което правите в момента и което 

продължавате да правите, защото в предишните три-четири месеца – от януари месец 

насам, са половинчати мерки. Като целта сякаш изглежда да бъде просто едно 

предпране да се направи на това дружество и да бъде ликвидирано и всичко просто да 
се замете. Уважаеми колеги, Общината ще плати 150-160 хиляди, не стана още ясно, 

надявам се от одита най-накрая да разберем всъщност какво се случва с това 
дружество и колко са задълженията и колко са парите, които се плащат там. Ще бъдат 
платени от нашите пари, от парите на данъкоплатците. Защото четири месеца ние не 
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можем да вземем решение, не може да се сигнализират органите, които трябва да 
направят проверка. И за пореден път вие прикрихте всъщност какво се случи с това 
дружество. Нищо не костваше да се сезират всички агенции и всички органи в 
държавата, които да направят една проверка. И ако г-н Павлов е оневинен – о`кей, 

обаче всички доказателства на този етап сочат към противното. И ние в момента това 
решение, което вземаме, значи ние продължаваме да удължаваме една агония. Само 

още нещо, защото исках да го отбележа. Когато бяха тук учителите, тези учители 

казаха „Не, ние не искаме да се занимаваме с това нещо, но предвид ситуацията, ще 
се занимаваме“. Значи ние сега в момента по този начин, както го направихме това 
решение, те учителите ще трябва да започнат подготовката за учебната година. Те да 
се организират, те да държат и да хранят децата, без да знаят дали всичките тези 

усилия, които ще положат, ще трябва да продължат да ги правят. Защото те могат да 
бъдат за един месец, за три месеца, за пет месеца. Затова в момента ние пак нищо не 
направихме. И след един месец отново ще се чоплим това нещо, след два месеца 
отново ще го чоплим, септември месец пак ще го чоплим и най-накрая ще го 

ликвидираме това дружество. Не защото дружеството е лошо, не защото директорите 
не искат това дружество да храни децата, а просто защото ние сме го ликвидирали, 

които за мен е просто скандално. Благодаря! 
ПЕТЪР МИРЧЕВ: Колеги, давам думата на г-жа Аръчкова, за да продължи 

заседанието по следващите точки от дневния ред. 

 

ПО ПЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Вземане на решение за 

отпускане на безлихвен заем от централния бюджет на Република България на 

община Смолян. 

Докладва: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 

 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Колеги, следващата точка от дневния ред е точката относно 

вземане на решение за отпускане на безлихвен заем от централния бюджет на 
Република България за община Смолян. Давам думата на г-н Мелемов. 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Става въпрос за възможност, която се дава от Министерство 

на финансите общините да кандидатстват за безлихвен заем във връзка с финансовата 
ликвидност на общините. Проблемът е сегашната ситуация, всички знаем, че е 
сложна. Най-лошото е, че никой не знае до кога ще продължат мерките, до кога ще 
продължи това положение. Във връзка с това ни се дава възможност да 
кандидатстваме. С много колеги съм говорил, всички имат проблеми, тъй като 

наистина и събираемостта не е тази, която е в нормални години, а и доста разходи има 
по дезинфекция, по приемане на мерки. Сега ще пуснем и детските градини, и те 
доста ще се натоварят там с разходи. Във връзка с това ни се дава възможност да 
кандидатстваме. Казано е до 30 % от собствените приходи, но в крайна сметка никой 

не знае точно колко ще отпуснат заеми, защото пак допускам, че всички общини ще 
искат. В зависимост от това ще прецени Министерство на финансите да се отпуснат 
заеми на общините. Би трябвало да се възползваме от тази възможност, заемът трябва 
да се върне до 31 декември 2021 година. Тоест не е дългосрочен 10 години напред. 

Това е една възможност, която пак повтарям, смятам, че трябва да я използваме, за да 
може да сме спокойни, че ще изпълним бюджета на Общината. В крайна сметка чува 
се как се използват. Ще има отчет как са използвани и в крайна сметка ние имаме 
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приет бюджет. Тоест ние ще изпълняваме бюджета на Общината, защото това е ще е 
помощ в приходната част на бюджета, за да може да си го изпълним във възможно 

най-пълния размер. 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Колеги, имате думата за изказвания. Да, г-н Сабрутев. 
СТЕФАН САБРУТЕВ: Уважаема г-жо председател, уважаеми г-н кмет, колеги! Вчера 
на мейлчето ни беше пратено така, метнато едно предложение. Аз не виждам това да 
е докладна първо. Това е едно предложение. Тука сигурно ще разискваме, но няма да 
вземаме решение. Аз така го разбирам. Да си почешем езиците малко. Първо, не 
мисля, че такова предложение, така сте го записали, няма да я наричам докладна, 
защото за мен това е не е докладна. Първо тя не е минала през комисиите, не е 
обсъдена. Второ. Не е минало обществено обсъждане, а вие предлагате да ви 

разрешим да вземете заем от 3 милиона. Няма лошо, това е безлихвен заем. Няма 
лошо, когато Общината е в тежко финансово състояние да вземем някакъв заем, 

който обаче трябва да е ясно точно за какво ще се ползва. Тука ни давате някакво 

решение, че ще попълним, четвърта точка „Цел на заема: финансиране на временен 

касов недостиг на средства на Община Смолян във връзка с изпълнение на 
противоепидемиологичните мерки на територията на общината и преодоляване на 
последиците от извънредно положение, обявено от Народното събрание на 13 март“. 

Ако имаше комисии, съответно обществено обсъждане, въпросът, който щях да задам 

и сега питам, вие имате ли анализ колко са тези средства? Какво е изпълнението към 

момента на бюджета, съответно на приходите, за да може ние да вземем адекватно 

решение? Знаем ли какви са пък средствата, които точно в борбата с коронавируса 
ние сме изхарчили? Дали за дезинфекция, дали за нещо друго, без значение, 
наложило се е. Но аз мисля, че е обидно за общинския съветник да му пускате в 12 без 
10 секунди на мейлчето едно предложение, вие го наричате докладна, в която искате 
да вземете 3 милиона. Няма лошо да се вземе. Сигурно, ако има точен анализ, аз ще 
го подкрепя, но не и така по този начин. За мен лично е обидно, не знам за другите 
колеги. Научавам го даже преди да си отворя пощата от други колеги, че е имало 

такова предложение. При все, че сме били на комисия, при все че сигурно министъра 
на финансите не е получил вчера,  не е изпратил предложението и не се е знаело. Това 
се е знаело. Това е най-важната точка от цялата тази сесия и вие ни я пускате в 12 без 
10 секунди. 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Г-н Сабрутев, може ли да ви прекъсна и да ви кажа, че не е 
пусната в 12 и 30, а е пусната на комисия – Комисия по ТСУ и Комисията по 

законност са я разглеждали. 

СТЕФАН САБРУТЕВ: Моля ви се! Аз бях на комисията и си тръгнах след всички 

останали и това нещо не беше разгледано. Недейте така!  
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Тука са колегите, които са присъствали в ТСУ. 

СТЕФАН САБРУТЕВ: Колегите от последната комисия… 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Даже и на Комисията по законност им беше предоставена. 
СТЕФАН САБРУТЕВ: В 14 часа комисията, която беше, малко преди да си тръгнем, 

нямаше такова нещо. Ние не сме го гласували. Тука е председателя, може да каже. 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: В същото време тя не подлежи на Закона за обществените 
поръчки, не подлежи на обществено обсъждане. Записано е мотивирано в Закона за 
изменението на Закона за здравето, че това не се съобразява с чл. 14, 15 от Закона за 
публични финанси, не се съобразява със Закона за общинския дълг. В крайна сметка 
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вашите колеги, които са присъствали и аз моля всички общински съветници, които 

присъстваха в Комисия по ТСУ и Комисия по законност, по това нещо даже има и 

гласуване и има приемане. Да не бъдат хвърляни така в пространството нещата, че не 
е била дадена информация. 
СТЕФАН САБРУТЕВ: Кога изпратихте на съветника Стефан Сабрутев? Искате да ви 

отворя пощата и да ви кажа в колко часа съм го получил ли? Какво? Нали вие бяхте в 

комисията и аз бях и си тръгнах заедно с г-жа Цекова, напуснахме заедно комисията. 
Както и да е. Въпросът е принципен. Ние натоварваме Общината с 3 милиона заем, 

защото ние ще гоним максимума и е правилно. 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Четете добре, г-н Сабрутев!  

СТЕФАН САБРУТЕВ: Чета! 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Пет пъти пише „до“. Указанията са да пишем „до“, а може да 
дадат и 100 лева заем. 

СТЕФАН САБРУТЕВ: Може ли да вземем 3 милиона, питам? 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Не. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Съмнявам се, защото всички общини… 

СТЕФАН САБРУТЕВ: Вие искате. Да го напишем 100 хиляди тогава, щом се 
съмнявате.  
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Даде ли им писмото? Там пише. 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Да. 
СТЕФАН САБРУТЕВ: Къде сте го дали? 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: На Комисията по законност. 
СТЕФАН САБРУТЕВ: Аз имам мейл и ми го пратете, за да го чета. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Там ни казват какво да искаме и ние това искаме. 
СТЕФАН САБРУТЕВ: Аз искам да ви кажа следното. Вие, тъй като ни предлагате 
това нещо, имате ли разчети точно за какво ще се използват? Както един заем, когато 

се взема, е ясно за какво ще се ползва? 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Нямаме разчети, защото не знаем колко пари ще дадат. 
СТЕФАН САБРУТЕВ: Може ли първо да си задам въпросите, да не ме прекъсвате.  
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Можете ли да кажете кога ще спрат извънредното 

положение?  

СТЕФАН САБРУТЕВ: То е спряно извънредното положение. Вие къде бяхте на 15-14 

май? 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: А вие знаете ли, че детските градини трябва да се 
дезинфекцират няколко пъти? 

СТЕФАН САБРУТЕВ: Знам. 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Ами тогава кога ще свърши това?  

СТЕФАН САБРУТЕВ: Ама чакайте! Сега вие ме питате за извънредното положение. 
Ако ме питате кога ще пуснат детските градини, пак ще ви отговоря. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Това казвам.  

СТЕФАН САБРУТЕВ: Въпросът е друг. Въпросът е, че вие искате сега да ви 

разрешим до 3 милиона, може би 2 990 000 лева. Аз на ваше място ще търся тавана. 
Искайте 3 милиона, може да ги дадат хората. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: С 3 милиона може да покрием лихвеният заем, част от него. 
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СТЕФАН САБРУТЕВ: А, така! Значи искаме 3 милиона. Обаче тука, когато се иска 
безлихвен заем, трябва да се знае точно за какво се ползва, не да попълним временния 
касов недостиг. Ами кажете какъв ни е недостига! Тоест какво не сме изпълнили. 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Г-н Сабрутев, като идете в банката и искате заем, те ви 

казват „трябва да направите това, това и това“. Те са ни казали какво трябва да 
направим и ние сме го направили. 

СТЕФАН САБРУТЕВ: Добре, защо не ни го дадохте на нас това нещо да се 
запознаем? 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Дадено е. 
СТЕФАН САБРУТЕВ: От нас искате санкция да ви дадем право вие да искате едни 

пари. Съгласно Правилника и Закона, ние като общински съветници може да питаме, 
нали така? И аз сега питам. Защо се ядосвате? Не знам. Просто искам да кажа, че вие 
не сте ни информирали. Не сме минали през никакви правила, не знаем за какво ще се 
ползва и най-важното – не знаем как ще се погасява. Защото аз подозирам, да ви кажа, 
че вие имате по принцип недостиг от както управлявате пари и вие го криете, че 
Общината е цъфнала и вързала и с тези пари ще запушим някаква стара дупка. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: За 2011-та ли говорите? 

СТЕФАН САБРУТЕВ: Ще похарчим 100-200 хиляди за ковид… 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: За 2011-та ли говорим? 

СТЕФАН САБРУТЕВ: За 2012, 2013.. За 2011-та не знам, ама за 2012 г… С тези 3 

милиона ще запушим някоя дупка, така казано на разговорен език. 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: 26 милиона не могат да се оправят за 2-3 години. 

СТЕФАН САБРУТЕВ: Значи вие казвате, че все още сме в тежко състояние и това го 

показва, защото ако бяхме в добро, след това. По принцип.. Може ли да не ме 
прекъсвате? Да кажа нещо. 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Вие ме питате, пък да не ви прекъсвам! 

СТЕФАН САБРУТЕВ: По принцип мерките, които извънредното положение доведе е 
правото на хората и бизнеса да отложат плащането на данък и такса смет до 30 юни. 

Нали така? Сега след 30 юни всичко става изискуемо и би трябвало аз, вие, другите, 
които не сме си платили, да платим. Това беше право по закон дадено, на база тази 

заповед на Министъра на здравеопазването. Така. И аз питам. Това нещо ще го 

разрешат, то до края на годината има време. Защо бързаме, а не го оставим примерно 

юни месец да го разглеждаме, когато ще е ясно. Вие ще ни предоставите спокойно 

едни данни какъв е недостига, какво е неизпълнението, защото е ясно, че има 
неизпълнение. И да направим един график как ще се погасява, защото то пише до 

2021-ва. Ама ние ако не го погасим, какво правим? Нали така? 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Не е така. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Не е така. 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Значи, г-н Сабрутев, в момента ние само вземаме решение 
дали да ни бъде отпуснат или да не ни бъде отпуснат. В същото време може да се 
окаже, че Министерството на финансите отказва да даде изобщо кредит. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: И това, което говорите да си остане така. Може и факторът 
време да има значение. 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: В Закона за здравето е записано, че тези неща не се 
съобразяват с чл. 14 и 15 от Закона за общинския дълг, не се прилагат. В самата 
обяснителна и мотивационна част на предложението, а тука да се върна, дали ще бъде 



Протокол № 09/28.05.2020 г.  

  

56 

 

предложение, дали ще бъде докладна записка или ще бъде внесено като мотивирано 

предложение, това е решение на Общинска администрация по какъв начин ще го 

внесе. Няма никъде в Закона за местно самоуправление и местна администрация дали 

да бъде написано под формата на докладна записка, дали да бъде написано под 

формата на предложение или пък като друг вид. 

СТЕФАН САБРУТЕВ: Добре. Само да зачета точка 5. Срок на погасяване на заема 
31.12.2021 г.  
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Така е записано в писмото. 

СТЕФАН САБРУТЕВ: И хипотезата, която бих допуснал, примерно, че на вас не ви 

достигат парите, даже сте изхарчили парите, които декември месец ви преведоха за 
едни улици, които между другото имам питане, улица „Острица“, която е дълбок 

строител, питат ме жителите кога ще се работи и защо не се работи. 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Те защото знаят, че разбирате от всичко, затова вас питат. 
СТЕФАН САБРУТЕВ: Не, аз мисля, че вие вече сте наясно, че ще вземете заем и ще 
има с какво да се разплащате. 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Г-н Сабрутев, нека да се придържаме към основния въпрос и 

към основното предложение. 
СТЕФАН САБРУТЕВ: Основният въпрос е има ли пилот самолета? Има ли пари в 

сметката? Това е основният въпрос, за да търсим този заем. 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Ето той задава въпрос. Всички тия точки са взети от 
писмото, което ни е пратено. Тоест нито една от тях не сме измислили ние. Аз знам, 

че ако не бяха предложили това нещо, щеше да кажете „Това правителство защо не 
помага на общините? Как така не помага?“. Сега като предлагат помагане, викате 
„Чакай сега, защо пък помага?“ Тоест въпросът винаги е един и същ. Познавайки ви, 

въпросът ви е все същ. 

(Реплика на Стефан Сабрутев, от място /не се чува.) 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Много ви моля, да не влизате в диалог. Ако искате реплика 
някаква на г-н Мелемов, направете си. 

(Стефан Сабрутев, от място: Трябваше да му забраните да ме репликира, когато 

говорех.) 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Вие ми задавате въпроси и да не отговарям... 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Да, г-н Топов. 

ФИЛИП ТОПОВ: Колеги, аз ще помоля всеки от вас, предполагам, че сте го прочели 

това, да не употребявам нарицателни, но още веднъж, който не е вникнал в текста, да 
го прочете преди да вдигне ръката. Първо. Абсолютно съм съгласен, че това не трябва 
да бъде предложение, а трябва да бъде докладна записка. Но не това е толкова голям 

проблем. Проблемът е другаде, колеги. Ние отново сме поставени в ситуация, отново 

сме поставени в ситуация да вървим след вече взето решение от страна на 
управлението, в случая на кмета, да прави нещо, а ние само да му дадем един тласък. 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Кое решение е взето, бе? Аз това не мога да разбера. Да не 
говорим за различни докладни? 

ФИЛИП ТОПОВ: Г-н Мелемов, цялото уважение… 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Аз казах преди малко, ще го повторя! Всичките точки не сме 
ги измислили ние. Това са от писмото. 

ФИЛИП ТОПОВ: Това, който го е писал, не знам кой го е писал, нямам идея кой го е 
писал, но трябва да се връща там някъде, където се правят докладни записки и както 
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се правят. В самото предложение, уважаеми колеги, пише „дадена е такава 
възможност с мотивирано искане“ да се вземе този безлихвен заем. Категорично съм 

„за“ да се вземе безлихвен заем. Преди това трябваше обаче да има това мотивирано 

искане, да го представите пред нас това мотивирано искане, да преценим ние колко е 
недостига, колко са 30-те процента, за които ние кандидатстваме и чак тогава. Не 
вярвам колега в залата да не даде съгласието си. По-нататък. Размерът на този 

безлихвен заем е на база събраните суми до момента и така нататък. Ние не знаем 

какви са ни приходите в момента. Давате ни едни 30 %, но дали са така – да или не? 

Това също не е толкова важно. Важно е друго, уважаеми колеги общински съветници, 

които след малко ще го приемете това недоразумение тука. Пише „условия за 
погасяване на заема“. Знаете ли вие, общински съветници, които ще гласувате за това 
нещо, че на 30.12.2021 година финансовият министър ще си ги вземе тези 3 020 000 

лева от приходите на Общината и изравнителната субсидия?  

(Ангел Безергянов, от място: То не е само за Община Смолян.) 

ФИЛИП ТОПОВ: Ако другите общини, г-н Безергянов, си позволяват лукса, имат 
дето се казва цветущо финансово състояние, не да вземат 30 % в размер на 3 милиона, 
а да вземат 50 милиона. Разбирате ли? По-нататък. Много ви моля, групата, която ще 
гласува „за“. Нека да направим разумното. Да отложим това нещо, да се преработи 

както го прие Комисията по законност, г-жо Аръчкова. Комисията по законност 
затова е Комисия по законност, да каже до колко едно внесено предложение 
кореспондира със законовите изисквания. Формално предложение. Отлагаме го това 
решение, преработва се тази докладна записка, насрочвате едно заседание в къс 
порядък, като задължително обаче заедно с докладната да прочетем и това 
мотивирано искане на кмета. Да мотивира за какво го иска, къде ще се харчи? Защо 

ще се харчи? Съгласен съм да гласувам, но да знаем къде отиват тези 3 милиона. 
Колеги, проявете и вие малко дето се казва разбиране на нещата, че финансовото 

състояние на Общината не е толкова добро дори за безлихвен кредит от 3 милиона, да 
не знаем за какво ще бъдат използвани тези пари. Да не ви губя повече времето. 

Формално предложение. Отлагане на докладната записка, изготвяне на това 
мотивирано искане с разбивка колко са фактически временния недостиг, за да може 
да преценим дали този недостиг е необходимо, касов недостиг. Второ. Колко са тези 

30 % от събраните приходи? И за какво ще се използват? С двете ръце ще гласувам 

„за“. Аз мисля, че можете да насрочите едно заседание в рамките дето се вика на 10 

дена. 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Г-н Топов, за голямо съжаление вие в Комисията по законност 
сте го подкрепили. Предложението е подкрепено и в същото време ваше беше 
предложението да бъде написана сумата „до 3 милиона, а не да бъде написана и 

20 хиляди и 60 стотинки и така нататък. И там на Комисията по законност има запис, 
на който бяха предоставени данните как е изчислена сумата. На база на писмото – 30 

% от приходите за 2019 година на Община Смолян. Даже там на записа, тука 
съжалявам, че г-н Гавазов излезна, но другите които са присъствали на Комисията по 

законност, там се даде разликата между данък, между такси и така нататък. Там беше 
обяснено и в становището на Комисията по законност никъде няма да бъде отложено 

на следващо заседание или пък да бъде мотивирано искане представено от кмета. А 

кметът предоставя на база нашето решение на Общинския съвет, мотивирано искане 
на министъра на финансите. 
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ФИЛИП ТОПОВ: Г-жо Аръчкова, знаете че много ви уважавам. Сега ме връщате в 

2012 година, когато аз съм внесъл решението на Общинския съвет да бъде предложен 

за управител Григор Павлов, 2012-та. Със срок на договора 3 години. Сега сме 2020-

та. Спирам. На Комисията казахме следното – да се преработи, г-н Ангел Безергянов, 
председател на комисията, г-н Аршински, беше вътре. Казахме да се преработи до 

заседанието. Вие нищо не сте преработили. 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Как да не е преработено? Сменено е „не в размер“ на толкова, 
а „в размер до“ толкова. Както е в писмото.  

(От залата: Реплика.) 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Да, г-н Аршински. Г-н Иванов, той понеже реплика… 

САЛИХ АРШИНСКИ: Реплика. Г-н Топов, май сме били в различни комисии. Г-н 

Топов, не разбирам от цифри, нито от право, обаче сега си отворих Закона, докато 

говорите и ви казвам, че говорите неистини. Параграф 38, няма да го чета, за да не 
губя време. Това, което говорите, не отговаря на истината. И за втори път го правя 
днес, и вече редовно ще проверявам какво говори закона, когато говорите за закони. 

Законът казва решение на Общинския съвет е едно, мотивираното искане на кмета на 
община е друго. Параграф 38. 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Два различни документа са. 
ФИЛИП ТОПОВ: Кратка реплика. 
САЛИХ АРШИНСКИ: Каква реплика? 

ФИЛИП ТОПОВ: Дуплика. А какво според вас съдържа в бъдеще време това 
мотивирано искане, което вие сте готови да го подкрепите? 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Г-н Иванов. 
СТОЯН ИВАНОВ: Уважаема г-жо председател, уважаеми г-н кмет, уважаеми колеги! 

По повод на докладната. Призовавам моите колеги без така прецедентно да 
подкрепим това, което се иска, това, което ни се дава, това, което ни се предоставя от 
министъра на финансите. Възможност за ползване на 3 милиона лева заем без лихва, 
без комисионна. Кой разумен човек или разумна институция, когато му се дават 
някакви пари ги отказва? Аз не знам. 

(От залата: Други ги връщат.) 

СТОЯН ИВАНОВ: Искам няколко цифри да спомена, по повод на репликата за 
пилота в самолета. Аз не знам г-н Сабрутев дали знае, че през април Община Смолян 

е изплатила 416 хиляди лева главница и 131 хиляди лева лихва по заема, който вашата 
партия ни завеща през 2007 година. 550 хиляди лева. 
(Виолета Бояджиева, от място: Сега имаме облигационен заем.) 

СТОЯН ИВАНОВ: Ако няма пилот самолета, някой ще ги плати ли тез пари? 158 

хиляди лева по заема ПУДООС – общо 700 хиляди лева. Някой да се е оплакал, че не 
е получавал заплати през тези 5 месеца? Че не са платени разходи, горива, енергия и 

така нататък? Г-н Френкев, данъкоплатците смолянските, понеже вие говорите за 158 

хиляди лева, 550 хиляди лева платиха през април. За завещания от вас инвестиционен 

заем. Така че има пилот в самолета. В тази връзка, уважаеми колеги, призовавам ви 

така със сериозно мнозинство да подкрепим предложението на г-н Мелемов и Дай 

Боже, да се доберем до 3 милиона безлихвен заем. 

(Филип Топов, от място: Реплика.) 

(Стефан Сабрутев, от място: Реплика.) 

(Иван Френкев, от място: Реплика.) 
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ФИЛИП ТОПОВ: Реплика. Колега Иванов, приятелю мой! Бихте ли запознали 

съветниците и обществеността за какво като председател на икономическата и 

финансовата комисия ще бъдат използвани тези 3 милиона? 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Като ги пуснат, ще ви запознаем. 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Да, г-н Сабрутев, или Френкев? Този път и двамата 
едновременно вдигнахте ръка. 
СТЕФАН САБРУТЕВ: Г-н Иванов, вие като председател на Бюджетната комисия, 
разбира се сте най-първия икономист тука, най-видния, което никой не го оспорва от 
нас, разбира се. И като такъв, вместо да се връщаме преди години, когато вие 
гласувахте заедно с въпросната партия, която сега обвинявате един вид, че е взела 
заем, искам да ви питам, тъй като вие явно имате информация, която обществото и 

ние като общински съветници нямаме, какви са приходите и какви са анализите, да ви 

попитам само. Тука в докладната на кмета пише: при анализ на финансовото 

състояние на Община Смолян през първото четиримесечие на 2020 г. установих..“, 

тоест г-н кмета е установил, „ …че съгласно данните от отчета за касово изпълнение 
на бюджета към 30.04.2020 г. Общината отбелязва сравнително нисък процент на 
изпълнение на собствените приходи, което е в причинна връзка с извънредното 

положение обявено от Народното събрание на 13.03.2020 г.“ Вие този анализ имате 
ли го? Имате ли достъп до него? И ако го имате, ние защо го нямаме?  

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Веднага ви контрирам. Сайта на Община Смолян всички до 

един от вас може да го отворите. Отчетът за април месец е публикуван на сайта на 
Община Смолян. 

СТЕФАН САБРУТЕВ: Г-жо Аръчкова… 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Тъй че всеки един от общинските съветници, всеки един 

гражданин на Смолян може да отвори отчета и да ги види нещата. Много съжалявам! 

СТЕФАН САБРУТЕВ:  Г-жо Аръчкова, моля ви се! Искате … 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Не може да казвате, че нямате информация. 
СТЕФАН САБРУТЕВ: Нямаме информация. Когато давате такова предложение, към 

приложенията… 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Аз не го давам. 

СТЕФАН САБРУТЕВ: Вие сте го дали. От вашата служба ни е пратено на мейлчето. 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Но на мен ми е изпратено от Общинска администрация. 
СТЕФАН САБРУТЕВ: Като искате да ви отпуснем заем, ще ни пратите и всички тези 

приложения, които сега ми ги четете. Аз не съм длъжен да ровя в сайта на Община 
Смолян, който обикновено не може да се влиза в много приложения. Ако искате, по 

дати мога да ви кажа кои справки не работят, да си търся този отчет. Вие искате и 

цитирате нещо. Приложение, тогава щях да съм съгласен. По принцип съм „за“ и ще 
подкрепя това, което Стоян Иванов казва, само че не по този начин. Когато вие 
дойдете и го поискате като хората, и дадете разчети. Ама както каза г-н Топов, онази 

част, която ще го подкрепи.  

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Може ли реплика аз да ви отправя? 

СТЕФАН САБРУТЕВ: Разбира се, че може. 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: В същото време това е съвсем различен вид безлихвен заем, 

който се предоставя съгласно Закона за здравето, съгласно чл. 63. Тука в Закона, 
както и г-н Аршински каза, в параграф 38, е написано, че даже могат общините да 
кандидатстват. В момента от нас се иска дали даваме съгласие на г-н Мелемов да 
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кандидатства или не се иска съгласие за кандидатстване. Съгласието се дава от 
Общинския съвет той да направи първата стъпка и да кандидатства. А министърът на 
финансите на база тези законови мерки, които са приети в чл. 63 от Закона за 
здравето, той ще прецени дали изобщо ще отпусне кредит на Община Смолян и в 
какъв размер ще е. Да, г-жо Бояджиева. 
ВИОЛЕТА БОЯДЖИЕВА: Аз първо искам да попитам нещо. Сега, ако това е само 

предложение, значи ли че на следващия етап ние ще имаме внесена докладна с 
аргументи за това по какъв начин ще се изплаща кредита и което трябва да гласуваме 
като размер кредит? Или само това е предложението, до там, което трябва да се 
гласува? 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Съгласно указанията, които са дадени от Национално 

сдружение на общините и съгласно регламентираното в параграф 38 и в чл. 63 на 
Закона за народното здраве, е казано: кметът на общината може да внесе мотивирано 

искане след решение на Общинския съвет. Министърът на финансите трябва да 
определи и да отпусне кредита до края на 2020 година. 
ВИОЛЕТА БОЯДЖИЕВА: Момент. Но той може да го внесе в Министерството. 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: В Министерство на финансите. 
ВИОЛЕТА БОЯДЖИЕВА: Питам дали ще внесе отново при нас аргументирано, 

когато вече истински трябва да гласуваме? За това питам. 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: В същото време на него министъра на финансите какъв кредит 
ще му одобри и какво… Ще внесе, когато министъра на финансите му върне отговор 

– „да, одобрява се за Община Смолян 50 000 кредит, който ще кредит ще бъде 
отпуснат примерно в септември, октомври, ноември, декември 2020 г. Той го 

определя, министъра, и в срок не по-дълъг от края на 2021 година той ще ни определи 

и показателя до коя дата ние трябва да ги внесем. 

ВИОЛЕТА БОЯДЖИЕВА: Губи се някак връзката. За мен по-нормалният вариант е 
след като правите това предложение, Общинският съвет казва „да, добре, 
задействайте процедурата. След като сте задействали и сте подготвили докладната и 

имаме анализ за състоянието и вашето предложение как ще се погасява, да бъде 
внесено за гласуване. Аз така смятам, че е най-редно. 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: В указанията в параграф 38 е написано, че погасяването става 
по решение на министъра на финансите. Трябва да бъде покрит до 31 декември 2021 

година от собствени приходи или изравнителна субсидия. Това е написано. И когато 

министъра на финансите одобри, той ще направи в показатели. Не примерно 

поетапно, не с вноски, а той ги търси тези средства например на датата, в рамките 
когато бъде отпуснат кредита. Той ще бъде с „от – до“. 

ВИОЛЕТА БОЯДЖИЕВА: Значи абсолютно разбираемо е, че всяка община би искала 
да се възползва от подобен кредит. Това е разбираемо за всички. Сега, кое на мен не 
ми харесва. Не ми харесва да се прекалява с аргументацията „пандемия“. До тук, 

разгледала съм изпълнението на бюджета, и мога да ви кажа, че може би 

благодарение все пак на инерцията, защото всички системи в икономиката са с една 
инертност, няма как веднага да спрат рязко, ние говорим за едно не лошо изпълнение. 
Нещата, сравнявам ги с 2019 година. Отражение до края на март не виждам. Април 

виждам леко отражение в наемите, така че това ако някой се зарови, просто на този 

етап даже не е аргумент. На мен затова ми е интересно какви са разходите, които е 
направила Общината по отношение на така противодействие на пандемията, защото 
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не ги знаем тези разходи. И за април месец като гледам, нещата също вървят 
сравнително нормално. Данъците са на 38 %. Друг е въпросът, че ние сме на дефицит, 
друг е въпросът, че на шестмесечието отново ще „цъфнем“. Друг е въпросът, че до 

края на годината също ще бъдем на дефицит по простата причина, както казах и в 
края на миналата година, на начина, по който е изработен бюджета. Той е напомпан с 
неща, които са неосъществими. Да не говорим, че в тази криза, която се задава, те 
просто няма как изобщо да се осъществят. Но затова няма да е причина коронавируса 
и пандемията. Това искам да кажа. Иначе да, хубаво е да поискате такъв кредит, Дай 

Боже, само че как ще го плащаме с нашите приходи до края на годината, това е малко 

сложно. 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Други въпроси, колеги, имате ли?  

(Филип Топов, от място: Прекратяване на разискванията.) 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Ако няма въпроси, който е съгласен да прекратим 

разискванията, моля да гласува. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА” – 26, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0. 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: 26 „за”, без „против” и без „въздържали се”, прекратихме 
разискванията. Колеги, преминаваме към гласуване на така направеното ни 

предложение. 
(Филип Топов, от място: Извинявайте, има предложение за отлагане, 

преработване…) 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Извинявайте, г-н Топов! Подлагам на гласуване 
предложението на г-н Топов да бъде отложено… 

(Филип Топов, от място: Преработена докладната записка и до 10 дена да се внесе 

отново…) 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: В какъв аспект да бъде преработена? Какво желаете да бъде 
преработено? Подлагам на гласуване предложението на г-н Топов. Който е съгласен 

предложението да бъде отложено, моля да гласува. 
(Филип Топов, от място: И внесено за ново разглеждане.) 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Да, и внесено за ново разглеждане. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА” – 10, „ПРОТИВ” – 11, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 5. 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: С 10 „за“, 11 „против“ и 5 „въздържали се“, не се приема 
предложението. Преминаваме към гласуване на предложението от името на кмета. 
 

Поименно гласуване на проекта за решение по т. 15 от дневния ред: 

 

1. Ангел Безергянов      – „за” 

2. Божидар Шуманов     – „за“ 

3. Валентин Кюлхански     – „за” 

4. Венера Аръчкова      – „за” 

5. Вижданка Младенова     – „за” 

6. Виолета Бояджиева     – „въздържала се“ 

7. Денислав Костов      – „за“ 

8. Димитър Ангелов      – „за”  

9. Димитър Кръстанов     – отсъства 
10.  Екатерина Гаджева     – „за” 

11. Иван Френкев      – „въздържал се” 
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12. Иван Гавазов      – извън залата 
13. Илия Томов      – „въздържал се“ 

14. Коста Начев      – „въздържал се“ 

15. Костадин Василев      – „за“ 

16. Мария Семерджиева     – отсъства 
17. Милен Журналов      – „за” 

18. Минчо Симов      – „въздържал се” 

19. Петър Мирчев      – „за“ 

20. Петър Янев       – „за” 

21. Рабие Кьосева      – „въздържала се” 

22. Радослава Вълчанова – Кисимова   – „въздържала се” 

23. Салих Аршински      – „за“ 

24. Сийка Йочева      – „въздържала се” 

25. Софка Иванова      – „за” 

26. Стефан Сабрутев      – „въздържал се“ 

27. Стоян Иванов      – „за” 

28. Тодор Митов      – „за” 

29. Филип Топов      – „въздържал се” 

 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Моля, обявете резултата. 
(Мариана Иванова: 16 „за”, 10 „въздържали се“, без „против”.) 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Със 16 „за” и 10 „въздържали се”, се приема решението по 

точка 15 от новия ни дневен ред.  

 

  

        Общинският съвет след като се запозна с Докладната записка на Николай   

Мелемов – Кмет на община Смолян, основание §38, ал.1 от Закона за изменение и 

допълнение на Закона за здравето, чл.21, ал.1, т.10 и ал.2, чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона 
за местното самоуправление и местната администрация, чл.3, т.5 от Закона за 
общинския дълг, чл.52, ал.1, т.2, чл.103, ал.1 от Закона за публичните финанси и 

чл.60, ал.1 от Административно процесуалния кодекс 
 

Р Е Ш И: 
 

І. Дава съгласие за отпускане на безлихвен заем от Централния бюджет на 
Република България на Община Смолян при следните параметри: 

1.  Валута на безлихвен заем: български лев. 

2.  Размер на заема: до 30 % от собствените приходи за 2019 година, 
представляващо сума с номинална стойност в размер до 3 000 000.00 лева. 

3. Вид на заема:  безлихвен заем от Централния Бюджет.   
4. Цел на заема: финансиране на временния касов недостиг на средствата по 

бюджета на община Смолян във връзка с изпълнението на противоепидемични мерки 

на територията на Общината и преодоляване на последиците от извънредното 

положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г.. 
5. Срок за погасяване на заема: 31.12.2021 година. 
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6. Условия за погасяване на заема: с приходи от общинския бюджет и 

изравнителна субсидия. 
7. Начин на обезпечаване: без обезпечения. 
8. Лихви, такси и комисионни: без лихви, такси и комисионни. 

 

ІІ. Възлага на кмета на Община Смолян да отправи мотивирано предложение – 

искане за отпускане на безлихвен заем до министъра на финансите. 
 

ІІІ. Допуска предварително изпълнение на настоящото решение по реда на чл. 60, 

ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс. 
 

 

ПО ШЕСТНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Трайното укрепване на 

срутището на път II-86 до разклона за село Тикале, община Смолян 

Докладват: група общински съветници от КРОС 

 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Колеги, преминаваме на следващата точка от дневния ред, 

точка 16. Това е по докладна записка от групата общински съветници от Коалиция за 
развитие на Община Смолян (КРОС), относно трайно укрепване на срутището на път 
II-86 до разклона за село Тикале, община Смолян. В същото време, г-н Томов, вие сте 
вносител на тази докладна, респективно групата. Предложенията, където са в проекта 
за решение аз ги приемам като председател на Общинския съвет. Имате ли някакво 

допълнение вместо проект за решение да бъдат преоформени под формата на 
решения? 

(Илия Томов, от място: Нека са решения.) 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Колеги, имате думата за разисквания относно тази докладна. 
Има ли желаещи, колеги? 

(Мариана Цекова, от място: Може ли да кажа нещо?) 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Кое? 

(Мариана Цекова, от място: Да ми дадете думата да дам пояснение.) 

(От залата: Ако може, да.) 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Да, аз нямам нищо напротив. 
МАРИАНА ЦЕКОВА: Добър ден! Искам да кажа, че на комисиите тази тема се 
засегна и г-н Мелемов ме накара да се обадя в Областно пътно управление и да 
разговарям с инж. Миланова, която ни обясни, че на 03-ти ще има Експертен съвет в 

Агенция „Пътна инфраструктура“. В момента в Областно пътно управление има 
предоставен проект, който те трябва да дадат становище по него и след Експертния 
съвет вече ще започнат и работа. Знаете, че Агенция „Пътна инфраструктура“ си има 
собствена фирма, която изпълнява тези дейности. Но първо трябва да приемат 
Експертния съвет проекта и след това ще се случи.  

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Благодаря, г-жо Цекова!  
МАРИАНА ЦЕКОВА: Просто това го коментирахме. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Ако не почнат, на следващата сесия може да го приемем. 

МАРИАНА ЦЕКОВА: Не, те пак могат, но просто ги информирам за това. 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Благодаря! 
МАРИАНА ЦЕКОВА: И аз ви благодаря! 
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ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Благодаря за оказаното съдействие и за подадената 
информация! Да, г-н Томов. 

ИЛИЯ ТОМОВ: Г-жо председател, г-н кмет! Само че нашата група нямаше как да 
знаем, че има такива действия. Затова сме входирали докладната и държим в крайна 
сметка нека малко се поразмърдат. 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Аз просто благодаря на г-жа Цекова за даденият отговор. Аз 
иначе ще си го подложа на гласуване. 
ИЛИЯ ТОМОВ: И аз благодаря! 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Колеги, други изказвания имате ли? Не виждам. Който е 
съгласен да прекратим разискванията, моля да гласува. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА” – 22, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0. 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: С 22 „за”, без „против” и „въздържали се”, прекратихме 
разискванията по докладната. Колеги, моля да гласуваме така предложеният ни 

проект за решение да бъде решение по докладната. Който е съгласен, моля да гласува. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА” – 23, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0. 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: С 23 „за“, без „против“ и „въздържали се“, докладната е 
приета и проекторешенията са решения. 
 

             Общинският съвет след като се запозна с Докладната записка на Група 
съветници от „Новото време“/КРОС/, и на основание чл.21, т.23, ал.2 от ЗМСМА  

 

Р Е Ш И: 
 

1.  Възлага на Председателя на Общински съвет – Смолян г-жа Венера Аръчкова, 
да изпрати официално запитване до Областна администрация – Смолян и Агенция 
„Пътна инфраструктура“, за предприетите до момента действия и предвидените 
срокове от страна на агенцията за трайното укрепване на срутището на път II-86 до 

разклона за село Тикале.  
  

 

ПО СЕДЕМНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Отпускане на еднократна 

помощ за лечение. 

Докладва: Венера Аръчкова – Председател на Общинския съвет 

 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Относно следващата молба, внесена от г-жа Лина Кавалова 
относно еднократна помощ за отпускане на лице, изпаднало в затруднено финансово 

положение във връзка с операция. В крайна сметка моля за вашето становище да бъде 
подпомогнато това лице с какъв размер? Знаете, че кметът на общината може да дава 
еднократни помощи до 500 лева без решение на Общинския съвет, но тъй като 

ресурса е много малък за тези помощи и той размерът е за цяла година, в момента 
Общинска администрация разрешава помощи по 100-150 лева, защото знаете, че има 
доста хора, които се нуждаят от такива помощи. Моля за вашето решение и 

предложение какъв размер от сума да бъде отпусната на лицето – 500-600 лева? 

Имате думата за предложения? Да, г-н Аршински. 

САЛИХ АРШИНСКИ: Уважаема, г-жо председател, ние ще подкрепим сумата, която 

ако се консолидират колегите. Ето затова говорихме в точката за безлихвения заем. 
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Аз благодаря, че и колегите от КРОС подкрепиха този безлихвен заем, който 

компенсира касовата наличност, за да може да сме полезни на обществеността. Нека 
колегите да предложат. И едно процедурно, г-жо председател! Моля ви за втори път 
да качите Правилника на Общинския съвет на Диска.  
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Да, може. 
САЛИХ АРШИНСКИ: Благодаря! 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Благодаря и аз, г-н Аршински! Не разбрах само вашето 

предложение за колко лева е? 500, 600 лв.?  

(От залата: 600 лв.) 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: 600 лв., добре. Колеги, имате думата за предложения относно 

сумата. Има ли други предложения, колеги? Ако няма други предложения, да 
прекратим разискванията. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА” – 25, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0. 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: С 25 „за“, без „против“ и „въздържали се“, прекратихме 
разискванията. Колеги, поименно гласуване за отпускане на еднократна помощ на 
лицето Лина Кавалова във връзка с финансово затруднение на лицето Съби Чавдаров, 

в размер на 600 лева. Който е съгласен, моля да даде своя вот. 
 

Поименно гласуване на проекта за решение по т. 17 от дневния ред: 

 

1. Ангел Безергянов      – „за” 

2. Божидар Шуманов     – „за” 

3. Валентин Кюлхански     – „за” 

4. Венера Аръчкова      – „за” 

5. Вижданка Младенова     – „за” 

6. Виолета Бояджиева     – „за“ 

7. Денислав Костов      – „за” 

8. Димитър Ангелов      – „за”  

9. Димитър Кръстанов     – отсъства 
10.  Екатерина Гаджева     – „за” 

11. Иван Френкев      – „за” 

12. Иван Гавазов      – извън залата 
13. Илия Томов      – „за“ 

14. Коста Начев      – „за“ 

15. Костадин Василев      – „за” 

16. Мария Семерджиева     – отсъства 
17. Милен Журналов      – „за” 

18. Минчо Симов     – „за” 

19. Петър Мирчев      – „за“ 

20. Петър Янев       – „за“ 

21. Рабие Кьосева      – извън залата 
22. Радослава Вълчанова – Кисимова   – „за” 

23. Салих Аршински      – „за“ 

24. Сийка Йочева      – „за” 

25. Софка Иванова      – „за” 

26. Стефан Сабрутев      – „за“ 
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27. Стоян Иванов      – „за” 

28. Тодор Митов      – „за” 

29. Филип Топов      – „за“ 

 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Моля, обявете резултата. 
(Мариана Иванова: 25 „за”, без „против” и „въздържали се”.) 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: С 25 „за”, без „против” и „въздържали се”, приехме решение 
за отпускане на еднократна помощ в размер на 600 лева.  
 

      Общинският съвет след като се запозна с молбата на Л.С.К. на С.С.Ч. от с. Търън, 

общ.Смолян, на основание  чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА , 

 

Р Е Ш И: 
 

1.Одобрява отпускането от бюджета на Община Смолян, еднократна помощ за 
лечение на С.С.Ч. – ЕГН ******  от с. Търън, общ. Смолян, в размер на 600 

(шестстотин ) лева.  

 

2.Възлага на Кмета на община Смолян, да изплати сумата в размер на   600 лв.  

/шестстотин лева/. 

  

 

ПО ОСЕМНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Отговор на питане. 

 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Последната точка, това е питането от г-н Илия Томов, 
общински съветник, председател на групата „Коалиция за развитие на Община 
Смолян“. Г-н Томов, отговорът ви е предоставен от г-н Мелемов. Въпроси към г-н 

Мелемов имате ли, допълнителни? 

ИЛИЯ ТОМОВ: Питането, всичките предполагам са запознати с него, но днес 
отрицателните емоции са повече. Не съм запознат с отговора, но благодаря на г-н 

кмета! На другата сесия ще коментирам. Просто не съм запознат. 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Благодаря, г-н Томов! 

ИЛИЯ ТОМОВ: Става въпрос за субсидиите. 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Всички общински съветници са запознати и с питането, и с 
отговора. Благодаря на всички общински съветници! Поради изчерпване на дневния 
ред, закривам заседанието! 

 

(Заседанието на Общинския съвет беше закрито в 18.00 часа.) 

 

  

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА 

Председател на Общински съвет – Смолян         

 

 

 
Изготвил,  
Анелия Кехайова – мл. експерт 
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