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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 

№ 10 

 

Днес, 25.06.2020 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: Колеги, само ще ви помоля да се разредите малко. Добър ден 

на всички! Колеги, предлагам да започнем днешното заседание на Общинския съвет. 
Раздаден ви е и получен дневен ред. На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за 
местното самоуправление, насроченото заседание е за днес, 25 юни 2020 година, от 
15.00 часа. Дневният ред ви е предложен в 19 точки, като на комисии е разглеждана и 

точка, която е докладна записка от групата на КРОС. Предложението беше да се 
разгледа на комисии и да бъде вкарана в дневния ред. Има предложение точката, 
касаеща Наредбата за управление на отпадъците в община Смолян, точка 9, да бъде 
отложена. Г-н Мелемов отлага, оттегля в момента тази докладна за по-късно 

разглеждане на следващи сесии. Имате думата относно дневния ред. Колеги, има ли 

някой нещо относно дневния ред за днешното заседание? Предложението, което 

отправям е на мястото на точка 9, която е оттеглена от г-н Мелемов, да влезне точка 
9: Наблюдение и оценка за изпълнение на Общинския план за развитие на Община 
Смолян за периода 2014-2020 година, внесената докладна от групата на КРОС. Имате 
ли някакви предложения други, колеги? Относно дневния ред. Да, г-н Томов. 
ИЛИЯ ТОМОВ: Г-жо председател, г-н кмет, гости и колеги! Искам само да напомня, 
че има и едно уведомление и едно питане също от групата на КРОС. 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: За питането, което е внесено от КРОС, г-н Мелемов ще 
отговори на следващата сесия, защото имаше доста въпроси и доста неща. Ще бъде 
отговорено на следващата сесия. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Да. 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Затова не е включено в дневния ред като питане. Други 

въпроси, колеги, относно дневния ред? Не виждам. Който е съгласен да прекратим 

разискванията относно дневния ред, моля да гласува. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 26, „ПРОТИВ“ – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0. 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: С 26 „за“, без „против“ и „въздържали се“, приехме дневния 
ред. 

 

ДНЕВЕН РЕД:   

 

1.Одобряване на Подробен устройствен план – устройствен план – 

устройствен план - схема за обект : „Газификация на гр. Смолян”, Подобект : 
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“Газоразпределителни мрежи и отклонения към абонати в квартал Райково, улица 
„Наталия“, гр. Смолян“. 

                                                  Докладва: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 

 

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

„Разширение на спортна база на Ловно рибарска кооперация „ЛЕС ЛОВ“ с. Смилян - 

въздушна полоса за стрелба с огнестрелно оръжие“. 

                                                         Докладва: Николай Мелемов – Кмет на Община 
Смолян 

 

       3.Одобряване на изменение на подробен устройствен план /ПУП/ - план за 
регулация /ПР/ на урегулиран поземлен имот /УПИ/ Ш - 157 и УПИ IV - 157 в кв.20 с 
предвиждане на нова улична регулация по плана на с. Смилян, общ. Смолян“. 

                                                  Докладва: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 
 

                  4.Разрешение за изработване на Подробен устройствен план - парцеларен 

план за обект : „Външно електрозахранване на сграда в УПИ I - 11427 - база за отдих 

в кв.62 местност „Имарет дере“ в поземлен имот с идентификатор 40748.11.427 в село 

Кутела, община Смолян”. 

                                          Докладва: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 

 

5.Разрешение за изработване на Подробен устройствен план - План за регулация 
и застрояване на поземлен имот с идентификатор 67653.424.12 в местност 
„Патулево“, землище гр. Смолян. 

                                                   Докладва: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 

 

          6.Приемане на  Наредба за привличане и насърчаване на инвестиции с 
общинско значение в Община Смолян и реда за издаване на сертификат за 
инвестиция клас В. 

                                                   Докладва: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 
 

            7.Приемане на Наредба за определяне обема на животновъдната дейност и 

местата за отглеждане на селскостопански животни, загробването им при 

необходимост на територията  на община Смолян.            

                                                   Докладва: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 
 

           8. Приемане на Наредба за изграждане и опазване на зелената система на 
територията на община Смолян съгласно чл.62, ал.10 от Закона за устройство на 
територията /ЗУТ/. 

                                                   Докладва: Николай Мелемов – кмет на Община Смолян 

 

           9. Наблюдение н оценка на изпълнението на Общински план за развитие на 
община Смолян за периода 2014 -2020 година и промяна в състава на Оперативна 
група за наблюдение и оценка 
                             Докладва: Групата общински съветници на Коалиция за Развитие 
на Община Смолян (КРОС)  
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          10. Кандидатстване на Община Смолян по целева програма за подпомагане 
образователния процес на децата и младежите, настанени в социални услуги, 

делегирана от държавата дейност от резидентен тип на територията на страната и 

домове за деца, лишени от родителска грижа от I до XII клас, утвърдена със заповед 

№ РД01-325/28.05.2020 г. от министъра на труда и социалната политика. 
                                                   Докладва: Николай Мелемов – кмет на Община Смолян 

 

         11. Сключване на предварителен договор по реда на чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ 

за част от поземлен имот с идентификатор 67653.928.91 и част от поземлен имот с 
идентификатор 67653.928.43 по кадастралната карта на гр. Смолян, кв. Устово 

                                                  Докладва: Николай Мелемов – кмет на Община Смолян 

 

        12. Сключване на предварителен договор по реда на чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ за 
част от поземлен имот с идентификатор 83274.501.172 по кадастралната карта на с. 
Широка лъка, общ. Смолян. 

                                                   Докладва: Николай Мелемов – кмет на Община Смолян 

                

        13. Упълномощаване на представител на Община Смолян за участие в Общо 

събрание на "Регионално Дружество за Заетост и Структурно Развитие-РДЗ И СР" 

ООД. 

                                                   Докладва: Николай Мелемов – кмет на Община Смолян 

 

        14. Промяна на общинската транспортна схема за обслужване на населението по 

междуселищна линия  Момчиловци - Устово. 

                                                    Докладва: Николай Мелемов – кмет на Община Смолян 

 

               15. Даване мнение за опрощаване на данъчно задължение към държавата по 

постъпила преписка с вх. № ДЛ004372/29.05.2020 г. от Администрацията на 
Президента на РБългария, от Ася Минчева Карова, от гр. Смолян, ул.“Митко 

Палаузов“ № 14. 

                                                    Докладва: Николай Мелемов – кмет на Община Смолян 

 

              16. Одобряване на пазарна цена на право на прокарване на отклонения от 
общи мрежи и съоръжения съгласно експертна оценка на независим оценител в 
съответствие с приложените устройствени схеми на канализационни и водопроводни 

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

                                                    Докладва: Николай Мелемов – кмет на Община Смолян 

 

              17.  Предложение за включване на общински детски градини и училища в 

Списъка със защитените детски градини и защитените училища за  учебната 
2020/2021 година. 
                                                  Докладва: Николай Мелемов – кмет на Община Смолян 

 

             18. Предложение за включване на общински детски градини и училища в 
Списъка на средищните детски градини и училища за учебната 2020/2021 година 
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                                                   Докладва: Николай Мелемов – кмет на Община Смолян 

 

            19.„Ученическо и столово хранене” ЕООД, гр. Смолян с ЕИК: 120506497.  

                                           Докладва: Венера Аръчкова – Председател на ОбС - Смолян 

 

 

 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Предлагам да започнем нашето заседание.  
 

 

ПО ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Одобряване на Подробен устройствен 

план – устройствена план-схема за обект: „Газификация на гр. Смолян“, 

Подобект: „Газоразпределителни мрежи и отклонения към абонати в кв. 

Райково, ул. „Наталия“, гр. Смолян“. 

Докладва: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 

 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Давам думата относно първа точка – одобряване на Подробен 

устройствен план, „Газификация на гр. Смолян, подобект „Газоразпределителни 

мрежи и отклонения към абонатите в кв. Райково“. Давам думата на г-н Мелемов. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Уважаеми госпожи и господа общински съветници, 

съграждани! Предлагам на вашето внимание за одобряване по компетентност искане 
от „Райков сервиз“ ООД за подробен устройствен план, схема на обект: „Газификация 
на гр. Смолян“, подобект улица „Наталия“, газоразпределителни мрежи и отклонения 
към абонати. 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Колеги, имате думата за изказвания относно точка 1 – 

одобряване на подробен устройствен план. Има ли желаещи? Да, г-н Сабрутев. 
СТЕФАН САБРУТЕВ: Добър ден на всички! Уважаема г-жо председател, уважаеми 

г-н кмет, колеги, медии и съграждани! Нашата група ще подкрепи точка 1. Нашият 
град наистина има нужда от развитие, от газификация, която би подобрила 
екологичното състояние на въздуха. Аз само искам да напомня защо не се случи това 
през 2018 година. Защото виждам, че е била оттеглена, по-скоро по моя памет не 
беше приета, защото тръбите са положени. И въпреки това ние ще подкрепим тази 

докладна, защото знаем, че това нещо е необходимо. Просто тогава бяхме излъгани, 

че там имало някакви колектори, канализационни тръби и така нататък. Истината е, 
че тръбите за газификация са положени. И въпреки това ще го подкрепим, г-н 

Мелемов. 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Благодаря, г-н Сабрутев! Други колеги? 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 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” 
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67653.921.478, 67653.921.479, 67653.921.485, 67653.921.488 и 67653.934.225.  

3. Валентин Кюлхански     – отсъства 
4. Венера Аръчкова      – „за” 

5. Вижданка Младенова     – „за“ 

6. Виолета Бояджиева     – отсъства 
7. Денислав Костов      – „за” 

8. Димитър Ангелов      – „за”  

9. Димитър Кръстанов     – „за“ 

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     – „за“ 

17. Милен Журналов      – „за“ 

18. Минчо Симов      –„за” 

19. Петър Мирчев      – „за“ 

20. Петър Янев       – „за” 

21. Рабие Кьосева      – отсъства 
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: 26 „за”, без „против” и „въздържали се”.) 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: С 26 „за”, без „против” и „въздържали се”, приехме решението 

по точка 1 от дневния ред, а именно одобряване на подробен устройствен план. 

 

         Общинският съвет след като се запозна с Докладната записка на Николай   

Мелемов – Кмет на община Смолян, на основание чл. 21, ал.1, т.11 от ЗМСМА във 
връзка с чл. 129, ал.1 от ЗУТ,   

Р Е Ш И: 

 

         Одобрява Подробен устройствен план - устройствен план - схема за обект 
: „Газификация на гр. Смолян”, Подобект : “Газоразпределителни мрежи и 

отклонения към абонати в квартал Райково, улица „Наталия“, гр. Смолян“, с 
трасе преминаващо през поземлени имоти: 

 



Протокол № 10/25.06.2020 г.  

  

6 

 

 

 

 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Преминаваме към точка 2. 

 

ПО ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Одобряване на Подробен устройствен 

план – парцеларен план за обект: „Разширение на спортна база на Ловно 

рибарска кооперация „ЛЕС ЛОВ“ с. Смилян – въздушна полоса за стрелба с 

огнестрелно оръжие“. 

Докладва: Николай Мелемов – кмет на Община Смолян 

 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Одобряване на подробен устройствен план – парцеларен план 

за обект: „Разширение на спортна база на Ловно рибарска кооперация „ЛЕС ЛОВ“, 

село Смилян. Давам думата на г-н Мелемов. 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Няма какво да добавя по тази докладна. 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Колеги, имате думата за изказвания относно точка 2 от 
дневния ред. Има ли желаещи, колеги? Не виждам. Който е съгласен да прекратим 

разискванията, моля да гласува. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА” – 25, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0.  

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: С 25 „за”, без „против“ и „въздържали се“, прекратихме 
разискванията. Колеги, преминаваме към гласуване относно решението по точка 2, 

одобряване на подробен устройствен план – парцеларен план на обект: „Разширение 
на спортна база на Ловно рибарска кооперация „ЛЕС ЛОВ“, село Смилян. 

 

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

 

1. Ангел Безергянов      – „за” 

2. Божидар Шуманов     – „за” 

3. Валентин Кюлхански     – отсъства 
4. Венера Аръчкова      – „за” 

5. Вижданка Младенова     – „за“ 

6. Виолета Бояджиева     – отсъства 
7. Денислав Костов      – „за” 

8. Димитър Ангелов      – „за”  

9. Димитър Кръстанов     – „за“ 

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     – „за“ 

17. Милен Журналов      – „за” 

18. Минчо Симов     – „за” 

19. Петър Мирчев      – „за“ 

20. Петър Янев       – „за“ 
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21. Рабие Кьосева      – отсъства  
22. Радослава Вълчанова – Кисимова   – „за“ 

23. Салих Аршински      – „за“ 

24. Сийка Йочева      – „за” 

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

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 решението 

относно одобряване на подробен устройствен план, село Смилян. 

 

     Общинският съвет след като се запозна с Докладната записка на Николай   

Мелемов – Кмет на община Смолян, на 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 : 

Разширение на спортна база на Ловно рибарска кооперация „ЛЕС ЛОВ“ с. 
Смилян - въздушна полоса за стрелба с огнестрелно оръжие“, с трасе 
преминаващо през поземлени имоти с идентификатори: 67547.24.89, 67547.52.7 

и 67547.24.59 по кадастралната карта на с. Смилян, общ. Смолян. 
  

ПО ТРЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Одобряване на изменение на подробен 

устройствен план /ПУП/ - план за регулация /ПР/ на урегулиран поземлен имот 

/УПИ/ III - 157 и УПИ IV - 157 в кв. 20 с предвиждане на нова улична регулация 

по плана на с. Смилян, общ. Смолян“. 

Докладва: Николай Мелемов – кмет на Община Смолян 

 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Преминаваме към точка 3 от дневния ред. Одобряване на 
изменение на подробен устройствен план, касаещ улична регулация по плана на село 

Смилян, община Смолян. Давам думата на г-н Мелемов. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Отново няма какво да добавя и по тази точка. 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Колеги, имате думата за изказвания относно точка 3 от 
дневния ред. Има ли желаещи, колеги? Не виждам. Който е съгласен да прекратим 

разискванията, моля да гласува. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА” – 25, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0.  

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: С 25 „за“, без „против“ и „въздържали се“, прекратихме 
разискванията. Колеги, преминаваме към гласуване на решението относно одобряване 
и изменение на подробен устройствен план за улична регулация в село Смилян, 

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

 

1. Ангел Безергянов      – „за” 

2. Божидар Шуманов     – „за” 

3. Валентин Кюлхански     – отсъства 
4. Венера Аръчкова      – „за” 

5. Вижданка Младенова     – „за” 

6. Виолета Бояджиева     – отсъства 
7. Денислав Костов      – „за” 

8. Димитър Ангелов      – „за”  

9. Димитър Кръстанов     – „за“ 

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     – „за“ 

17. Милен Журналов      – „за” 

18. Минчо Симов     – „за” 

19. Петър Мирчев      – „за“ 

20. Петър Янев       – „за” 

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

23. Салих Аршински      – „за“ 

24. Сийка Йочева      – „за” 

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

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 решението 

относно одобряване изменение на подробен устройствен план, улична регулация, 
село Смилян, община Смолян. 

 

      Общинският съвет след като се запозна с Докладната записка на Николай   

Мелемов – Кмет на община Смолян, на основание  чл. 21, ал.1, т.11 от ЗМСМА във 
връзка с чл. 129, ал.1 от ЗУТ, 

Р Е Ш И: 

 

         Одобрява  изменение на Подробен устройствен план - План за регулация  
план /ПР/ в кв.20 в кв.106 /нов/. Преотреждане на урегулиран поземлен имот  
/УПИ/ Ш - 157 в и УПИ I - 157 за  складове  и   производство 
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в кв. 106 /нов/ и  изменение  на  УПИ IV -157 с  образуване на два нови УПИ 

VII - 157  и  VIII - 157  в  кв.20  по  плана на с. Смилян. Предвиждане на нова 
улична регулация от осова точка 123 до осова точка 124.  
 

ПО ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Разрешение за изработване на 

Подробен устройствен план - парцеларен план за обект: „Външно 

електрозахранване на сграда в УПИ I - 11427 - база за отдих в кв. 62 местност 

„Имарет дере“ в поземлен имот с идентификатор 40748.11.427 в село Кутела, 

община Смолян”. 

Докладва: Николай Мелемов – кмет на Община Смолян 

 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Преминаваме към точка 4 от дневния ред, а именно 

разрешение за изработване на подробен устройствен план, касаещ външно 

електрозахранване село Кутела, общ. Смолян. Давам думата на г-н Мелемов. 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Отново ПУП. Предлагам на вашето внимание за разглеждане 
по компетентност искане от Георги Георгиев за изработване на ПУП в местност 
„Имарет дере“, село Кутела. 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Колеги, имате думата за изказвания. Има ли желаещи, колеги? 

Не виждам. Който е съгласен да прекратим разискванията по точка 4, моля да гласува. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА” – 25, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0. 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: С 25 „за“, без „против“ и „въздържали се“, прекратихме 
разискванията относно точка 4. Колеги, преминаваме към гласуване на решение по 

точка 4, а именно разрешение за изработване на подробен устройствен план, касаещ 

село Кутела, община Смолян. 

 

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

 

1. Ангел Безергянов      – „за” 

2. Божидар Шуманов     – „за” 

3. Валентин Кюлхански     – отсъства 
4. Венера Аръчкова      – „за” 

5. Вижданка Младенова     – „за” 

6. Виолета Бояджиева     – отсъства 
7. Денислав Костов      – „за” 

8. Димитър Ангелов      – „за”  

9. Димитър Кръстанов     – „за“ 

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     – „за“ 

17. Милен Журналов      – „за” 

18. Минчо Симов     – „за” 

19. Петър Мирчев      – „за“ 
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20. Петър Янев       – „за” 

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

23. Салих Аршински      – „за“ 

24. Сийка Йочева      – „за” 

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

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 решението 

по точка 4. 

 

          Общинският съвет след като се запозна с Докладната записка на Николай   

Мелемов – Кмет на община Смолян, на  основание чл. 21, ал.1, т.11 от ЗМСМА във 
връзка с чл. 124а, ал.1 от ЗУТ и чл. 124б, ал.1 от ЗУТ   

Р Е Ш И: 

 
         1. Разрешава изработването на проект за Подробен устройствен план - 

парцеларен план за обект :„Външно електрозахранване на сграда в УПИ I - 11427 - 

база за отдих в кв.62 местност „Имарет дере“ в поземлен имот с идентификатор 

40748.11.427 в село Кутела, община Смолян”, с трасе преминаващо през поземлени 

имоти с идентификатори 40748.11.536 и 40748.11.427 по кадастралната карта на 
землището на с. Кутела.  
           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. Да се 
извършат процедури по ЗОЗЗ. 

            Проектът да се представи в Община Смолян окомплектован с актуална скица 
от кадастралната карта на землището на с. Кутела и изработен в М 1:1000. 

            2. Одобрява задание за изработване на Подробен устройствен план - 

парцеларен план за обект : „Външно електрозахранване на сграда в УПИ I - 11427 - 

база за отдих в кв.62 местност „Имарет дере“ в поземлен имот с идентификатор 

40748.11.427 в село Кутела, община Смолян”. 

            Приложение : Задание за изработване за изработване на Подробен 

устройствен план - парцеларен план за обект : „Външно електрозахранване на сграда 
в УПИ I - 11427 - база за отдих в кв.62 местност „Имарет дере“ в поземлен имот с 
40748.11.427 в село Кутела, община Смолян“. 
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ПО ПЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Разрешение за изработване на Подробен 

устройствен план - План за регулация и застрояване на поземлен имот с 

идентификатор 67653.424.12 в местност „Патулево“, землище гр. Смолян. 

Докладва: Николай Мелемов – кмет на Община Смолян 

 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Преминаваме към точка 5 от дневния ред, а именно 

разрешение за изработване на подробен устройствен план в землището на гр. Смолян, 

местността „Патулево“. Давам думата на г-н Мелемов.  

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Искането е от фирма „ЕНГЛЕДАЛ“ ООД, за включване в 

строителните граници на населеното място с цел жилищно строителство. 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Колеги, имате думата за изказвания по тази точка. Има ли 

желаещи, колеги? Не виждам. Който е съгласен да прекратим разискванията по точка 
5 от дневния ред, моля да гласува. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА” – 25, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0. 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: С 25 „за“, без „против“ и „въздържали се“, прекратихме 
разискванията. Колеги, преминаваме към гласуване решението на точка 5, а именно 

разрешение за изработване на подробен устройствен план, местност „Патулево“, 

землище гр. Смолян. 

 

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

 

1. Ангел Безергянов      – „за” 

2. Божидар Шуманов     – „за” 

3. Валентин Кюлхански     – отсъства 
4. Венера Аръчкова      – „за” 

5. Вижданка Младенова     – „за” 

6. Виолета Бояджиева     – отсъства 
7. Денислав Костов      – „за” 

8. Димитър Ангелов      – „за”  

9. Димитър Кръстанов     – „за“ 

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     – „за“ 

17. Милен Журналов      – „за” 

18. Минчо Симов     – „за” 

19. Петър Мирчев      – „за“ 

20. Петър Янев       – „за” 

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

23. Салих Аршински      – „за“ 

24. Сийка Йочева      – „за” 

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

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 решението 

по точка 5.  

  

Общинският съвет след като се запозна с Докладната записка на Николай   Мелемов – 

Кмет на община Смолян, на основание  основание чл. 21, ал.1, т.11 от ЗМСМА във 
връзка с чл. чл. 124а, ал.1 и ал.2 от ЗУТ и чл. 124б, ал.1 от ЗУТ 

Р Е Ш И: 

 
           1. Разрешава изработването на проект за Подробен устройствен план - План за 
регулация и застрояване на поземлен имот с идентификатор 67653.424.12 в местност 
„Патулево“, землище гр. Смолян, със следните устройствените параметри - 

устройствена зона Жм, плътност на застрояване до 60%, височина на застрояване до 

10 метра, кинт до 1.2, озеленяване - до 40% и улична регулация за новообразуваният 
УПИ. 

            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 представят становища от РИОСВ, РЗИ и схеми Ел и Ви К части. 

             Проектът да се представи в Община Смолян окомплектован с актуална скица 
от кадастралната карта на землището на гр. Смолян и изработен в М 1: 1000. 

              2. Одобрява задание за изработване за Подробен устройствен план - План за 
регулация и застрояване на поземлен имот с идентификатор 67653.424.12 в местност 
„Патулево“, землище гр. Смолян. 

              Приложение : Задание за изработване за Подробен устройствен план - План 

за регулация и застрояване на поземлен имот с идентификатор 67653.424.12 в 

местност “Патулево“, землище Смолян.  

 

 

ПО ШЕСТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Приемане на Наредба за привличане и 

насърчаване на инвестиции с общинско значение в Община Смолян и реда за 

издаване на сертификат за инвестиция клас В. 

Докладва: Николай Мелемов – кмет на Община Смолян 

 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Преминаваме към точка 6 от дневния ред. Приемане на 
Наредба за привличане и насърчаване на инвестиции с общинско значение в Община 
Смолян и реда на издаване на сертификат за инвестиция клас В. Давам думата на г-н 

Мелемов. 
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НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Целите, които си поставя тази наредба е да се въведе ред, по 

който да се подпомогнат инвестициите на територията на община Смолян. 

Създаването на ясни правила и достатъчно достъпна информация за реда и условията 
за насърчаване на инвестициите на основание чл. 22а, ал. 1 от Закона за 
инвестициите, съобразно измененията в Закона и Правилника за прилагане на Закона 
за насърчаване на инвестициите, с което ще се подобри инвестиционната среда на 
територията на общината и привличането на инвеститори. 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Колеги, имате думата за изказване по точката. Да, г-н Томов. 

ИЛИЯ ТОМОВ: Г-жо председател, г-н кмет, колеги! Групата на КРОС ще подкрепи 

внесената от г-н Николай Мелемов Наредба за насърчаване на инвестициите с 
общинско значение. Нямаме забележки и предложения по текста на наредбата. 
Считаме, че тя е един добър документ и би могла да отвори Общината към 

инвестиции. Препоръчваме на кмета на община Смолян и на Общинска 
администрация да направи така, че фактът, че имаме такава наредба да стане широко 

достояние, както в страната, така и в общините в чужбина, с които имаме 
партньорски взаимоотношения. Благодаря! 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Благодаря, г-н Томов! Други колеги има ли желаещи? Да, г-н 

Сабрутев, г-н Кръстанов. Станахте, г-н Кръстанов. Двамата едновременно вдигнахте 
ръка. 
СТЕФАН САБРУТЕВ: Уважаема г-жо председател, уважаеми г-н кмет! Аз бих казал, 

че това нещо трябваше да се случи преди 9 години. Много, много закъсняхме, но по-

добре късно, от колкото никога. Надявам се да има и ефект от всичко това, което ще 
подкрепим след малко. Благодаря! 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Благодаря, г-н Сабрутев! Г-н Кръстанов. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Благодаря ви, г-жо председател! Уважаеми г-н кмете, 
уважаеми колеги кметове на населени места и представителите на медии, гости! В 

Глава трета на Договора за сътрудничество между България и Европейския съюз 
2014-2020 г. има едно понятие, което в максимална степен може да облекчи 

развитието като цяло в контекста на това, което приемаме сега и фактически да 
съдейства за насърчаване на инвестициите в нашия край. За съжаление, 2020 година 
вече почти изтича или сме на средата на 2020 година и през целия този период 2014-

2020, говоря като член на работната група, която готвеше това споразумение с 
Европейския съюз, не се задейства фактически Глава трета, а именно понятието 

„Водено от общността местно развитие“. Искам да привлека вниманието на 
Общинската администрация и на колегите, които присъстват, върху реалната 
възможност сега при подготовка на следващия програмен период 2021-2027 година да 
не се изключват подобни реални възможности за по-интензивно териториално 

развитие на район като нашия, където има редица проблеми, където демографията в 
максимална степен е ощетена, засегната. И от тази гледна точка да се възползваме от 
възможността на така наречената програма „Rural development“, която означава 
сигурно селско развитие или развитие на селските райони, за привличане на 
допълнителни облекчения. Не говорим за преференции. За привличане на 
допълнителни средства за развитие на инфраструктурата с оглед на създаването на 
комплексна среда, която в по-голяма степен да привлича инвеститорите. Благодаря! 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Благодаря, г-н Кръстанов! Г-н Аршински. 
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САЛИХ АРШИНСКИ: Благодаря! Уважаема г-жо председател, уважаеми г-н кмет, 
уважаеми общински съветници, кметове, кметски наместници, медии и гости! 

Наредбата, която ни се предлага на вниманието е нещо, което е позитивно и то е само 

в подкрепа на онова, което говорихме в изминалото заседание, че Общината като 

юридическо лице има задължението да предостави необходимите условия за развитие 
на бизнеса. Но тази наредба, колеги, ви моля да не създаваме грешното впечатление в 

гражданите, че ще реши всякакви проблеми – демографски, икономически за община 
Смолян. Ако в община Смолян няма инвеститори, ако няма бизнес, ако няма работа за 
хората. Хората от община Смолян или от областта, ако щете, или от всичките 
области, в които има демографски проблем по-голям, напускат основно поради 

икономически фактори. Когато икономическия фактор липсва, колеги, заедно с 
образователния, както миналия път колегата правилно спомена, всеки родител 

предпочита да си събере багажа и да се изнесе от дадената община. Но самата 
наредба, колеги, да не създаваме грешно впечатление, че ще подобри ситуацията, ако 

в общините и в частност Община Смолян няма инвеститори. И за втори път ще кажа, 
и всеки път ще го казвам, и ако действащите картели не бъдат разбити. Благодаря! 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Благодаря, г-н Аршински! Да, г-н Митов. 

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

гости, кметове на населени места!  Чува ли се хубаво през маската? 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Да! 
ТОДОР МИТОВ: Аз също ще подкрепя тази докладна и наредба. В нея има описан 

ясен процес, който е добре описан, но мисля, че е важно да се спомене и един друг 
аспект. Когато един инвеститор измине пътя по тази процедура, с него да бъде 
направена обстойна среща, за да може да има обратна връзка и да може своевременно 

и навременно да се коригират неща, които са затруднявали инвеститора по време на 
този процес. Благодаря! 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Благодаря, г-н Митов! Други изказващи се колеги има ли? 

Има ли желаещи? Да, г-н Френкев. 
ИВАН ФРЕНКЕВ: Уважаема г-жо председател, уважаеми г-н кмет, уважаеми колеги 

и гости! Аз също ще подкрепя тази докладна. За мен това е необходимо, но не 
достатъчно условие за привличането на инвеститори. Смятам, че трябва да се вземе 
проактивна позиция, която да рекламира допълнително това, че ние вече имаме 
такава наредба, че се създават условия, че искаме да привличаме инвеститори. 

Благодаря! 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Благодаря, г-н Френкев! Други колеги изказващи се? Има ли 

желание? Не виждам. Който е съгласен да прекратим разискванията по точка 6 от 
дневния ред, 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 приемането на Наредба за 
привличане и насърчаване на инвестиции с общинско значение в Община Смолян и 

реда за издаване на сертификат за инвестиция клас В. 

 

Поименно гласуване на проекта за решение по т. 6 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     – отсъства 
7. Денислав Костов      – „за” 

8. Димитър Ангелов      – „за”  

9. Димитър Кръстанов     – „за“ 

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     – „за“ 

17. Милен Журналов      – „за” 

18. Минчо Симов     – „за” 

19. Петър Мирчев      – „за“ 

20. Петър Янев       – „за” 

21. Рабие Кьосева      – отсъства 
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 6.  

 

        Общинският съвет след като се запозна с Докладната записка на Николай   

Мелемов – Кмет на община Смолян, на основание чл. 76, ал. 3 от АПК, чл.21, ал.2 от 
ЗМСМА във вр. с чл.22з, ал.1 от Закона за насърчаване на инвестициите /ЗНИ/, 

 

Р Е Ш И: 

 

           І.  Приема Наредба за привличане и насърчаване на инвестиции с общинско 

значение в Община Смолян и реда за издаване на сертификат за инвестиция клас В. 

           

          II. Наредбата влиза в сила от  01.07.2020 г. 
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          ІІІ. Възлага на кмета на община Смолян да публикува на електронната страница 
на Община Смолян приетата Наредба за привличане и насърчаване на инвестиции с 
общинско значение в Община Смолян и реда за издаване на сертификат за 
инвестиция клас В. 

 

 

ПО СЕДМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Приемане на Наредба за определяне 

обема на животновъдната дейност и местата за отглеждане на селскостопански 

животни, загробването им при необходимост на територията на община Смолян. 

Докладва: Николай Мелемов – кмет на Община Смолян 

 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Преминаваме към точка 7 от дневния ред, а именно Наредба за 
определяне обема на животновъдната дейност и местата за отглеждане на 
селскостопански животни, загробването им при необходимост на територията на 
община Смолян. Давам думата на г-н Мелемов. 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Целта на настоящата наредба е наистина да определи обема 
на животновъдната дейност и местата за отглеждане на селскостопански животни на 
територията на община Смолян, загробването им при необходимост на територията 
на общината, като мотивите налагащи приемането са: да определи и напътства 
населението относно жилищните зони в границите на регулацията на населените 
места на територията на общината, отглеждането на селскостопански животни само 

за лични нужди. Цели, които си поставяме с Наредбата е също така да се създадат 
условия и предпоставки за устойчиво развитие на животновъдството, хармонично 

развитие на животновъдството с цел опазване на околната среда и здравето на хората 
и животните, както и ефективното управление и контрол от страна на местната 
администрация и териториалните държавни органи за спазване изискванията на 
нормативните и  подзаконовите нормативни актове, уреждащи отношенията в сферата 
на животновъдството. 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Колеги, имате думата за изказвания по тази точка. Да, г-н 

Топов. 

ФИЛИП ТОПОВ: Така. уважаема г-жо председател, уважаеми г-н кмет, колеги, 

всички присъстващи в залата! За мен стана ясно, че тази наредба се подготвя не 
толкова в интерес на жителите на община Смолян, а по-скоро да унифицираме, да я 
приведем към правните изисквания съобразно правото на Европейския съюз. Няколко 

пъти я четох да ви кажа, и на мен не ми стана ясно за коя Мария става дума, ако мога 
да използвам този битов израз. Вижте какво е записано в заглавието и в самия 
диспозитив на решението – „за определяне обема на животновъдната дейност“. Какъв 

е обема в момента? Нуждае ли се той да бъде редуциран? Ще бъдат ли затруднени 

нашите граждани от гледна точка на изискването за лични нужди и само за лични 

нужди? Ще бъдем ли ние възпрепятствани по някакъв начин на кои места ще се 
отглеждат и ще се развива тази селскостопанска дейност и животни? Какво значи да 
се определят места за загробване на тези животни? И ред други неща, които наистина 
създават малко противоречиви мнения и становища както при мен, така и сред 

гражданите на общината. Завършвам, г-жо председател, че тази наредба трябваше 
задължително да бъде подложена на по-широко обществено обсъждане. Отговорът, 
който ще получа след малко е, че е била качена на сайта на Община, че я има и в 
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някакво министерство някъде си. Не е достатъчно, нашите хора, особено от селата, да 
разберат за какво става въпрос. Затова ще помоля наистина тази наредба да бъде 
оттеглена, по-скоро отложена, да се даде възможност, имаме тука хора, които се 
занимават с животновъдна дейност, да чуем и техните мнения и становища. 
Примерно една Милкана от Смилян може да дойде тука да даде становище и прочие, 
и прочие. Иначе в този насипен вид наистина не сме наясно какъв резултат ще 
постигнем и какви са действителните цели на тази наредба. Благодаря ви! 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Благодаря, г-н Топов! Г-жа Екатерина Гаджева. 
ЕКАТЕРИНА ГАДЖЕВА: Уважаема г-жо председател, уважаеми г-н кмет! Моето 

мнение е пък, че наредбата напълно синхронизира това, което е възложил Закона за 
ветеринарномедицинската дейност. И обемът е именно определен там. Той е направен 

като приложение към наредбата и кое е лични нужди е регламентирал закона. Да, има 
промяна в сравнение с предишни периоди. Досега говедата са били 3 броя, сега са 2 

броя, но това е решено на база закон. А по същият начин броя в приложенията може 
да видите, че са регламентирани и като кокошки, и като телета, и като свини. А по 

отношение на загробването, това е един доста сериозен проблем, който възниква във 

връзка с епидемията по свинете, със свинската чума и вероятността, да пази Господ, 

за замърсяване на подземни водни тела. В тази връзка това са доста актуални теми от 
новини, от законодателство, в редица закони и си мисля, че сте успели да ги 

транспонирате удачно в Наредбата. Наредбата няма нови положения, аз не мисля, че 
може да има творчество – две и половина или бременна крава с приплод, а за мен 

проблемът е как по-скоро, ако има такъв, е нейното приложение. Доста стопани може 
би им се вижда малка цифрата, но тя е законово определена. Включително и този 

заден двор да може да бъде такъв, че да съответства на законодателството. Спомняте 
си колко неприятности имаше около свинската чума и как те доведоха включително и 

до икономически проблеми, когато в населени места в задни дворове се установиха 
епидемиологични обстоятелства. Така че важното е да се приложи правилно 

наредбата и най-вече в градските части. Защото една от огромните обеми жалби, 

които заливат държавните институции като почнете включително община, РЗИ, 

РИОСВ, Областна дирекция по безопасност на храните, която е водеща, за 
отглеждане на селскостопански животни в близост до съседни помещения, къщи, 

блокове в централни части. Досега части от тази наредба бяха вменени в Наредба № 1 

на Общината, където беше регламентирано кой колко може в населеното място да 
отглежда. Както виждате, Наредбата се е концентрирала единствено върху личните 
нужди и това за животновъдните обекти тези изисквания там пък са съвсем различни. 

Там са изискванията за загробване. Така че според мен е важно приложението и 

отглеждането в градските части да не допуска и да не се допуска грубо казано тормоз 
на съседите на база отглеждане на животни и изхвърляне на оборска тор в съседни 

имоти. Както наскоро бяхме свидетели и показахме много активно гражданско 

общество през фейсбук мрежата и се намери решение. Така че наредба трябва да има. 
Гласност трябва да има до толкова, до колкото да се познават и свързаните 
нормативни актове. Когато една наредба определя по-точното приложение на вече 
определени нормативни актове със съответните приложения. Лично моето 

предложение щеше да бъде, но то как да кажа, броя на животни за лично стопанство 

да е в съответствие със Закона,  а не да има приложение, защото ако Законът реши, че 
утре ще са три или ще е една крава, да не се налага изменение на Наредбата. Но  
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Наредбата като цяло е  обвързана с други нормативни актове, затова и контролът до 

голяма степен е на Областна дирекция по безопасност на храните, включително и на 
Общината. Така че дано Наредбата е действаща повече от това, което даваше като 

възможност и Наредба № 1, защото всъщност това наистина създаде проблеми върху 

нашите съграждани и поводи за жалби. А по отношение за извън регулираните имоти, 

винаги дейността се е подчинявала на закон и то не само на този Закон за 
ветеринарномедицинската дейност. По отношение за загробване, става въпрос за 
допълнителни изисквания по Закона за водите. Така че законово всичко е точно и 

ясно и дори при обществено обсъждане и решение да няма трупни ями или да има, 
когато Законът се е произнесъл и наредбата просто транспонира текстове от него, 

общественото мнение може да се вземе само като препоръка за детайлизиране, а не и 

за промяна в текста. Другото, което може би много голяма част от колегите ни 

съветници и собственици на животновъдни обекти не знаят е, че Общината към 

момента дава положителни становища на всички собственици на животновъдни 

обекти за ползване на трупна яма, която ще създаде Общината. Тоест бизнесът е 
значително облекчен по това отношение, тъй като подобни се изискват или всеки 

стопанин собствено да има такава трупна яма или Общината да регулира това като 

процес. За щастие Общината го е регулирала, дават се такива и тези собственици не 
търпят проблеми в последващите си преписки. Благодаря! 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Благодаря, г-жо Гаджева! 
(Филип Топов, от място: Реплика.) 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Да, г-н Топов. 

ФИЛИП ТОПОВ: Аз приемам за случайност изказването на колежката Гаджева след 

мен, а не като сценарий. По отношение на това, което тя го изнесе тук като 

информация, приветствам я! Добре е запозната. Ето такива неща трябва да се свеждат 
в този вид, в разбираем вид до жителите на общината и да могат те да си кажат своето 

мнение. Имам обаче един конкретен въпрос. Едва ли към нея, тя дали ще ми 

отговори, но по отношение на така наречените места за загробване. По стечение на 
обстоятелствата, аз съм ловджия и там имахме едни разпоредени изисквания да 
направим едни такива места за загробване на части от дивите прасета и прочие, и 

прочие. Но задължително умрелите животни се карат в екарисаж. Примерно ако една 
крава, извинявайте, дано да не се случва, но почине в Буката, къде ще я загробваме? 

Ще я караме ли в екарисаж или в Буката ще направим места за загробване? Всяко 

населено място ли ще има места за загробване? 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Да, г-жо Гаджева. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Има определено място за загробване за Община Смолян. 

Екарисажът е във Варна и няма как за всяко умряло животно да идва от Варна 
екарисаж. Така че има определено място за загробване и то важи за цялата община. 
(От залата: Къде е това място?) 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: За сега е едно. То има изисквания, така че ако има нужда… 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Г-жа Гаджева. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: И не всеки човек, който му умре животното, има място свое 
лично, така че трябва да има едно общинско място. 

ЕКАТЕРИНА ГАДЖЕВА: Реплика към г-н Топов. Първо благодаря за оценката за 
детайлността на изказването. Случайно е, че станах след вас. Даже тъкмо да си вдигна 
ръката и ти ме изпревари. По отношение на това, което цитирате за по време на лов. 
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Това стана пак във връзка с чумата по свинете и беше, понеже не сте се занимавали 

пряко с процеса, тези площадки, които вие трябваше да загробвате дивите животни, 

отново са съгласувани с РИОСВ и Басейнова дирекция. Именно за замърсяване на 
подпочвените води. И тези ями най-вече са за такива ситуации, когато няма как да се 
кара за екарисаж, не могат да се предприемат други мерки. Коментираха се и 

варианти с мобилни екарисажи, които са неприложими при сериозна пандемия. Така 
че той и законът го е предвидил в голяма степен. Площадката за сега е една, защото 

много трудно се намериха терени от хиляди имоти. Или при нас не влиза, или в 
Басейнова се оказва, че района е много пресечен и с много водоизточници подземни. 

Така че наистина е сложно, но в крайна сметка съобразно броя животни. Аз затова 
казвам, много е важно частните собственици, които в началото се сблъскаха с 
процедура да има собствена трупна яма, се оказа, че имотите им не позволява това. 
Затова тука е грижата на Общината да осигури общ имот, в който да могат и да бъдат 
поети. Изискването за екарисажа също стои, но в пандемиологични обстановки е 
задължително да има и такива трупни ями. По ветеринарномедицинския закон. 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Да добавя, че има случай от вчера – кон болен от заразна 
болест по Закона за ветеринарномедицинската дейност трябва да бъде умъртвен и 

загробен и е направено. 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Благодаря, г-н Мелемов! Благодаря на г-жа Гаджева. Г-н 

Аршински. 

САЛИХ АРШИНСКИ: Благодаря! Имам предложение за едно допълнение като 

параграф в допълнителни и заключителни разпоредби. И то е, при изготвяне на 
тръжни процедури за отдаване на имоти общинска собственост земеделски 

производители и лица – фирми, които са нарушавали наредбата, това да бъде 
отразено в тръжната документация и това за тях да бъде минус. За всеки, който се 
възползва от Наредбата. 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Благодаря, г-н Аршински! Само ще ви помоля в писмен вид, 

ако може да ми го дадете като тръгнем да гласуваме. Колеги, други изказвания има 
ли? Г-н Кюлхански. 

ВАЛЕНТИН КЮЛХАНСКИ: Имаме ли място? Кое е мястото, което е определено за 
загробване? 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Едно място в Турян и едно в Кремене. 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Колеги, други желаещи има ли да се изкажат? Не виждам. 

Който е съгласен да прекратим разискванията, колеги, моля да гласува. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА” – 26, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0. 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: С 26 „за“, без „против“ и „въздържали се“, прекратихме 
разискванията относно приемане на Наредба за определяне обема на животновъдната 
дейност и местата за отглеждане на селскостопански животни. Г-н Мелемов, 
приемате ли предложението на г-н Аршински да бъде добавено като параграф в 

допълнителните и заключителни разпоредби? 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Да, приемам.  

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Колеги, г-н Мелемов приема предложеното от г-н Аршински, 

затова предлагам на гласуване цялото решение с добавката в допълнителни и 

заключителни разпоредби, това, което предложи г-н Аршински и което г-н Мелемов 
прие. Създава се нов параграф 2, а досегашните 2 и 3 стават съответно 3 и 4. 

Преминаваме към гласуване. 
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Поименно гласуване на проекта за решение по т. 7 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     – отсъства 
7. Денислав Костов      – „за” 

8. Димитър Ангелов      – „за”  

9. Димитър Кръстанов     – „за“ 

10.  Екатерина Гаджева     – „за” 

11. Иван Френкев      – „за” 

12. Иван Гавазов      – „въздържал се“ 

13. Илия Томов      – „за” 

14. Коста Начев      – „за“ 

15. Костадин Василев      – „за” 

16. Мария Семерджиева     – „за“ 

17. Милен Журналов      – „за“ 

18. Минчо Симов     – „за” 

19. Петър Мирчев      – „за“ 

20. Петър Янев       – „за” 

21. Рабие Кьосева      – отсъства 
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: 24 „за”, 1 „против“ и 2 „въздържали се”.) 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: С 24 „за“, 1 „против“ и 2 „въздържали се“, приехме решението 

с направената добавка в преходни и заключителни разпоредби по точка 7. 

  

          Общинският съвет след като се запозна с Докладната записка на Николай   

Мелемов – Кмет на община Смолян, на основание чл. 21 ал.2 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация и чл. 133, ал. 1 от Закона за 
ветеринарномедицинската дейност и на основание чл. 4а. от Наредба № 44 за 
ветеринарномедицинските изисквания към животновъдните обекти, 13б, ал. 1 от 
Закона за животновъдството,    

Р Е Ш И: 
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I. Добавя се нов параграф 2, в Преходни и заключителни разпоредби в 
Наредбата за определяне обема на животновъдната дейност и местата за отглеждане 
на селскостопански животни, загробването им при необходимост на територията  на 
община Смолян, който гласи: При участие в тръжни процедури, земеделските 

производители, фирми и лица, които кандидатстват за наемане на общински 

имоти и терени, за които са констатирани нарушения по Наредбата се 

отстраняват. 

II. Досегашният § 2 се променя в §3, който гласи: Настоящата наредба  се 
издава на основание чл.  21 ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация и чл.  133, ал.1 от Закона за ветеринарно медицинската дейност и на 
основание чл. 4а. от Наредба No 44 за ветеринарно медицинските изисквания към 

животновъдните обекти, 13б, ал.1 от Закона за животновъдството.    

                ІІІ. Досегашния § 3 се променя в §4, който гласи: Приложение  № 1 е 
неразделна част към настоящата Наредба.   

ІV. Приема Наредба за определяне обема на животновъдната дейност и 

местата за отглеждане на селскостопански животни, загробването им при 

необходимост на територията  на община Смолян.                           

              V. Наредбата влиза в сила от 01.07.2020 г.  

              VІ. Възлага на Кмета на община Смолян да публикува в интернет 
страницата на Община Смолян, приетата Наредба за определяне обема на 
животновъдната дейност и местата за отглеждане на селскостопански животни, 

загробването им при необходимост на територията  на община Смолян.   

 

 

ПО ОСМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Приемане на Наредба за изграждане и 

опазване на зелената система на територията на община Смолян съгласно чл. 62, 

ал. 10 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/. 

Докладва: Николай Мелемов – кмет на Община Смолян 

 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Преминаваме към точка 8 от дневния ред. На тази точка има 
записал се гражданин Йордан Хаджихристев. Изказване иска да направи. Давам 

думата на г-н Мелемов относно приемане на Наредба за изграждане и опазване на 
зелената система на територията на община Смолян. 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Целта на Наредбата е да се предостави точна и ясна 
регламентация, която да урежда обществените отношения, свързани с изграждане, 
опазване, в това число поддържане зелената система на Община Смолян, независимо 

от вида на нейната собственост. В Наредбата се прецизирани условията и реда за 
премахване или преместване на декоративна растителност на територията на 
общината, правата и задълженията на физически и юридически лица, собственици 

или ползватели на имоти, в чийто граници има реализирано озеленяване с 
дълготрайна декоративна растителност и останалите жители на града, включително 

компенсаторно залесяване. 
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ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Колеги, предлагам дадем думата и на записалият се гражданин 

и след това да преминем към обсъждане, за да чуем и неговото мнение. Имате ли 

нещо против да бъде дадена думата? Който е съгласен да дадем думата на г-н Йордан 

Хаджихристев, моля да гласува. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА” – 26, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0. 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Даваме думата на г-н Йордан Хаджихристев съгласно нашият 
правилник, на изказване в рамките на 5 минути. 

ЙОРДАН ХАДЖИХРИСТЕВ – гражданин: Уважаеми г-н кмете, г-жо председател, 

уважаеми общински съветници и съграждани! Аз съм тук като представител на 
нашата неправителствена организация „Изкуството да живееш“. Подехме 
инициатива, която мисля, че за всеки един от нас е важно да бъде нашият град чист. 
Ние създадохме такава страница, която се казва „Чист Смолян“. В продължение на 8 

години…., чувам ли се добре? 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Да, да. 
ЙОРДАН ХАДЖИХРИСТЕВ: В продължение на 8 години ние чистим редовно 

различни места в нашия град, както в града, така и около него. Виждаме, че ефектът 
след това не е много голям. Да, привлекли сме много хора, които чистят с нас. Мисля, 
че това е наша отговорност да пазим чист нашия град не само като го чистим, но и 

като не го мърсим. Имаме нашата организация идея, тъй като видяхме, че нещата не 
могат да се случат, ако няма някакви глоби. Проучихме, че има наредба, която в 
случая може да се глобява нарушител, който не спазва правилата. Мислим, че по 

някакъв начин трябва да дадем гласност, защото имаме много приятели, които 

харесват нашия град, но ние като отидем на някакво красиво място, аз им подавам 

чувалчето и им казвам „Дайте първо да изчистим, за да ни е по-приятно тука като 

седнем“. Все пак за мен това е отговорност, която всеки би трябвало да има. Мислим, 

че ако поставим едни камери, които ние ще направим акция такава за поставянето, 

искаме просто едно одобрение и една подкрепа от вас, за да можем това нещо да 
направим. Просто да се даде гласност и да се каже, че на нас ни писна града да бъде 
мръсен и не можем да разчитаме единствено само на хората, които отговарят за 
чистотата да почистват всичко около нас, защото те са твърде малко това нещо да се 
случва. Ако ние като граждани не правим това нещо, няма как да се случи и градът ни 

да е чист. Също така чешми много сме почиствали и искаме също на такива места да 
сложим камери, да се вижда и да се следи тая чистота дали се спазва. Ние ще 
публикуваме на страницата кое място е изчистено и как се поддържа. След това ще 
следим за неговото поддържане то да остане такова, каквото сме го направили. Това е 
нашата идея. Тъй като обикаляме навсякъде в планината, също сме забелязали, че 
след сечище, което е например горски фонд или частен фонд, частна земя, след това 
дърводелците оставят като малко сметище. Мисля, че трябва да се запознаят 
компетентните органи с това нещо и най-вече в частност горските, че след приемане 
на обекта, би трябвало да накарат хората, които са рязали там и са секли, да почистят 
след себе си. Мислим, че така е редно и смятаме да следим и за тези неща дали се 
случват. Подавали сме многократно жалби в РИОСВ, винаги са откликвали. Чистили 

сме заедно определени места, помагаме и винаги сме отворени и помагаме за това 
нещо. Да сме в полза на нашия град. И от вас това, което искаме е да имаме подкрепа, 
за да може да следим тези неща и как ще се случи вече може би вие ще дадете също 
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някакви идеи, в които ние да се включим и да помагаме като активни граждани. 

Благодарим! 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Благодаря, г-н Хаджихристев! Да, г-жо Гаджева. 
ЕКАТЕРИНА ГАДЖЕВА: Уважаема г-жо председател, уважаеми г-н кмет, кметове 
на населени места, колеги, гости! Много се радвам, че г-н Хаджихристев днес 
представи накратко неговото предложение. Аз следя активно тяхната дейност във 

фейсбук и съм много очарована от това, което правят, защото някои любими излетни 

места, които сме ви давали предписания на Общината и сте ги изчиствали, които ние 
като РИОСВ сме чистили, които други учреждения, да речем на Езерата е любимо 

място за чистене, две седмици по-късно стават в същия вид, в който са били преди 

почистването, благодарение на всички нас гражданите, туристите и гостите на града. 
Много неприятно, във фейсбук всички се възмущаваме, а вероятно една част са тези, 

които правят тези замърсявания. В тази връзка приветствам идеята и имам 

предложение. Наредбата, която предложихме и изкоментирахме да се отмени, за 
управление на отпадъците, именно поради необходимост от обществено обсъждане и 

широк достъп до заинтересовани страни, да включим един раздел за хора като тях. А 

именно да ги предвидим под формата на доброволци, които могат да съдействат на 
Общината, на РИОСВ, на гражданите за осъществяване на тази дейност. Да 
предвидим раздел за видеонаблюдението, който е по-труден за санкционна част, но и 

други доброволци, които могат да предупреждават граждани, включително да 
съставят протоколи, на база на които те като свидетели да могат да бъдат съставяни 

актове. В Закона за управление на отпадъците има предвидена санкция от 50 до 500 

лева за маловажни случаи, които бихме могли да разработим именно кои са тези 

маловажни случаи в Наредбата. Това да е функцията на наредбата. Да е приложима. И 

да приемем за тези маловажни случаи констатации, които могат да ни помогнат 
колегите. Колкото повече такива млади, активни и будни граждани, толкова по-добре 
и по-добри резултати за всички, които заедно говорим. С г-н Хаджихристев и негови 

партньори и колеги направихме среща, имаше представители на всички политически 

групи. Може би това е една от малкото дейности, които наистина успяват да обединят 
всички, много се радвам за което. Още повече ще се радвам, ако постигнем резултати. 

Така че предлагам за другата сесия в Наредбата за управление на отпадъците да 
разгледаме много детайлно и тяхното място, дори да го регламентираме под формата 
на някакво доброволно формирование, да им измислим за легитимация някакъв бадж, 

карта, с която да могат да съдействат и да помагат на обществеността. Това по 

отношение на изказването на г-н Хаджихристев. А по отношение съществото на 
Наредбата за зелената система, да наистина има един лек момент на дублиране на 
тази наредба с решението, което взехме на сесия на Общински съвет, предложение на 
г-н Коста Начев и на която аз съм председател. Значи г-жа Цекова тогава ни 

предупреди, че в ход е обществено обсъждане на тази наредба, ама ние нещо не й 

дообърнахме внимание, да можем да съвместим двата акта. И затова момента 
приемаме наредба, пък имаме друга докладна. Но лично моето мнение, поради факта, 
че тук се предвиждат компенсаторни залесявания, че тук е регламентирано как да се 
осъществява именно строителството, когато има строителство и какво да се изисква, 
според мен би трябвало в момента да приемем наредбата в предложения вид, защото 

тя транспонира със ЗУТ. Докато на г-н Начев наредбата и предложението е доста как 

да кажа по-практично, творчество и правилно към населеното място. Този 



Протокол № 10/25.06.2020 г.  

  

24 

 

административен акт е чисто законов. Актът на г-н Начев, който очаква предполагам 

от нас да изготвим е нещо, което да ни устрои като специфична територия, като 

специално за Смолян. Така че според мен двата акта не се блъскат, даже са си 

полезни. И е възможно това, което направим съвместно с озеленяване, да влезне като 

приложение на наредбата. Възможно е да се наложи да има и изменение на наредбата 
във вида, в който е предложена в момента. Но поради факта, че тази се издава към 

специфичен нормативен акт, моето предложение в момента е да не спираме дейността 
по строителство и за разрешение за строеж, докато чакаме да огледаме зелената 
система, да я приемем във вида и да изпълним всичко това, за което колегите ме 
избраха за председател, а г-н Начев ни приложи с дебел обем документи. Благодаря! 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Благодаря, г-жо Гаджева! Да, г-н Мелемов. Г-н Кръстанов. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Не искам да бъда скептик, уважаеми колеги, но ние 
навлизаме в една правна материя, която е уредена освен в Конституцията, в 
нормативните документи, определящи изискванията, категориите, правилата и 

процедурите в системата на вътрешната сигурност и обществения ред. Никой не може 
да бъде заснеман, наблюдаван, записван, без негово съгласие. Особено, искам да 
подчертая, в обектите публична общинска собственост. Видеонаблюдението, една 
дейност, която в България е регламентирана, и ако искаме сега да създадем една 
норма в нашата наредба, както призовава и г-жа Гаджева, ние много внимателно 

трябва да видим какви са правните основания и да не стъпчем закона някъде, който е 
в йерархията на нормативните актове далеч по-високо от тази наредба. Аз разбирам 

прекрасно идеалните цели на неправителствената организация на г-н Йордан 

Хаджихристев. Ние в БТС също чистим доста често около хижите, туристическите 
пътеки и така нататък. Възмущаваме се от счупените пейки за почивка по 

туристическите пътеки, други архитектурни елементи като беседките, които за една-
две години се разкостват, но всичко това трябва да става в една правова държава по 

реда, който е предвиден. На мен ми се струва, че е хубаво да се съгласува всичко това 
не само със Закона за частната охранителна дейност, но и с органите в системата на 
Министерството на вътрешните работи, които наблюдават този сектор. Няма как 

неправителствена организация да осъществява видеонаблюдение и да упражнява 
административнонаказателна дейност. Или дори да бъде елемент на тази 

административнонаказателна дейност. Това няма как да стане без Общината и без 
съответните районни полицейски управления. Така че без да затваряме вратата пред 

едно такова начинание, като се ръководим от неговата изключителна благородна 
дейност и подбуди, ние трябва да имаме предвид, главно Общинска администрация, 
трябва много така Правна дирекция точно трябва да проучи как може да стане това. 
Особено в онези, пак казвам, онези райони, които са примерно горски територии, 

независимо дали са държавни или са в частни ръце и така в районите на публичната 
общинска и държавна собственост. Тоест там, където така наречените места за масов 

обществен достъп. Не може кой когато си поиска, без да спазва вече съществуващите 
норми, правила и процедури, да събира в случая улики, факти и доказателства за 
някаква противоправна дейност. Тука въпросът опира, тези дни имаше дебат в 
Народното събрание за доброволните отряди. Това има подобен характер. Нищо 

лошо. Трябва просто да се регламентира внимателно. Благодаря ви! 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Благодаря, г-н Кръстанов! Реплика на г-жа Гаджева. 
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ЕКАТЕРИНА ГАДЖЕВА: Г-н Кръстанов, съгласна съм с важността това да бъде 
регламентирано, правно изчистено, но тука става видеонаблюдение тип 

фотокапаните, които ловно-рибарското сдружение поставя на местата за хранене на 
дивеча и на други места. Значи по отношение на видеонаблюдението, вие знаете, че 
всеки магазин вече има видеокамера, термокамерите, които има в административните 
сгради също са форма на видеонаблюдение. Прибягва се към декларация по Закона за 
личните данни. Това е допълнително към оператора, но съм абсолютно съгласна, че 
трябва да се изчистят всички правни аспекти. А по отношение на 
административнонаказателната дейност, то естествено административнонаказващия 
орган няма да са колегите, те ще са просто помощно звено. Винаги ще бъде през 
Полиция, през Община, през РИОСВ, в зависимост от компетентността и размера на 
нарушението. По отношение заснемане, имали сме случаи във фейсбук, за трети път 
го споменавам, нещо социалните мрежи наистина са станали сериозна част от живота 
ни, номер на автомобил заснет във фейсбук със съдействието на КАТ установяваме 
нарушителя, глобяваме го. И сме нямали проблем, че сме го установили от снимка. 
Така че колкото, как да кажа, повече начини на търсене на решения, включително 

ценейки много това, което предлагате, за да сме чисти и законово, толкова по-

ефективен резултат от случилото се. Всяко предложение кое и как да се случи е добро 

дошло, за да може да го регламентираме и изчистим от много страни. Но ентусиазмът 
е в основата на всяко положително решение, за да се случат нещата. Но наистина и 

през снимки сме хващали нарушители, а то стига и как да кажа, общественият срам. 

Дори коментирахме и вариант, ако е сложена табела, че е обектът е с 
видеонаблюдение, по-широк обект, примерно визирам Смолянски езера, и цъфне на 
таблото на Стария център до Полицията замърсителя, хич не ни трябва да го търсим 

да го глобяваме. Как беше, „болката е малка, срамът е голям“. Така че това гоним 

като положителен ефект. Включително пак казвам, съобразявайки се с всичко, което 

предлагате. Затова именно се спираме на тези разпоредби от 50 до 500 за 
маловажност и на свидетелски показания естествено в повечето случаи, не на видео 

материал. Иначе за видеозаснемане и камерите на Полицията, и камерите в 

магазините. Това вече стана част от нашия живот, Биг Брадър, да го използваме и 

полезно за околната среда. 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Благодаря! Да, г-н Кръстанов. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Една кратка дуплика на уважаемата колежка Гаджева. 
Нямам нищо против, ентусиазмът е хубаво нещо, но фотокапаните, които снимат 
мечките, дивите прасета, все пак са регламентирани в Закона за лова. Там някоя ловна 
дружинка носи отговорност затова. Има ред правила и процедури по които се 
използват. Също така не може да се прави аналогия с камерите в магазините. Разбира 
се, задължително трябва да има надпис. Ще сложим „видеонаблюдение“, „записване“ 

и т. н., надпис, който да респектира евентуалните нарушители и да дисциплинират 
средата, така да се каже. Но пак казвам, не може така в движение тичайки да 
определим даваме съгласие неправителствена организация прекрасна, видео да 
заснема и да използваме. А по отношение на записа на автомобилите от така 
наречените записващи устройства, които се монтират или съответно с мобилен 

телефон, нямате представа колко трудно се установява. Това не е доказателство. Ако 

не е налице самопризнание, хайде, да не влизаме в подробности, защото те по 

принцип автотехническите експертизи опират и до това и съм в течение на някои 
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неща. Тоест каквото и да правим, трябва да бъде право издържано. Аз нищо друго не 
искам. И ако направим нещо, то да го направим обмислено и със становища на 
Правна дирекция и с повече така мнения на хора, които се занимават с тази дейност в 
общините, тоест в институциите и в МВР. Благодаря! 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Г-н Журналов. Благодаря, г-н Кръстанов! 
МИЛЕН ЖУРНАЛОВ: Г-жо председател, г-н кмет, колеги, уважаеми гости! Ние 
приветстваме извън фотокапаните и извън нарушаване на правните норми, ние 
приветстваме подобна дейност, като тази, която извършва организацията на г-н 

Хаджихристев, защото колеги, имаме нужда от повече очи, за да виждаме 
нарушенията, да даваме сигнали и така нататък. Такива млади хора трябва да ги 

приветстваме. Защото това, което наблюдаваме в съвременното по-младо общество, 

на младия човек някак си в повечето случаи изобщо не му пука какво става навън. А 

ние знаем, че от сечищата и така нататък, има много боклуци, от които дори и 

Общината страда от това. Особено от сечищата се запушват канавките и има големи 

проблеми след като заминат фирмите, всичко остава ей така. Има нужда от такива 
хора, които да дават сигнали и да се решават тези проблеми. Затова ние приветстваме 
в този смисъл. Благодаря ви! 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Благодаря, г-н Журналов! Да, г-н Костов. 

ДЕНИСЛАВ КОСТОВ: Уважаема г-жо председател, г-н кмет, колеги, гости! Първо 

ще започна наистина с едно благодарство и наистина една добра дума за млади хора, 
които са рядкост, както г-н Журналов каза, в Смолян, които проявяват 
самоинициатива и не чакат държавата или общината да направи нещо за тях, а те са 
решили, че с техни сили и възможности могат да помагат. И това нещо би трябвало да 
се приветства, защото аз съм на мнение, че личният пример е много важен и 

примерът, който дават тези хора, трябва да се поема. Това, което г-н Кръстанов каза, 
мисля, че не трябва да задълбаваме чак до там чисто правно как ще се направят 
нещата. Просто трябва да дадем възможност хората да бъдат активни и проактивни и 

да подават сигнали по някакъв начин, за да може обществото да вижда, а то е много 

чувствително на тази тема, винаги. Благодаря! 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Благодаря, г-н Костов! Г-н Митов. 

ТОДОР МИТОВ: Уважаема г-жо председател, уважаеми г-н кмет, кметове на 
населени места, колеги и гости! Аз също искам да благодаря на г-н Хаджихристев, че 
днес ни сподели тази инициатива. Аз я подкрепям. И също искам да му благодаря, че 
си е направил труда да идентифицира един проблем, да го представи и да почнем да 
мислим как ще го разрешим. Именно това е една от причините аз да съм в този съвет 
и приветствам всички млади хора, които имат енергия, да седнат и да си направят 
труда да идентифицират един проблем, да дадат адекватни решения, за да може 
всички ние заедно да се обединим, да им помагаме и така малко по малко реда да 
тръгне в правилната посока, както до сега. благодаря! 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Благодаря, г-н Митов! Да, г-н Аршински. 

САЛИХ АРШИНСКИ: Уважаема г-жо председател, правя процедурно предложение 
за отлагане на точката и ще кажа защо. По две съображения. Първо, Правна дирекция 
да инфилтрира дадените предложения от неправителствената организация в тази 

Наредба по начин, по който законът изисква. И основно, заради което, ако имате пред 

вас наредбата, сега ще ви чета, в Раздел II , чл. 20, ал. 2, „собствениците са длъжни 

да осигуряват…“, това е Раздел „Опазване на дълготрайна декоративна дървесина и 
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храстова растителност“, „… собствениците са длъжни да осигуряват достъп до 

имотите си на органите по озеленяване при Община Смолян за извършване на огледи, 

картотекиране и контрол“. Ако ми кажете това как кореспондира със закона, ще се 
съглася. Продължавам насетне. Чл. 21, ал. 3: „Опазване на дълготрайна декоративна и 

храстова растителност…“, чл. 21, ал. 3: „ … при наличие на всички изискуеми 

документи и съгласие от всички собственици в имота, неявяването на органите по 

озеленяване не препятства отсичането на растителността“. Нали се сещате как се 
събира съгласие от всички собственици, от които половината са в Англия, другата 
половина…, искането на такова съгласие. И най-фрапиращото, в чл. 22, ал. 1, „.. 

премахване, преместване или окастряне на дълготрайна дървесина и храстова 
растителност и озеленяване“. Направих си труда да погледна в допълнителни и 

заключителни разпоредби, ако някой ми обясни що е то „дълготрайна дървесина“, ще 
бъда много щастлив. Обаче слушайте сега алинея 1, алинея 2, прощавайте, тоест 
алинея 1 на чл. 22 – „ … на територията на Община Смолян се забранява отсичането 

или отстраняването на дълготрайни дървета и храсти, независимо от собствеността 
им“. Първо не знаем що е то „дълготрайна“. Ако е декоративна, ако е някаква грешка 
– о`кей, но дефиниция за „дълготрайна растителност“ няма. В наредбата няма. 
(Димитър Кръстанов, от място: Питайте горските.) 

САЛИХ АРШИНСКИ: Отиваме отзаде. Ще ви ги чета всичките, щом твърдите, че 
имате. Допълнителни разпоредби по смисъла на тази наредба. Точка 1, що е 
„декоративна“, точка 2 „зелена“. 

(Васка Караджова, директор на дирекция СИОС при Община Смолян, от място: 

Върнете се малко назад.) 

САЛИХ АРШИНСКИ: Дълготрайна декоративна растителност са всички местни и 

чуждоземни декоративни видове широколистни и иглолистни. По този начин, колеги, 

букът е дълготрайна декоративна растителност, която забраняваме да се отсече. Това 
е пълен абсурд. Особено в частта „независимо от собствеността на имота“. Знаете, че 
по Конституция частният имот е неприкосновена собственост. Не виждам как ще 
забраните на един собственик на бук в частен имот да го отсече, когато си постъпи по 

регламентирания начин по наредбата. Благодаря!  
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Благодаря! 
САЛИХ АРШИНСКИ: Процедурно предложение за отлагане. Това за мен са 
неразбории, копи-пейст и на второ място, заради инфилтриране на предложенията на 
хората от неправителствената организация. Не знам как законово може да стане, дали 

въобще може, но идеята е добра. Благодаря! 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Значи за инфилтриране на предложенията, не случайно 

оттеглихме точка 9. Тоест тези предложения касаят по-скоро точката и Наредбата за 
отпадъците. Защото чистотата в крайна сметка на първо място е възпитание и 

отношение. И когато хората като тях станат повече и критична маса, тогава вече ще 
бъде решен проблема. Наистина камери в града слагаме достатъчно, но извън града 
сложно е, защото микросметища съм виждал къде ли не. Така че по-скоро, което 

показва и в нормалните държави, когато хората имат нетърпимост и са повече като 

вас, само така може да решим този проблем. Така че отложихме точка 9-та наистина 
да прецизираме повече неща и да вкараме и такива предложения за отпадъците. 
Докато тука въпросите, които задава г-н Аршински, аз съм сигурен, че може да се 
отсече и бук, стига да си мине реда, както и вие сами казахте, когато си минеш по 
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разписания ред. И сега е така, когато има основание, от Общината ходят, маркират и 

се отсичат много дървета, не е проблем. Въпросът е наистина да има ред, който да е 
законов. Никога напук не се е правило нищо от това. 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Да, г-н Аршински. 

САЛИХ АРШИНСКИ: В такъв случай бих ви предложил в чл. 22, ал. 1, „На 
територията на Община Смолян се забранява отсичането или изкореняването на 
дълготрайни декоративни дървета и храсти“. 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Дълготрайни си го има. 
САЛИХ АРШИНСКИ: Да се добави „декоративни“. Защото не вярвам някой да 
приема бук или ела за декоративен вид. 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Колеги, други изказвания относно точка 8? Относно 

Наредбата за изграждане и опазване на зелена система на територията на Община 
Смолян? Не виждам. Който е съгласен да прекратим разискванията по тази точка, 
моля да гласува. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА” – 26, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0. 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: С 26 „за“, без „против“ и „въздържали се“, прекратихме 
разискванията по точката. Колеги, има направено предложение. 
(Салих Аршински, от място: Г-жо Аръчкова, ако се добави „декоративна“, аз 

оттеглям процедурното предложение за оттегляне.) 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Аз съм съгласен. 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Г-н Аршински, г-н Мелемов приема вашето предложение. 
След това, съгласно решението и на Комисията по ТСУ и Правната комисия при 

разглеждане на тази наредба и е отворена на база решението на Общинския съвет с 
нашата избрана комисия, която съвместно с Общината ще допълнят, ще изменят или 

пък ще променят в тази наредба до края на месец септември решението на 
Общинския съвет да бъде преразгледана и допълнена, предлагам на гласуване така 
направеното предложение от г-н Салих Аршински, към г-н Мелемов. 

(Филип Топов, от място: Кое е това?) 

САЛИХ АРШИНСКИ: Само доуточнявам, за г-н Топов, правилно попита. В чл. 22, 

ал. 1, добавяме „дълготрайни декоративни видове и храсти“, а в допълнителни и 

заключителни разпоредби, по смисъла на тази наредба, там, където колежката ми 

зачете второ изречение, „дълготрайна декоративна растителност са всички…“, аз не 
знам що е то „местни и чуждоземни декоративни видове“. Просто „местни и 

чуждоземни“… 

(Димитър Кръстанов, от място: Пренесени. Тука има пренесени.) 

САЛИХ АРШИНСКИ: Те щом са пренесени, вече са местни, г-н Кръстанов. 
(Екатерина Гаджева, от място: Така е, чисто терминологично е правилно. 

Атлаският кедър е чуждестранен вид, а е декоративен.) 

(Димитър Кръстанов, от място:  Има 142 вида.) 

(Екатерина Гаджева, от място: Чуждестранен е, независимо, че е пренесен в 

Смолян.) 

САЛИХ АРШИНСКИ: Добре. Тогава, колежке Гаджева, какво означава по тази 

логика „местни декоративни широколистни видове“? 

(Екатерина Гаджева, от място: Кисел трън, да речем.) 

САЛИХ АРШИНСКИ: Е декоративен вид? 
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(Екатерина Гаджева, от място: Това са растения, които растат в България. 

Другите пренесени, като Атлаския кедър, са външен вид. Те се разделят на местни и 

чужди. Това е терминология, която се използва.) 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Г-н Аршински, аз ще ви помоля, Комисията от общински 

съветници, на която г-жа Гаджева е председател, в която влизате и вие, и г-н Коста 
Начев, 7 общински съветници, към тази комисия всички тези предложения да бъдат 
дадени и да се сложат и да се допълнят на база следващо решение. А сега да 
гласуваме решението с изменението само на чл. 22, ал. 1, което направихте като 

допълнение. Всички останали допълнения, касаещи допълнителни и заключителни 

разпоредби, допълнителни вкарвания на точки, допълнителни параграфи и алинеи 

към тази наредба, тази комисия да бъде така добра да си спази срока и до края на 
септември да внесе нейните изменения, и допълнения. Колеги, преминаваме към 

гласуване решението на така предложената докладна с изменението в чл. 22, ал. 1. 

Който е съгласен, моля да изкаже своя вот. 
 

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

9. Димитър Кръстанов     – „въздържал се“ 

10.  Екатерина Гаджева     – „за” 

11. Иван Френкев      – „за” 

12. Иван Гавазов      – „въздържал се” 

13. Илия Томов      – „за” 

14. Коста Начев      – „за“ 

15. Костадин Василев      – „за” 

16. Мария Семерджиева     – „за“ 

17. Милен Журналов      – „за” 

18. Минчо Симов     – „за” 

19. Петър Мирчев      – „за“ 

20. Петър Янев       – „за” 

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

23. Салих Аршински      – „въздържал се“ 

24. Сийка Йочева      – отсъства от залата 
25. Софка Иванова      – „за” 

26. Стефан Сабрутев      – „въздържал се” 

27. Стоян Иванов      – „за” 

28. Тодор Митов      – „за” 

29. Филип Топов      – „въздържал се” 
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ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Моля, обявете резултата. 
(Мариана Иванова: 20 „за”, без „против” и 5 „въздържали се”.) 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: С 20 „за“, без „против“ и 5 „въздържали се“, приехме 
решението по точка 8 с направените допълнения от г-н Аршински относно чл. 22, ал. 

1. 

 

Общинският съвет след като се запозна с Докладната записка на Николай   Мелемов – 

Кмет на община Смолян, на основание  чл. 76, ал. 3 от АПК, чл.8 от ЗНА, чл.21, ал.2 

от ЗМСМА във вр. с чл.62, ал.10 от ЗУТ,    

Р Е Ш И: 

 

І.Отменя част VI „Изграждане, опазване и поддържане на зелената 
система“ и чл. 144 от НАРЕДБА №19 за опазване на околната среда на 
територията на Община Смолян. 

ІІ.Приема Наредба за изграждане и опазване на зелената система на 
територията на община Смолян. 

IIІ. Наредбата влиза в сила от  01.07.2020 г. 

ІV. Възлага на кмета на община Смолян да публикува на електронната 
страница на Община Смолян приетата Наредба за изграждане и опазване на 
зелената система на територията на община Смолян. 

  

 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Колеги, преминаваме към точка 9 от дневния ред. 

(Илия Томов, от място: Може ли 10 минути почивка?) 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: 10-минутна почивка. 
ИЛИЯ ТОМОВ: Благодаря! 
 

* * * * * 
 

(След почивката:) 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Колеги, предлагам да продължим своята работа.  
 

ПО ДЕВЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Наблюдение и оценка на 

изпълнението на Общински план за развитие на община Смолян за периода 

2014-2020 година и промяна в състава на Оперативна група за наблюдение и 

оценка. 

Докладват: група общински съветници от КРОС 

 

 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Имаме кворум, предлагам да продължим. Стигнахме до точка 
9 от дневния ред, а именно наблюдение и оценка на изпълнението на Общински план 

за развитие на община Смолян за периода 2014-2020 година. Давам думата на г-н 

Илия Томов. Нещо имате ли да добавите, г-н Томов по тази точка? 
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(Илия Томов, от място: Не.) 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Колеги, при разглеждането на комисиите, в решението на 
мястото на досега действащите общински съветници, които са били в тази комисия – 

Валентин Кюлхански, Данчо Киряков, Стефан Сабрутев, Салих Аршински и Юлия 
Кисьова, всички председатели на групи дадоха своите предложения. Представителят 
на групата на ГЕРБ е Тодор Митов, представител на групата на ДПС е г-н Салих 

Аршински, представител на групата на БСП е г-н Стефан Сабрутев, представител на 
групата на КРОС е г-н Илия Томов и г-н Василев предложи г-н Димитър Ангелов. 

Имате думата относно изказвания по тази точка. Има ли нещо някой, колеги, да 
добавите? Да, г-н Аршински. 

САЛИХ АРШИНСКИ: Уважаема г-жо председател, аналогично предложение като 

предишната наредба. Фирми, които изпълняват дейност, свързана с тази наредба, при 

констатиране на нарушения, договорите им се прекратяват. А тези, които ако  

кандидатстват за втори път, се десквалифицират. 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Благодаря! 
(Димитър Кръстанов, от място: Дисквалифицират.) 

САЛИХ АРШИНСКИ: Дисквалифицират. 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Благодаря! Да, г-н Томов. 

ИЛИЯ ТОМОВ: Само да добавя, че в посоченото решение има техническа грешка 
относно срока. Периодът е 2014-2021 година. 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Това нещо сме го поправили, г-н Томов, на база решението на 
комисиите. В крайна сметка в решението аз сега, когато тръгнем да гласуваме, ще го 

кажа, че е предложено да бъде изменено 2014-2021. 

ИЛИЯ ТОМОВ: Благодаря! 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: А не 2019-та. Други колеги да се изкажат относно тази точка 
има ли? Не виждам. Който е съгласен да прекратим разискванията, моля да гласува. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА” – 27, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0. 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Колеги, преминаваме към гласуване на решението с 
направената добавка от г-н Салих Аршински и отстраняване на техническата грешка 
вместо 2019-та година, да се чете 2021-ва година. И да зачета наново имената в 
Оперативната група за наблюдение и оценка на Общинския план за развитие 2014-

2021-ва. Ще бъдат представителите на ПП ГЕРБ – Тодор Митов, Българска 
социалистическа партия – Стефан Сабрутев, Движение за права и свободи – Салих 

Аршински, Земеделски народен съюз – Димитър Ангелов и КРОС – Валентин 

Кюлхански. 

(Салих Аршински, от място: Това отпада, защото аз съм гледал стария дневен ред.) 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Моля? 

САЛИХ АРШИНСКИ: Отпада това, което предложих, гледал съм стария дневен ред. 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Добре. Колеги, преминаваме към гласуване. 
 

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” 
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5. Вижданка Младенова     – „за” 

6. Виолета Бояджиева     – отсъства 
7. Денислав Костов      – „за” 

8. Димитър Ангелов      – „за”  

9. Димитър Кръстанов     – „за“ 

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     – „за“ 

17. Милен Журналов      – „за” 

18. Минчо Симов     – „за” 

19. Петър Мирчев      – „за“ 

20. Петър Янев       – „за” 

21. Рабие Кьосева      – отсъства 
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 така 
предложените ни решения с направените добавки и допълване смяната на имената. 
 

        Общинският съвет след като се запозна с Докладната записка на Николай   

Мелемов – Кмет на община Смолян, на основание  Закона за регионалното развитие, 
Правилника за прилагане на Закона за регионалното развитие, Правилника за 
организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и 

взаимодействието му с общинската администрация и Решение № 770 от 18.09.2014 на 
Общински съвет – Смолян. 

 

Р Е Ш И: 

 

1.  Определя представители на Общински съвет - Смолян  в 
Оперативната група за наблюдение и оценка на Общинския план за развитие 
2014-2020 г. – ГЕРБ – Тодор Кирилов Митов, БСП – Стефан Атанасов 

Сабрутев, ДПС – Салих Рамадан Аршински, ЗНС – Димитър Атанасов Ангелов 
и  КРОС – Валентин Венциславов Кюлхански. 
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2. Възлага на кмета на община Смолян да издаде заповед не по-късно 

от 30 дни от влизането на решението в сила, с която да определи новият състав 
на Оперативната група за наблюдение и оценка на Общинския план за развитие 
2014-2020 г., с направените промени в т.1 

3. Във връзка с неблагоприятните демографски тенденции в община 
Смолян и икономическите последици от епидемията с COVID-19  

Оперативната група за наблюдение и оценка да изготви до 30 септември 2020 

година междинен доклад за изпълнението на Общинския план за развитие 2014-

2020 г. и предложения за изменение на Плана. 

  

ПО ДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Кандидатстване на Община Смолян 

по целева програма за подпомагане образователния процес на децата и 

младежите, настанени в социални услуги, делегирана от държавата дейност от 

резидентен тип на територията на страната и домове за деца, лишени от 

родителска грижа от I до XII клас, утвърдена със заповед № РД01-325/28.05.2020 

г. от министъра на труда и социалната политика. 

Докладва: Николай Мелемов – кмет на Община Смолян 

 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Колеги, преминаваме към разглеждане на точка 10 от дневния 
ред, а именно кандидатстване на Община Смолян по целева програма за подпомагане 
образователния процес на деца и младежи, настанени в социални услуги, делегирана 
от държавата дейност от резидентен тип на територията на страната и домове за деца, 
лишени от родителска грижа от I до XII клас, утвърдена със заповед от министъра на 
труда и социалната политика. Давам думата на г-н Томов. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: На Томов? 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: На г-н Мелемов, извинявайте! 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: И Томов, ако иска, аз съм съгласен. 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Извинявайте, г-н Мелемов! 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Целта на целевата програма е да осигури непрекъснат 
образователен процес на децата и младежите, които учат и са настанени в социални 

услуги, делегирана от държавата дейност, от резидентен тип и домове за деца, 
лишени от родителска грижа от I до XII клас, както и да подпомогне тяхната 
самостоятелност.  
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Колеги, имате думата за изказвания? Да, г-н Сабрутев. 
СТЕФАН САБРУТЕВ: Каква е сумата, която може да кандидатстваме за нашата 
община, тъй като общият бюджет е 1 милион. Там има единични цени максимално 

допустими, ама не знаем каква е сумата. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Когато получим разрешение от Общински съвет, ще 
изготвим проект спрямо нуждите на центровете и вече колко ще бъде отпуснато, 

зависи от управляващия орган. 

СТЕФАН САБРУТЕВ: Благодаря! 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Колеги, други изказвания? Благодаря, г-н Сабрутев! Не 
виждам. Който е съгласен да прекратим разискванията, моля да гласува. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА” – 27, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0. 
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ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Колеги, преминаваме към гласуване решението на точка 10. 

 

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” 

6. Виолета Бояджиева     – отсъства 
7. Денислав Костов      – „за” 

8. Димитър Ангелов      – „за”  

9. Димитър Кръстанов     – „за“ 

10.  Екатерина Гаджева     – „за” 

11. Иван Френкев      – „за” 

12. Иван Гавазов      – „за” 

13. Илия Томов      – „за” 

14. Коста Начев      – отсъства от залата 
15. Костадин Василев      – „за” 

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

18. Минчо Симов     – „за” 

19. Петър Мирчев      – „за“ 

20. Петър Янев       – „за” 

21. Рабие Кьосева      – отсъства 
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: 25 „за”, без „против” и „въздържали се”.) 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: С 25 „за“, без „против“ и „въздържали се“, приехме решението 

по тази точка. 
 

           Общинският съвет след като се запозна с Докладната записка на Николай   

Мелемов – Кмет на община Смолян, на основание чл.21, ал. 1 т.23, ал. 2 и чл. 27, ал. 3 

от ЗМСМА      

Р Е Ш И: 
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                1. Дава съгласие Община Смолян да участва с проектно предложение по 

Целева програма за подпомагане образователния процес на децата и младежите, 
настанени в социални услуги, делегирана от държавата дейност от резидентен тип на 
територията на страната и домове за деца, лишени от родителска грижа от I до XII 

клас, пред Фонд „Социална закрила“. 

                2. Възлага на Кмета на Община Смолян да подготви необходимата 
документацията за кандидатстване в съответния срок.  

  

 

ПО ЕДИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Сключване на предварителен 

договор по реда на чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ за част от поземлен имот с 

идентификатор 67653.928.91 и част от поземлен имот с идентификатор 

67653.928.43 по кадастралната карта на гр. Смолян, кв. Устово. 

Докладва: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 

 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Преминаваме към точка 11, а именно сключване на 
предварителен договор по реда на чл. 15, касаещ кадастралната карта на гр. Смолян, 

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

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: С 26 „за“, 1 не гласувал, прекратихме разискванията. Колеги, 

преминаваме към гласуване на решението на точка 11. 

 

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     – отсъства 
7. Денислав Костов      – „за” 

8. Димитър Ангелов      – „за”  

9. Димитър Кръстанов     – „за“ 

10.  Екатерина Гаджева     – „за” 

11. Иван Френкев      – „за” 

12. Иван Гавазов      – „за“ 

13. Илия Томов      – „за“ 

14. Коста Начев      – отсъства от залата 
15. Костадин Василев      – „за” 

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

19. Петър Мирчев      – „за“ 

20. Петър Янев       – „за” 

21. Рабие Кьосева      – отсъства 
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: 25 „за”, без „против” и „въздържали се”.) 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: С 25 „за“ приехме решението по точка 11. 

 

                   Общинският съвет след като се запозна с Докладната записка на Николай   

Мелемов – Кмет на община Смолян, на основание  чл. 6, ал. 1, от Закона за 
общинската собственост и чл. 5, ал. 2 и ал. 5 от Наредбата за реда за придобиване, 
управление и разпореждане с общинско имущество, чл. 8, ал. 9  от Закона за 
общинската собственост,  § 8, ал. 3 във връзка с ал. 2, т. 1 и чл. чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от 
Закона за устройство на територията и чл. 21, ал.1, т. 8 и ал.2, чл. 27, ал. 5 от Закона за 
местното самоуправление и местна администрация,  

Р Е Ш И: 

 
1. Обявява от публична общинска собственост в частна общинска собственост, 

поради отпаднало предназначение – 4 (четири) кв. м от поземлен имот с 
идентификатор 67653.928.91 (шест, седем, шест, пет, три, точка, девет, две, осем, 

точка, девет, едно) целия с площ 1873 (хиляда осемстотин седемдесет и три) кв. м, 

при граници: 67653.928.99 (шест, седем, шест, пет, три, точка, девет, две, осем, точка, 
девет, девет), 67653.924.548 (шест, седем, шест, пет, три, точка, девет, две, четири, 

точка, пет, четири, осем), 67653.928.38 (шест, седем, шест, пет, три, точка, девет, две, 
осем, точка, три, осем), УПИ IX – озеленяване, кв. 34 по плана на гр. Смолян, кв. 
Устово, актуван с Акт за публична общинска собственост № 1237/09.06.2020 год. и 

178 (сто седемдесет и осем) кв. м. поземлен имот с идентификатор 67653.928.43 

(шест, седем, шест, пет, три, точка, девет, две, осем, точка, четири, три)  целия с площ 

4534 (четири хиляди петстотин тридесет и четири) кв. м., трайно предназначение на 
територията: за второстепенна улица, трайно предназначение на територията: 
урбанизирана, при граници: 67653.928.62 (шест, седем, шест, пет, три, точка, девет, 
две, осем, точка, шест, две), 67653.928.91 (шест, седем, шест, пет, три, точка, девет, 
две, осем, точка, девет, едно), 67653.928.38 (шест, седем, шест, пет, три, точка, девет, 
две, осем, точка, три, осем), кв. 34 по плана на гр. Смолян, кв. Устово, публична 
общинска собственост., съгласно скица-проект за промяна на граници на поземлен 

имот с идентификатор 67653.928.38.  
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2. Допълва Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – 

общинска собственост за 2020 година приета с Решение № 60/30.12.2019 година на 
Общински съвет Смолян в Приложение № 5 – Разпоредителни сделки на основание 
чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от Закона за устройство на територията, допълва 4 (четири) кв. м 

от поземлен имот с идентификатор 67653.928.91 (шест, седем, шест, пет, три, точка, 
девет, две, осем, точка, девет, едно) целия с площ 1873 (хиляда осемстотин 

седемдесет и три) кв. м, при граници: 67653.928.99 (шест, седем, шест, пет, три, точка, 
девет, две, осем, точка, девет, девет), 67653.924.548 (шест, седем, шест, пет, три, 

точка, девет, две, четири, точка, пет, четири, осем), 67653.928.38 (шест, седем, шест, 
пет, три, точка, девет, две, осем, точка, три, осем), УПИ IX – озеленяване, кв. 34 по 

плана на гр. Смолян, кв. Устово, актуван с Акт за публична общинска собственост № 

1237/09.06.2020 год. и 178 (сто седемдесет и осем) кв. м. поземлен имот с 
идентификатор 67653.928.43 (шест, седем, шест, пет, три, точка, девет, две, осем, 

точка, четири, три)  целия с площ 4534 (четири хиляди петстотин тридесет и четири) 

кв. м., трайно предназначение на територията: за второстепенна улица, трайно 

предназначение на територията: урбанизирана, при граници: 67653.928.62 (шест, 
седем, шест, пет, три, точка, девет, две, осем, точка, шест, две), 67653.928.91 (шест, 
седем, шест, пет, три, точка, девет, две, осем, точка, девет, едно), 67653.928.38 (шест, 
седем, шест, пет, три, точка, девет, две, осем, точка, три, осем), кв. 34 по плана на гр. 

Смолян, кв. Устово, публична общинска собственост. 

 

3. Дава съгласие за сключване на предварителен договор със „АИКК“ ЕООД по 

реда на чл. 15, ал. 3, и ал. 5 от Закона за устройства на територията. 

 

4. Упълномощава Кмета на Община Смолян да сключи предварителен договор 

със „АИКК“ ЕООД за продажба на 4 (четири) кв. м от поземлен имот с 
идентификатор 67653.928.91 (шест, седем, шест, пет, три, точка, девет, две, осем, 

точка, девет, едно) целия с площ 1873 (хиляда осемстотин седемдесет и три) кв. м, 

при граници: 67653.928.99 (шест, седем, шест, пет, три, точка, девет, две, осем, точка, 
девет, девет), 67653.924.548 (шест, седем, шест, пет, три, точка, девет, две, четири, 

точка, пет, четири, осем), 67653.928.38 (шест, седем, шест, пет, три, точка, девет, две, 
осем, точка, три, осем), УПИ IX – озеленяване, кв. 34 по плана на гр. Смолян, кв. 
Устово, актуван с Акт за публична общинска собственост № 1237/09.06.2020 год. на 
пазарна цена в размер на 72,00 (седемдесет и два) лева без ДДС  и на 178 (сто 

седемдесет и осем) кв. м. поземлен имот с идентификатор 67653.928.43 (шест, седем, 

шест, пет, три, точка, девет, две, осем, точка, четири, три)  целия с площ 4534 (четири 

хиляди петстотин тридесет и четири) кв. м., трайно предназначение на територията: 
за второстепенна улица, трайно предназначение на територията: урбанизирана, при 

граници: 67653.928.62 (шест, седем, шест, пет, три, точка, девет, две, осем, точка, 
шест, две), 67653.928.91 (шест, седем, шест, пет, три, точка, девет, две, осем, точка, 
девет, едно), 67653.928.38 (шест, седем, шест, пет, три, точка, девет, две, осем, точка, 
три, осем), кв. 34 по плана на гр. Смолян, кв. Устово, публична общинска собственост 
на пазарна цена в размер на 4272,00 (четири хиляди двеста седемдесет и два) лева 

без ДДС. 
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5. След плащане на цената, да се сключи окончателен договор. 

 

ПО ДВАНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Сключване на предварителен 

договор по реда на чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ за част от поземлен имот с 

идентификатор 83274.501.172 по кадастралната карта на с. Широка лъка, общ. 

Смолян. 

Докладва: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 

 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Колеги, преминаваме към точка 12, а именно сключване на 
предварителен договор по чл. 15, касаещ кадастралната карта на с. Широка лъка, 
община Смолян. Давам думата на г-н Мелемов.  

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Отново няма какво да добавя и по тази точка. 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Колеги, имате думата за изказвания по точка 12 от дневния 
ред. Има ли желаещи, колеги? Не виждам. Който е съгласен да прекратим 

разискванията, моля да гласува. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА” – 26, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0. 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Прекратихме разискванията. Колеги, преминаваме към 

гласуване на решението. 

 

Поименно гласуване на проекта за решение по т. 12 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     – отсъства 
7. Денислав Костов      – „за“ 

8. Димитър Ангелов      – „за”  

9. Димитър Кръстанов     – „за“ 

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     – „за“ 

17. Милен Журналов      – „за” 

18. Минчо Симов     – „за” 

19. Петър Мирчев      – „за“ 

20. Петър Янев       – „за” 

21. Рабие Кьосева      – отсъства 
22. Радослава Вълчанова – Кисимова   – „за“  

23. Салих Аршински      – „за“ 

24. Сийка Йочева      – „за” 

25. Софка Иванова      – „за“ 
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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 12. 

 

Общинският съвет след като се запозна с Докладната записка на Николай   

Мелемов – Кмет на община Смолян, на основание чл. 6, ал. 1, от Закона за 
общинската собственост и чл. 5, ал. 2 и ал. 5 от Наредбата за реда за придобиване, 
управление и разпореждане с общинско имущество, чл. 8, ал. 9  от Закона за 
общинската собственост,  § 8, ал. 3 във връзка с ал. 2, т. 1 и чл. чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от 
Закона за устройство на територията и чл. 21, ал.1, т. 8 и ал.2, и чл. 27, ал. 5 от Закона 
за местното самоуправление и местна администрация,    

Р Е Ш И: 

 

      1. Обявява от публична общинска собственост в частна общинска 
собственост, поради отпаднало предназначение – 21 (двадесет  и един) кв. м от 
поземлен имот с идентификатор 83274.501.5017 (осем, три, две, седем, четири, 

точка, пет, нула, едно, точка, пет, нула, едно, седем) целия с площ 1640 (хиляда 
шестстотин и четиридесет) кв. м, с начин на трайно ползване: за второстепенна 
улица, трайно предназначение: урбанизирана; при граници: 83274.501.172 

(осем, три, две, седем, четири, точка, пет, нула, едно, точка, едно, седем, две), 
83274.501.173 (осем, три, две, седем, четири, точка, пет, нула, едно, точка, едно, 

седем, три), 83274.501.170 (осем, три, две, седем, четири, точка, пет, нула, едно, 

точка, едно, седем, нула), кв. 10 по плана на с. Широка лъка, общ. Смолян, 

публична общинска собственост, съгласно комбинирана скица за промяна на 
граници на поземлени имоти с идентификатори 83274.501.173, 83274.501.172, и 

83274.501.5017.  

      2. Допълва Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – 

общинска собственост за 2020 година приета с Решение № 60/30.12.2019 година 
на Общински съвет Смолян в Приложение № 5 – Разпоредителни сделки на 
основание чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от Закона за устройство на територията, допълва 
21 (двадесет  и един) кв. м от поземлен имот с идентификатор 83274.501.5017 

(осем, три, две, седем, четири, точка, пет, нула, едно, точка, пет, нула, едно, 

седем) целия с площ 1640 (хиляда шестстотин и четиридесет) кв.м, с начин на 
трайно ползване: за второстепенна улица, трайно предназначение: 
урбанизирана; при граници: 83274.501.172 (осем, три, две, седем, четири, точка, 
пет, нула, едно, точка, едно, седем, две), 83274.501.173 (осем, три, две, седем, 

четири, точка, пет, нула, едно, точка, едно, седем, три), 83274.501.170 (осем, 
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три, две, седем, четири, точка, пет, нула, едно, точка, едно, седем, нула), кв. 10 

по плана на с. Широка лъка, общ. Смолян, публична общинска собственост. 
      3. Дава съгласие за сключване на предварителен договор със В. П. П. по 

реда на чл. 15, ал. 3, и ал. 5 от Закона за устройства на територията 
      4. Упълномощава Кмета на Община Смолян да сключи предварителен 

договор с В.П. П. за продажба на 21 (двадесет  и един) кв.м от поземлен имот с 
идентификатор 83274.501.5017 (осем, три, две, седем, четири, точка, пет, нула, 
едно, точка, пет, нула, едно, седем) целия с площ 1640 (хиляда шестстотин и 

четиридесет) кв. м, с начин на трайно ползване: за второстепенна улица, трайно 

предназначение: урбанизирана; при граници: 83274.501.172 (осем, три, две, 
седем, четири, точка, пет, нула, едно, точка, едно, седем, две), 83274.501.173 

(осем, три, две, седем, четири, точка, пет, нула, едно, точка, едно, седем, три), 

83274.501.170 (осем, три, две, седем, четири, точка, пет, нула, едно, точка, едно, 

седем, нула), кв. 10 по плана на с. Широка лъка, общ. Смолян, публична 
общинска собственост  на пазарна цена в размер на 462,00 (четиристотин 

шестдесет и два) лева без ДДС. 

       5. След плащане на цената, да се сключи окончателен договор. 

 

  

ПО ТРИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Упълномощаване на 

представител на Община Смолян за участие в Общо събрание на „Регионално 

Дружество за Заетост и Структурно Развитие - РДЗ и СР“ ООД. 

Докладва: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 

 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Колеги, преминаваме към точка 13, а именно упълномощаване 
на представител на Община Смолян за участие в Общото събрание на „Регионално 

дружество за заетост и структурно развитие“ гр. Смолян. Давам думата на г-н 

Мелемов. 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Предлагам представител на това общо събрание да бъде 
Момчил Николов, в докладната е записано. Това дружество е създадено някога във 
времето, управлявало е програмите по заетост, но от 2011-та Общината сама си ги 

управлява. Сега не съм говорил с другите кметове от другите две общини дали имат 
нужда от това дружество, но то не носи толкова години вече нито позитиви, нито 

негативи. Просто даже не знам дали има дейност. Нямаме отношение от 8 години към 

това дружество, освен, че имаме някакво участие. 
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, който е съгласен с така предложеното ни решение, г-н 

Момчил Николов да бъде представител на Община Смолян в Общото събрание на 
дружеството, моля да си каже своя вот. 
 

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     – отсъства 
7. Денислав Костов      – „за“ 

8. Димитър Ангелов      – „за”  

9. Димитър Кръстанов     – „за“ 

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     – „за“ 

17. Милен Журналов      – „за” 

18. Минчо Симов     – „за” 

19. Петър Мирчев      – „за“ 

20. Петър Янев       – „за” 

21. Рабие Кьосева      – отсъства 
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 13.  

 

 Общинският съвет след като се запозна с Докладната записка на Николай   

Мелемов – Кмет на община Смолян, на основание чл.21, ал.1, т. 9, ал.2 и чл.27, ал.4 и 

ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 34, ал.1 от  
Наредбата за условията и реда за упражняване на правата на собственост на общината 
в търговски дружества с общинско участие и общински предприятия, чл.137, ал.1, т.3  

от Търговския закон 

 

Р Е Ш И: 

 
I. Упълномощава МОМЧИЛ НИКОЛОВ - Секретар на община Смолян, да 

представлява община Смолян на 03.07.2020г,. от 16:30 часа в Общо събрание на 
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„РЕГИОНАЛНО ДРУЖЕСТВО ЗА ЗАЕТОСТ И СТРУКТУРНО РАЗВИТИЕ“ ООД с 
ЕИК: 120040327, със седалище и адрес на управление: гр. Смолян 4700, бул. 

„България“ № 24а, в което дружество Община Смолян е съдружник, като изрази 

становище и гласува по проекторешенията съгласно изпратената покана, съдържаща 
предложение за дневен ред, както следва: 

1. По точка първа от дневния ред: Приемане на отчет за дейността на „ 

РДЗ и СР“ ООД през 2019 г. – да гласува „ЗА“ и да изрази положително 

становище. 

2. По точка втора от дневния ред:  Приемане на счетоводен баланс и отчет 

на приходите и разходите на дружеството за 2019 г.- да гласува „ЗА” и 

да изрази положително становище. 

ІІ. Възлага на представителя на община Смолян да присъства на редовното 

Общо събрание на съдружниците на 03.07.2020 г. от 16.30 ч. в зала на БЧК- Смолян 

находяща се на адрес гр. Смолян 4700, бул. „България“ № 24А. 
 

ІІІ. Предоставя на представителя на община Смолян в съответствие с 
настоящото решение да извършва всички необходими действия за защита на 
интересите на община Смолян, като съдружник  в "РЕГИОНАЛНО ДРУЖЕСТВО 

ЗА ЗАЕТОСТ И СТРУКТУРНО РАЗВИТИЕ-РДЗ И СР" ООД.  

 

IV. Възлага на упълномощения представител в седемдневен срок след 

провеждане на Общото събрание да изготви доклад и представи протокола от 
проведеното събрание. 
 

 

ПО ЧЕТИРИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Промяна на общинската 

транспортна схема за обслужване на населението по междуселищна линия 

Момчиловци - Устово. 

Докладва: Николай Мелемов – кмет на Община Смолян 

 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Преминаваме към точка 14. Промяна на общинска 
транспортна схема за обслужване на населението по междуселищна линия 
Момчиловци – Устово. Тук колеги, има записали се трима човека да вземат думата. 
Това е кметът на село Момчиловци Сийка Суркова и двама граждани, има 
представени подписки с жалба от село Момчиловци и село Соколовци, Мария 
Гаджева и Денка Тунева. Предлагам техните изказвания да бъдат след като г-н 

Мелемов представи докладната. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: По-скоро нека и те да се изкажат. Искам само да кажа, че се 
надявам този път вече Общинският съвет да направи регламент за транспортната 
схема за обслужване на село Момчиловци, който да удовлетвори хората и жителите 
на село Момчиловци. А също така да се намери и в последствие при конкурса и кой 

да ги вози. Много е важно, нашата роля е точно това – да предложим схема и 

регламент, който да удовлетворява двете страни. Надявам се днес да се случи това. 
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ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Колеги, който е съгласен да дадем думата на тримата 
представители, които току-що казах – г-жа Сийка Суркова, Мария Гаджева и Денка 
Тунева, моля да гласува. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 26, „ПРОТИВ“ – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0. 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Давам думата на г-жа Сийка Суркова, кмет на село 

Момчиловци. 

СИЙКА СУРКОВА – кмет на с. Момчиловци: Уважаема г-жо председател, уважаеми 

г-н кмет, дами и господа общински съветници! Всъщност сагата с транспортната 
схема на Момчиловци се разиграва вече три години. Миналият път казах, че заставам 

за трети или четвърти път вече на този микрофон. Едва ли ще чуете нещо ново, което 

да изложа като факти. Всички са наясно с проблема, просто и аз апелирам най-накрая 
да се намери решение, за да може и хората в Момчиловци да се успокоят. Знаете, че в 
Общинския съвет има жалба, подкрепена със 194 подписа, внесена вчера от жители 

на Момчиловци. Тя е адресирана и до г-н Мелемов, адресирана е и до мен. Знаете, че 
това не е първата жалба с настояване на хората да се запази първият автобус от 
Момчиловци, да се запази последния автобус от Устово, да има обедни автобуси в 
празничното разписание на Момчиловци. И въобще едно разписание, една 
транспортна схема, което мисля, че Момчиловци заслужава. Знаете, че има и друга 
внесена подписка, тя е от жителите на селата Соколовци и Бостина. Там са се 
подписали около 100-ина души. Знаете, че пък по време на извънредното положение 
Момчиловци успя да събере 44 подписа. Всъщност с това искам да кажа, че 
недоволството и несъгласието на Момчиловци за вашето предложение за нова 
транспортна схема е категорично. Хората настояват да ги има автобусите, кметовете 
на населените места заставаме зад тяхното искане. Преди съм настоявала общинските 
съветници да гласуват по съвест, да гласуват така, както мислят, че е редно за едно 

село като Момчиловци и за селата Соколовци и Бостина, за хората, които пътуват с 
автобусите. Сега пък искам да ви кажа, че ако мислите, че гласа на хората от трите 
села няма никакво значение, гласувайте така, както е предложено в докладната и 

орежете автобусите за Момчиловци. Само че те няма да спрат до тук, категорични са. 
Ясно е какво искат, знаят как да го постигнат. Надявам се да не се стига до там. 

Благодаря ви за вниманието! 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Благодаря, г-жо Суркова! Давам думата на г-жа Мария 
Гаджева. 
МАРИЯ ГАДЖЕВА – жител на с. Момчиловци: Добър ден! Уважаема г-жо 

председател, уважаеми общински съветници, г-н кмет, кметове и кметски 

наместници! Мария Гаджева се казвам аз. Както винаги се представям. Живея на най-

хубавото място – Момчиловци, имам удоволствието да работя в Смолян. В момента 
съм тук като представител на групата пътуващи от Момчиловци, за да изразя 
несъгласие с така предложения вариант на транспортна схема. Какво имам предвид? 

Настояваме за запазване на първия автобус. Аз лично съм една от тези пътници, които 

в периода от септември до март всеки ден е пътувал с автобуса. Представител на 
учителите съм. Лично мен, както и колегите, започващи работа в детски градини и в 
училища в 7 часа, тази предложена схема в 6.30 часа не ни удовлетворява. За мен 

просто е редно да се помисли за всички тези, които започват първа смяна в 7 часа. 
Това са медицински лица, това са представители на търговски вериги и е добре 
наистина да намерим някакъв баланс. Да, ще кажа, че имало моменти, в които 
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пътниците са били малко, не го крием, но е имало моменти, когато са били и повече. 
Същото се отнася и за автобуса в 19.45 часа. В предложеният вариант на транспортна 
схема мисля, че всички са запознати, хубаво е всеки да се постави на мястото на 
пътуващия, който ще излезне сутрин в 6.00 часа и ще се върне в 19.00-19.30 часа. 
Това е, което имам да кажа. Аз вярвам, че общинските съветници ще застанат 
наистина на позиция така, както са заставали тогава, когато е трябвало те да бъдат 
избрани. Всички съзнават, че сте тук по волята на избирателите и се надявам по 

начина, по който гласувате, да продължим да вярваме на всички вас. Ако позволите, 
г-жо председател, два въпроса по докладната, която е внесена за транспортната схема. 
Само уточняващи, мога ли да задам? 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Да, разбира се. 
МАРИЯ ГАДЖЕВА: Единият въпрос е, понеже в забележката пише, че курсовете ще 
бъдат изпълнявани с един автобус. Има курсове, които пише, че са до Смолян. Как 

точно ще се случи това? В 6.35 часа да тръгне автобуса до Смолян и в същото време в 

7.10 да се върне от Устово. Същото се отнася за 14.08 часа, който ще тръгне от 
Момчиловци и ще се върне в 14.40 часа от Смолян. Наистина ли ще бъде един 

автобус? Това ме интересува. И ако може да обясните какъв е класа на автобусите? 

Защото може да направите справка, в момента с автобуса в 7.00 часа пътуваме между 

20 и 25 човека с автобус, който е с 10 седящи места. Това ме интересува. 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Най-напред да отговоря, че в автобусите има в момента 
камери и не пътувате 20-22-25. Пътувате средно претеглено между 7 и 11 човека, в 
обедното време. 
МАРИЯ ГАДЖЕВА: В обедното – да. 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: В сутрешните часове, в които пътувате по трима, по двама, в 

19.45 часа в справката, дадена от фирмата, която изпълнява в момента линиите, има 
даже курсове в 19.45 без нито един пътник. А относно каква ще бъде транспортната 
схема и какъв ще бъде автобуса и какви ще бъдат качествата на автобусите и дали ще 
бъде един или два автобуса, това ще си прецени фирмата, която спечели тази линия 
да изпълнява. 
МАРИЯ ГАДЖЕВА: Зададох въпроса, защото там беше записано със забележка и 

затова поисках да се уточни. Аз говоря за сутрешния автобус, който тръгва в 7.00 часа 
от Момчиловци в момента. От началото на юни пътувам с него, говоря точно за този 

автобус. Нямам коментар за останалите. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Аз ще дам думата след малко и на г-жа Коровска точно да ви 

отговори, но искам да ви кажа, че тази транспортна схема, която работи досега и 

конкурсът, който е игран, е преди 20 години. След като приемем транспортна схема, 
ще обявим конкурс. Коя фирма ще иска да вози от Момчиловци ще видим. Ние не 
знаем кой ще има желание да вози. Аз затова и почнах с това, дано да е изгодна и да 
има мераклия да вози. 

МАРИЯ ГАДЖЕВА: И ние се надяваме. И аз благодаря за това, че казвате. Дано днес 
да се намери наистина баланс, който да удовлетвори абсолютно всички. Ще моля 
наистина да имате предвид и да се поставите на мястото на пътуващите. Благодаря 
ви! 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Естествено. Пак казвам, основната идея е да намерим 

баланса, работещо решение, което ще е преди всичко за вас. А това за единият 
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автобус, отговори, ако обичаш. (Бел. на прот. Обръща се към Петя Коровска – гл. 

експерт в дирекция „Устройство на територията“.) 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Нека да се изкаже и другата жена и тогава. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Да, може и други въпроси да има. 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Може да има и някой друг въпрос. Давам думата на г-жа 
Денка Тунева. 
ДЕНКА ТУНЕВА: Уважаеми общински съветници, аз работя в село Фатово и въобще 
не мога и няма как да пътувам. Значи сменям два автобуса, в 8 без 15 и друг автобус, 
няма с какво да се прибирам. 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Съжалявам. На този въпрос сигурно и тя не може да ви 

отговори, защото все пак това е някакъв частен случай. 

ДЕНКА ТУНЕВА: Значи аз в 18.30 часа тръгвам от Фатово, в 19.00 часа в Райково. 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Аз ви разбирам, ама транспортната схема не може да решава 
лични проблеми. Защото някой … 

ДЕНКА ТУНЕВА: В 19.20 часа съм в Устово, мога да си го хвана в 19.45 автобуса. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Някой от Арда може да работи и в Петково да речем, ама 
ние такива казуси лични… 

ДЕНКА ТУНЕВА: В 19.15 часа съм в Устово, аз в 18.30 часа не мога да го хвана този 

автобус. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Освен един специален да пуснем Момчиловци – Фатово. 

ДЕНКА ТУНЕВА: Щом трябва. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: В рамките на шегата естествено. 

(Реплики от залата.) 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Тука не става въпрос за финансовата страна. Въпросът е, че 
не се връзват нещата. 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Не може да бъде осигурен транспорт за един, двама и до пет 
човека, при наличието, че хората са 1 000. Това беше обяснението. 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Няма как вече да коментираме лични неща. 
ПЕТЯ КОРОВСКА: Здравейте и от мен! Значи необходимият брой автобуси, според 

класификацията, автобус клас I и II или А, съгласно чл. 37 от Наредба № 2. Това е 
необходимият брой автобуси. Не пътува един и същи автобус. Линията е ежедневна, и 

затова е необходимо да бъдат двама водачи, за да може да се спазят почивките и 

регламентите съгласно нашето законодателство. 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Благодаря, г-жо Коровска! Колеги, имате вече думата вие за 
разисквания и изказвания. Г-н Сабрутев. 
СТЕФАН САБРУТЕВ: Уважаема г-жо председател, уважаеми г-н кмет, колеги, 

кметове на населени места, представители на масмедиите! Знаете ли, учудвам се 
вашето упорство, г-н кмете. За n-ти път вкарвате тази докладна. Ясно беше в първата, 
вторият случай, сега и в третия, че жителите на селата по тази линия не желаят 
промени. Не желаят, защото така им е удобно към момента. Знаете ли, учудваме ме 
вашето упорство и почнах да се замислям какъв е вашият интерес от това упорство да 
вкарвате за n-ти път и да обслужвате лобистски интереси на фирмата превозвач, която 

в момента изпълнява тази линия. Явно, че не е много изгодна. Предполагам, че всяка 
селска линия не е изгодна за нито един превозвач, нали така? Сам казахте, ще обявите 
конкурс. Ама само за тази линия. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Не, за всички линии. 
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СТЕФАН САБРУТЕВ: Кога? 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Когато се приеме транспортната схема. 
СТЕФАН САБРУТЕВ: Кога ще стане това? Значи вие сте на власт 9 години, за 9 

години не сте предложили нова транспортна схема. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Ами защото не е приета.  
СТЕФАН САБРУТЕВ: Аз ви предлагам да я оттеглите моментално тази докладна, 
защото вие ставате смешен. Хората ясно ви казват от трите села, че не желаят 
промяна. И в най-кратък срок да обявите конкурс за нова транспортна схема в цялата 
община, а не само в селските линии. Ясно е, че градските са печеливши. Аз 
подозирам и други неща. Най-вероятно трябва да изпълните някакви ангажименти, 

които сте поели, защото така новите собственици са ваши близки, които са помагали 

в определени случаи. Затова дайте да я оттеглим тази точка. Сигурно не знаете кои са 
новите собственици, аз също не знам, защото те лицата, които са отпред, не са тези, 

които са. Тъй че оттеглете я и да спрем тая тука смешна ситуация, защото почвате да 
ставате смешен. 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Сега вие тези епитети „смешни“.., вие не сте смешен, вие сте 
сериозен. Това е така. Единственият ми интерес е да се намери регламент, на който 

утре като обявим конкурс, когато се приеме транспортната схема, да има желаещи да 
возят. Заявявам го тука пред всички публично, нямам грам личен интерес нито във 
фирми, нито какво ще бъде прието днес. Единствено и само това ме интересува, да се 
направи регламент ида има желаещи да се явят. Изобщо това ще е допускане, вашите 
съмнения са само във вашата глава. Аз го декларирам пред всички, че нямам грам 

личен интерес. Нито знам кой е де факто собственика, какви актове има там на 
прехвърляне, нито ме интересува. И никога не обичам да говорим за имена на фирми, 

защото тогава се изкривяват нещата. Като се обяви конкурс, дано да се явят много 

фирми, което много ме съмнява, и да има градски и селски транспорт. Положението 

става от година на година по-тежко и ще става още по-тежко. Тоест ние това като го 

приемем, не го приемаме за назад, ние го  приемаме от тук нататък какво ще се 
случва. Ако допускате, че това е толкова печеливш бизнес, ами те ще искат да карат 
още повече. И защо запънахме само за Момчиловци? Защото хората от Момчиловци 

имат притеснения. Иначе селата са наистина много – 86 населени места. Но 

запънахме тука и аз се надявам вие днес да намерите правилното решение. Нищо 

повече. Да удовлетвори на първо място жителите. Единственото ми притеснение е, че 
ако това решение все пак и тази справка, която имаме колко се возят и е вярна, утре 
наистина на конкурса може да не се яви никой. И тогава ще застанем в патова 
ситуация. Ама единствено това ме вълнува. Това дето глупостите на г-н Сабрутев, че 
аз съм бил смешен, това са си негови неща. Но аз нямам никакъв личен интерес. 
Наистина, приемете и старата схема. Единственото ми притеснение, пак казвам, е 
утре да не се яви никой за тази линия. Сега аз не знам, всяка фирма си прави отчет 
колко е печеливш градския. Навремето наистина нещата бяха по-лесни. Смолян – 

София предварително една седмица по-рано се купуваше билет, за да се возиш. И 

тогава е било много печелившо. Много се притеснявам и това ми е единственото, 

което ме води, че няма да е толкова лесен този конкурс, който ще обявим. Защото на 
конкурсът ще има изисквания и към транспортните средства, не могат да бъдат 30-

годишни. И не знам колко ще е успешен. Така че вземете решение, както казват и 

жителите, по съвест. Нека си остане и старата схема. Пак ви казвам, това е 
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единственото, което ме притеснява. Но при така поставените условия, нека си остане 
старата. Аз ще ви помоля, даже бих си я и оттеглил, ако трябва докладната, нека си 

остане старата схема. Но септември-октомври, когато сме готови с конкурса, тогава 
вече не знам какъв ще бъде разговора. Дано не съм прав, но така поставен въпроса – 

нека да остане старата. Гласувайте за старата, призовавам ви и да видим какво ще 
стане. 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Да, г-н Сабрутев. 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: И тогава ще отпаднат съмненията, че аз имам личен интерес. 
СТЕФАН САБРУТЕВ: Имам реплика към г-н Мелемов. Г-н Мелемов, вие си 

противоречите. Вие уж искате да сте на страната на населението, в същото време 
предлагате една докладна, която за трети път те са против и ви го заявяват. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Пак нищо не сте разбрали, г-н Сабрутев. 

СТЕФАН САБРУТЕВ: Аз съм разбрал много добре. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Аз имам притеснение, те искат това. Но в този процес има 
три страни. Общински съвет, който прави регламент, една страна – пътуващите и 

трета страна – някой да ги вози. Ако направим такъв регламент, че да не устройва 
другите две страни, ще е лошо. Затова е хубаво регламентът да устройва и другите 
две страни. Едната я знаем кои са, другата – който и да е той. 

СТЕФАН САБРУТЕВ: Да, разбирам, че е  така. Само нещо искам да кажа. На какво 

основание сега вози тази фирма за Момчиловци? На база старата транспортна схема. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Да.  
СТЕФАН САБРУТЕВ: На старият договор, който са дадени градските линии. 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Коя ще е новата фирма не се знае. 
СТЕФАН САБРУТЕВ: Мен не ме интересува коя ще. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Тогава защо коментираме? 

СТЕФАН САБРУТЕВ: Аз казах, оттеглете точката, за да не използвам пак тези 

епитети, които ще ги повторя още един път. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: След цялата ситуация я оттеглям точката. И решаваме 
проблема. 
СТЕФАН САБРУТЕВ: Благодаря ви! 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Остава старата транспортна схема. И като обявим конкурс, 
дано да има желаещи. 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Тя не може да действа, до края на годината може да действа 
старата. Да, г-н Василев. 

КОСТАДИН ВАСИЛЕВ: Имам предложение. Уважаема г-жо председател, г-н кмете! 
Едно предложение във връзка с предложението, което имате вие и това, което имат 
село Момчиловци. Моето предложение е конкретно следното: те предлагат автобус в 
6.10 часа, а в момента транспортната схема е 6.35 часа, аз предлагам от двете 
предложения един автобус в 6.20 часа. Това ми е първото предложение. 15 минути по-

рано какъв е проблема? Второто предложение ми е: вие предлагате 18.30 часа от 
Устово, последният час, те предлагат 19.45 последен час. Аз предлагам двете 
предложения да се обединят и да стане 18.40 часа последен час на тръгване от 
Устово. 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Вижте, г-н Василев, най-добре е Суркова да… 

КОСТАДИН ВАСИЛЕВ: Това е моето предложение. Тя ще каже. 
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НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Нека каже и нейното предложение и ще ви моля да го 

приемете. 
КОСТАДИН ВАСИЛЕВ: От какво изхожда моето предложение? Преди малко 

казахте, че тука излезна статистика, че наистина в 6.10 автобуса пътуват 4-5 човека. 
От тези камери, които са в автобусите, а в 19.45 почти празен се движи автобуса. 
Дайте да направим една междинна така линия, която да удовлетвори двете страни. 

Сутрин вместо да има в 6.10 и 6.35, да стане 6.20 часа. Другият автобус, който е в 
18.10 и 19.45, както предлага Суркова, да стане 18.40 часа. А вашето предложение е 
18.35 ч. Това е моето предложение. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Нека Суркова да каже своето мнение по въпроса. 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Г-н Кюлхански. 

ВАЛЕНТИН КЮЛХАНСКИ: Уважаеми г-н кмет, уважаема г-жо председател, 

уважаеми колеги, уважаеми жители на трите села Момчиловци, Соколовци и 

Бостина! Конкретно предложение от групата на КРОС, което е съобразено с жителите 
на трите села. Ако искате, да ги изчета, ако искате да ви ги дам писмено. 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Нека да ги чуят. 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Да ги чуят. 
ВАЛЕНТИН КЮЛХАНСКИ: Така. От Момчиловци – 6.10; 6.35; 12.00; 14.08 в учебни 

дни и 17.05. От Устово – в 7.10; 13.40 в учебни дни; 15.10, 18.10; 19.45. И 

празничното разписание: от Момчиловци в 7.00; в 12.00 и в 17.00 и от Устово в 8.30; 

13.00 и 18.30. Това е желанието на жителите на трите села. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Ами супер, щом е желанието. 

СИЙКА СУРКОВА: Искам да ви кажа, че преди да напишем всичко това, сме 
направили задълбочен анализ на ситуацията. Темата е обсъждана с Обществения 
съвет към кметството. Разписанието е съгласувано с тях. С повечето пътуващи, които 

редовно стигат до работните си места чрез обществения транспорт. За всички хора, 
които са засегнати от промяната. Тоест ние не правим едно предложение, което е 
спонтанно, а е дълго работено. Ако направите съпоставка със старото разписание, 
това, което сега се предлага, има отпаднали линии. Тоест една, един курс от 
Момчиловци и един от Устово. Разчитаме на това, че по това време минава автобусът 
от Белев дол, от Баните, прибира трафика на хората, така че актуализация в 
транспортната схема има, но не и на цената на първия и последният автобус. Както и 

г-н Василев предложи, всъщност пак да кажа, че до предложението сме стигнали с 
много анализи. Ранният автобус, който предлага г-н Василев не е удобен за 
учениците, които пътуват. Те трябва да стоят час или повече от час в учебните 
заведения. Така или иначе имаме съображения, които сме ги изпипали в детайли. Ако 

мислите, че направеното предложение отговаря на вашите очаквания, изисквания, на 
потребностите на хората на Момчиловци, предлагам да го подкрепите. За нас това е 
предложението и това би трябвало да е разписанието за Момчиловци. 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Да, г-н Кръстанов. 

ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Благодаря ви, г-жо председател! Уважаеми кметове на 
населени места, уважаеми колеги, гости! Общественият превоз на пътници е в крайна 
сметка публична услуга. Тя има определена цена и тя отговаря на конкретните 
потребности на населението, чийто интереси ние защитаваме тук. Защитавайки тези 

интереси обаче, ние трябва да си даваме сметка, че тази услуга се извършва от 
конкретен контрагент. От фирма, която има приходи, има разходи, която има 
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конкретни задължения към Общината, държавата и така нататък и която формира 
своя производствена цена на превозите. Въпросът обаче опира до това, постигането 

на баланс с оглед на това, че публичната услуга осигурява трудови пътувания, между 

интересите на пътуващите и интересите на превозвача е много трудна работа. И 

затова обикновено, когато се прави конкурс, се прави една комбинация на предлагане 
на линиите – по-печеливши така по преценка, с по-ниско ефективни. Момчиловци е 
едно много особено село. То е жизнено благодарение на движението на работната 
сила на гражданите му, на населението му към град Смолян и работата в Смолян. По 

пътя са Соколовци, Бостина. Там също активно се движи населението, мигрира за 
трудови пътувания. Не можем да игнорираме по никакъв начин интересите на това 
население. Как ще преговаряме с превозвачите? Какви схеми на предлагане на 
комбинации в транспортната схема между отделните линии ще правим, това вече е 
отделен въпрос нататък. Но според мен категорично трябва да е ясно, че за разлика от 
Широка лъка, за разлика от Смилян, та даже и Търън, Момчиловци интензивността на 
пътуване към областния център или центъра на общината е много по-голям. 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Не е вярно. 

ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Аз съм си мислил много пъти, че ако ние с тези линии 

тръгнем да правим комбинацията дайте сега да търсим ефективност на превозите в 
крайградско съобщение, уверявам ви, никъде в страната, и не искам да говоря за 
другаде, защото имам някакви впечатления от Европа, няма пълна ефективност на 
превозите в крайградско съобщение. Те се компенсират от превозите във 
вътрешноградско съобщение, където плътността на пътникопотока е по-голяма и 

приходите са повече. И тоест ефективността е по-висока. Така че моето категорично 

становище е, че това, до което са стигнали колегите, и последно беше предложено от 
колегата Кюлхански, потвърдено от кмета на Момчиловци Сийка Суркова, трябва да 
бъде подкрепено. На следващ етап вече ще се преговаря с превозвачи, ще се включва 
в друг пакет, ще се търси възможност за компенсации, но не може да избягаме от 
това. И без туй в нашата община така нещата…, това е елемент на демографската 
политика, аз ще спра до тук. Благодаря! 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Г-н Кръстанов… 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Само да кажа и аз две думи на изказването. И аз съм 

съгласен, трябва да подкрепим хората, така че това предложение на КРОС трябва да 
бъде подкрепено. А тъй като според мен, даже съм убеден в това, кметът не трябва да 
преговаря с фирми. Така че ще разчитам като дойде момента, председателите на 
групи в Общинския съвет да преговарят с фирмите, защото не е редно кмета. Тогава 
се създава съмнение, че идва еди-какво си. Така че като дойде моментът за конкурс, 
ще помоля всички групи в Общинския съвет да си излъчат представители и да 
проведат тия преговори. Само така може да се водят преговори. Кметът няма право да 
води преговори. 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Да, г-н Кръстанов. 

ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Една много кратка дуплика. Нямам предвид нито 

договаряне, нито преговаряне с оглед на постигане на конкретни търговски и 

финансови споразумения. Имам предвид при подготовката на транспортната схема 
формиране на пакетите на експертна основа. Разбира се, трябва да има вярна 
преценка за средната ефективност. Тези линии, които ние считаме по предварителни 
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разчети, че имат по-ниска ефективност, да бъдат включени в пакет, който да 
компенсира. Нищо друго нямам предвид. 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Ще разчитаме на Общинският съвет да помогне и да няма 
съмнения после коя фирма на кой е и какво е. Общинският съвет да помогне за 
изготвянето на тия пакети. 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Само в отговор на г-н Кръстанов за това, че от другите села 
било еди-как си и еди-какво си. Комисията, която е по Наредба № 8 ни е предоставила 
информацията за целия месец май на база тяхната жалба. За целия месец май по дати 

го има, 29 човека е средно претегленото пътуване на ден като хора. Картите, които са 
купени от село Момчиловци са 17 карти за пенсионери, 24 карти има купени от селата 
Соколовци и Бостина. Вие как бихте разсъждавали на фона на 1 000 жители, 1 200 

хайде да бъда по-конкретна, има закупени карти пенсионерски едва 25, от които 17 са 
действащи. Които се ползват. Не коментирам за ученическите карти, защото знаете, 
че учениците бяха в по-голям аспект от време на дистанционното обучение в 

създалата се ситуация. А това, за което коментирате вие, че на Смилян, на Смилян не 
е променено работното време. Хората от Смилян пътуват с градския транспорт и с 
обществения транспорт. Имат 174 карти от Смилян. В същото време последният 
автобус от Смолян за Смилян е в 18.30 ч. Така ли е, г-н Червенков? Той е тука, може 
да потвърди. 

(Чавдар Червенков, кмет на с. Смилян, от място: Да.) 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: В същото време в обедното време има дни, в които на обед от 
Момчиловци, автобусът тръгвайки от Устово с 2 пътника, от Момчиловци се връща 
без нито един. Вие сте бил служител дълги години, адмирации, в транспорта и в 
същото време, ако ви дадат една такава справка, че пътуват средно претеглено на ден 

– отиване и връщане, 29-30, 14, има дни, в които 11 човека са пътували. Това е 
направената справка официално подписана и представена от фирмата. Фирмата е 
представила на база тяхната жалба колко са пътуващите и мога да кажа, че има 
пътуващи от Соколовци 4 човека, които са редовни, а от Бостина 7. Които пътуват от 
Бостина до Устово. И е натоварен автобуса в 6.30 който тръгва от Момчиловци. По-

голямата част пътуват с лични транспортни средства. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Искам само едно изречение да кажа като реплика на това. 
Сигурно има такова нещо, щом са направени наблюденията. Въпросът е обаче, че 
мнозинството пътувания, трудови пътувания, се осъществява с лични автомобили. Аз 
не бих го отрекъл. Но все пак ние трябва да си даваме сметка, че има хора, които по 

силата на чисто социални причини не могат да си позволят да пътуват с лични 

автомобили. И ние не можем да не мислим за тях. 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Съгласна съм, г-н Кръстанов с вас, но ви казвам как е 
ситуацията. Анализът, който е направен от тази комисия, той е правен на база 
извадка. Да, г-н Аршински. Извинявайте, за което, че се наложи да изчакате. 
САЛИХ АРШИНСКИ: Няма нищо. Уважаема г-жо председател, уважаеми колеги! Не 
мислех да се изказвам, но от това, което чух, съм провокиран и сега ще ви кажа защо. 

Учудвам се, че кметът на Смилян не скочи. Колеги, не се прави така! Не можете да 
кажете, че едно село е умряло за сметка на друго. Върнете записа и го вижте. Не 
можете да кажете, че за разлика от Смилян, от не знам къде, напротив. Точно 

обратното. Не съм съгласен по този начин, колеги, да се противопоставят населените 
места. 
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(Димитър Кръстанов, от място: Не се хващай за думите.) 

САЛИХ АРШИНСКИ: Вижте записа, ако твърдите. Второ. Колеги, времето, в което 

общините изпълняваха безброй социални функции умря, преди 30 години. Трето. 

Колеги, когато преди повече от 6 години дойдох в община Смолян не като общински 

съветник, да питам защо няма рейс до Смолян ученически от моето село, защото 

децата ми учеха в Смолян, от там ми казаха, че има регламент, до учебното заведение 
и т. н. Аз се съгласих и четири години съм ги возил с личен автомобил. Ние не може 
да решаваме лични казуси. На следващо място. Ако излезем от чисто политическо 

говорене, не знам дали знаете, чухте, във всички автобуси вече има камери. Ако не 
вярвате на написано, гледах видеозаписи. Това, което чухте, са факти. Такива са 
фактите, колеги. Истината за съжаление е такава. Все по-малко хора пътуват. Сега, 
ако тръгнем на принципа на изключението, повярвайте ми, другият път ще вкарам 

докладни колкото се сещате, до всяко село, до което пътува един човек да има линии. 

И аз мога да ви докарам телевизии и журналисти и да гледат как гласувате. Не се 
прави така. Такива са фактите. Понякога от общинските съветници и от властимащите 
въобще се изисква да приемат мерки, които не са много популярни, но такава е 
истината. Реалната политика е такава. Благодаря! Само да кажа, че предложението на 
колегата Василев е резонно и ние ще го подкрепим. 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Благодаря, г-н Аршински! Г-н Кръстанов, вие реплика ли? 

Добре. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Не смятам да се надговаряме, но ви моля колеги, не се 
хващайте за думите. Защото всяка дума има своето значение и в конкретен контекст. 
По никакъв начин и никога не бих си позволил да кажа, че нямало живи села около 

Смолян. Нищо подобно! Моите впечатления са такива. Такива са впечатленията и аз 
ги споделям с вас. Ако почнем да си оспорваме позициите по този начин, то тогава 
трябва да влезем в една ненужна враждебност и конфронтация, която няма да доведе 
до всичко. А по отношение на твърдението, че общините не изпълняват социални 

функции, моля ви се! Субсидиите какво са? А доплащанията за пътувания на 
определени категории? Субсидията от страна на държавата за определени пътувания? 

Градският транспорт е една от най-субсидираните дейности. Това от една страна. От 
друга страна, моля ви се да не издребняваме до толкова. Решаваме конкретен 

проблем. Ако преценим утре, че трябва да откриваме нови линии за еди-къде си, 

дайте да обсъждаме въпроса. Сега говорим по конкретен казус. И затуй говорих 

толкова конкретно. Ако трябва да анализираме и другите крайградски линии, нямам 

против. Дайте да почваме и да видим до къде ще стигнем. Но тук трябва да си дадем 

ясна сметка, че не можем да игнорираме интересите на населението нито от Смилян, 

нито от Широка лъка, нито от Момчиловци, нито от Търън. И за да не го игнорираме, 
трябва да вземем решения, които съответстват на възможностите, защото 

управлението е управление на ресурси и на възможности. Не може да стоим на моста 
и да викаме на реката „давай“ и да смятаме, че вършим нещо и да си приказваме само 

приказки. Моята преценка беше такава и затуй я споделих така. Благодаря! 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Да, г-н Аршински. 

САЛИХ АРШИНСКИ: Реплика или изказване са? 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Изказване са. 
САЛИХ АРШИНСКИ: Дуплика. Г-н Кръстанов, разбрахте ме прекрасно! Точно това 
казах. Не може да си позволим до безкрайност със социалните функции. Има някакъв 
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праг, ако щете и чисто икономически, до който ние трябва да спрем. Иначе съм 

абсолютно съгласен с предишното ви изказване, че този проблем може да бъде изцяло 

или много точно решен, когато има обявен конкурс за цялостна транспортна схема, с 
цялостни анализи. Изказването ми, част от дупликата, аз не предполагам, аз говорех 

на база това, което видяхме на видеозаписите от превозвача. Не на предположения, не 
на подписки, не на мнения от приятели. На база на това, което се вижда от камерите 
на автобусите. Факти. Благодаря! 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: И по купените карти, които са закупени официално. 

Пенсионерските карти са на база годишен размер и така нататък. 

САЛИХ АРШИНСКИ: Г-жо Аръчкова, ако по купените карти бяха факт, от моето 

село – 100 жители, щях да ви купя 120 карти и да искам три автобуса, само че 
разбирате, че дори и по купените карти не могат да бъдат факт. Факти са това, което 

показват камерите. 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Г-н Френкев. 
ИВАН ФРЕНКЕВ: Уважаема г-жо председател, уважаеми г-н кмет, уважаеми колеги! 

Имам няколко въпроса. Тези видеозаписи, те са от май месец казахте, нали? 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: От май и юни. 

ИВАН ФРЕНКЕВ: Така. Когато по цял ден непрекъснато всеки божи ден хора в 
държавата ни обясняват как трябва да се спазва дистанция, как ние трябва да 
избягваме струпването на хора, как трябва да носим маски, как ще се леят трупове по 

пътищата… 

(Ръкопляскания в залата.) 

ИВАН ФРЕНКЕВ: В същото време вие очаквате, че хората ще започнат да се трупат в 
едни малки десетместни автобуси един до друг и ще очакваме, че най-уязвимите, 
пенсионерите, ще се скъсват да си купуват карти и другите хора. Ами всички се 
страхуват. Естествено, че всички се страхуват. След това, второто нещо. Това е 
въпрос на политика. Ние каква политика имаме към селата? И тези села, по-големите 
в окръга, без да ги поставям в различни категории. Когато една фирма се явява на 
конкурс и иска да участва да вози хора, тя ще гледа естествено пътникопотока. Когато 

обаче транспортната схема не удовлетворява хората, тези същите хора няма да 
използват тези автобуси и пътникопотока ще намалее още повече. Ако времето по 

което тези автобуси ще пристигат в Смолян и ще тръгват от Момчиловци и така 
нататък, устройва хората, уверявам ви, на тях ще им бъде много по-удобно в 

нормално време разбира се, не във времето на пандемия, да го ползват. И тук е 
въпросът на политика. Каква политика ние имаме към селата? Тези хора, които не 
могат да отиват на работните места на време, ще бъдат принудени или да напуснат 
работата, което най-вероятно няма да го направят, ами ще се преместят в града, което 

пък представлява допълнителен разход за тях. И в двата случая се получава 
обезлюдяване на селата. Искаме ли това или не искаме това? Ако искаме да запазим 

под някаква форма тези села, които са около нас в общината, значи трябва да се 
направят компромиси. И мисля, че предложението на г-н Кръстанов е всъщност доста 
добро. Просто да се комбинират. И в същото време искам и нещо друго да кажа. В 

момента се работи на парче. Ние решаваме една линия, втора линия, без да имаме 
ясна концепция за цялостната транспортна схема на Община Смолян. И естествено, 

че това ще довежда до проблеми. Естествено, че ще има конфронтация между 

жителите на едно село, между Общинският съвет, между другите села. А това нещо 
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не е целта и не трябва да бъде резултат от действията на Общината. Ролята на 
Общината, ролята на Общинският съвет е да балансира интересите на всички страни. 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Да, обаче трябва да бъдем обективни и да бъдат 
равнопоставени всички села, а не определено село. 

ИВАН ФРЕНКЕВ: Тук не става въпрос за фаворизиране. 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: В крайна сметка нали това коментираме? Има извадка. Тука е 
и г-жа Суркова. Има извадка при предишната докладна, която е вкарана миналата 
година на април месец. Там има извадка не през времето на пандемия, а има извадка и 

даже подкрепена и лично от г-жа Суркова, от нея дадени данни какъв е бил 

пътникопотока и там пътникопотока е почти идентичен с този, който е в момента. 
ИВАН ФРЕНКЕВ: Извадката на мен не ми е предоставена. Аз коментирам това, което 

в момента сте предоставили. Предишни години не мога да ви кажа. 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Извадката е дадена на Комисията по Наредба № 8, когато е 
правила. Тя е правена на база дадените становища от фирмите и на база данните от 
кмета. 
ИВАН ФРЕНКЕВ: Тенденцията е, че хората в селата демографски намаляват. Сега 
искаме ли да ускорим този процес или искаме да го запазим? Това мисля според мен е 
ясно какво трябва да е. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Всичко е ясно, г-н Френкев. Въпросът е, че нали 

коментирахме и другите линии? Как така на парче? Нали предишни сесии гледахме? 

ИВАН ФРЕНКЕВ: Цялостната, заедно с автобусите в града, заедно всички. 

Комплексно, цялата транспортна схема. 
СТОЯН ИВАНОВ: Реплика. 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Реплика на г-н Стоян Иванов. 

СТОЯН ИВАНОВ: Понеже се изказаха всички колеги от левицата, аз ще има 
припомня нещо. Те бяха Нова левица от 2003-та до 2011-та. И обещаха на хората 
безплатно пътуване – ученици и пенсионери. Накрая 2011-та година г-н Мелемов се 
наложи да плаща 300 000 лева на „Рожен Експрес“, 165 000 лева на „Орфей Експрес“. 

Политиката, която в момента прокарват те, е горе-долу склонна. Само че вече не 
управлява Новата левица. Аз ще подкрепя междинно предложение, колегата Василев, 

което предложи. Мисля, че то е миродавно и то е издържано. 

(Сийка Суркова, от място: Не е подходящо.) 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Г-н Аршински, вие реплика? Добре. 
САЛИХ АРИШНСКИ: Благодаря! Колеги, ако сте чели диспозитива на докладната, 
транспортната схема, която 2010 година приема Община Смолян, е отпаднала поради 

възражения заради линията Момчиловци. Нормално е всяко населено място да иска 
повече от това, което може да му се даде. И всеки човек да иска повече от това, което 

може да му се даде. Дупликата ми е по втора точка. Казвате, че видеокамерите са 
били по време коронавируса. Нали по време на коронавируса всички онези в кавички 

„социално ориентирани бизнесмени“ работеха? Нали пускат специализиран 

транспорт до селата? Къде ви е транспорта? Няма го, нали? Нали по време на 
пандемията, колеги, която беше от 13 март до 13 април, бяха ограничени на максимум 

събиранията и заведенията? След това пътуванията? Репликата ми е точно тази. Не е 
вярно, че заради коронавируса са тези показатели.  

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Г-н Топов, изказване. 
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ФИЛИП ТОПОВ: Колеги, да стане ясно на присъстващите в залата, а и на хората, 
които евентуално ни слушат. Аз ще помоля за малко ред в залата. Започнаха отново 

едни говорители зад мен, притесняват ме. Уважаеми колеги общински съветници, 

уважаеми жители на община Смолян! В случая се говори за промяна на общинска 
транспортна схема като основание и като диспозитив, а де факто дебатираме 
въпросът по промяна на едно разписание, в което разписание се съкращават две 
линии за Момчиловци и уважаеми колеги съветници, обърнете внимание и на втора 
точка на решението. Следва да бъдат закрити поради липса на транспортна 
необходимост Славейно и Виево. Значи аз не вярвам Славейно и Виево да няма 
жители първо и да нямат нужда от транспортна необходимост и да се придвижват. Но 

това е съвсем друга тема. Значи, уважаеми колеги, темата транспортна схема е 
толкова отколешна, тя е брадясала отвсякъде. Кардиналното решение е да се 
разработи след съответните изисквания на Закона за автобусните превози, всички 

видове нормативни актове, да изработим една читава транспортна схема с 
настъпилите промени. Прави са колегите. Има демографски срив. Има дето се казва и 

намален пътникопоток, но това не може да стане, г-жо Аръчкова, с някакво 

видеонаблюдение и така нататък. Просто трябва този въпрос много нашироко да се 
обсъжда. Не е правилно, не би трябвало да се допуска вече което съществува като 

услуга, да бъде ощетено населението от тази услуга, в полза на фирмата, която 

осъществява тази услуга. Аз когато чета докладната записка и още повече, което 

искам да знаят жителите на общината, на наше питане на група КРОС какви 

средства… Колеги от БСП, това е интересно, което ще го кажа, чуйте го! Спирам 

вашето внимание, колеги общински съветници и жители на община Смолян, на 
питането на нашата група относно какви средства е получила Общината от 
Министерство на финансите за 2019 година и за 2020 година, които средства 
постъпват по няколко направления. Едното е субсидия за превоз на пътници по 

нерентабилни линии. Другото перо е компенсации за различните видове, където 

спомена и г-н Кръстанов, за ветерани от войната, ученици. И третата компенсация е 
за служители, ползващи право на безплатно пътуване. В тази справка вие сте ни 

посочили, че за 2019 година Община Смолян е получила 2 028, закръглям, хиляди за 
субсидия за нерентабилни линии. 

(Димитър Кръстанов, от място: Как 2 хиляди?) 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: 228 хиляди. 

ФИЛИП ТОПОВ: Като компенсация е получила 191 хиляди лева.. 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: 228 хиляди е. Сбърка. 
ФИЛИП ТОПОВ: Какво да бъркам? Аз чета вашият отговор. Да, 228 хиляди. По-

нататък. Компенсации за тези безплатни превози – 197 737 лв. Това за 2019-та. За 
2020 година пак по вашата справка на питането, отново посочвате 278  534 лв. 
разбити. И така нататък, и така нататък. Аз мисля, уважаеми колеги, че тези средства, 
които са получени за действащи към момента разписания, би следвало да бъдат 
нормално и рационално разходвани. По отношение на това изменение на 
разписанието, естествено е, че всички населени места имат нужда от обществен 

транспорт. Това, че дадени кметове примерно, без да ги упреквам, не са реагирали и 

когато се утвърждаваха тука различните разписания, бяха приети, и единствено 

Момчиловци успя да реагира, и кметицата на Момчиловци, не трябва да слагаме 
нуждите на Момчиловци, които в момента са абсолютно доказани, че са 
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наложителни, не само на Момчиловци, уважаеми колеги общински съветници, говоря 
за направлението посока Момчиловци. Това е Бостина, това е Соколовци, това е 
Момчиловци. Това са и другите населени места в тази посока – Виево. Или в тези 

населени места няма необходимост от обществен транспорт? Моля, уважаеми 

общински съветници, да уважите нашето предложение, както беше зачетено от г-н 

Кюлхански, да уважим искането на гражданите на село Момчиловци. Те са 
подкрепени и от другите села. И моля от диспозитива да отпадне, г-жо председател, 

втората точка, където е казано, че лишаваме двете села от транспорт. Конкретно 

Виево и Славейно.  

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Повече от три години няма транспорт. 
ФИЛИП ТОПОВ: Г-жо Аръчкова, значи за първи път ми се случва председателят на 
Общински съвет да е толкова навътре в една материя и да защитава всячески една 
докладна записка вместо вносителя. Вносителят, до колкото си спомням, преди да 
започне дебата, каза оттеглям докладната записка. Наистина най-правилното 

решение, г-н Мелемов, добре че дойдохте, най-правилното решение е да я оттеглите 
тази докладна записка. 
СТЕФАН САБРУТЕВ: Реплика имам. 

(Сийка Суркова, от място: И аз искам да се изкажа, може ли?) 

СТЕФАН САБРУТЕВ: Само като процедура, да мога и аз да кажа някои неща. 
Уважаеми г-н Топов, вие хубаво сте питали, разбрахме тука, че сме получили там 

400-500 хиляди за две години или за една, не помня. Ама питахте при кои фирми и 

къде са отишли парите? 

(Филип Топов, от място: Има, да.) 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Има. 
СТЕФАН САБРУТЕВ: Защо не ги казахте? Значи тука се жалят фирмите, че нямали 

икономическа изгода, че някакви други неща, ама споменете ги, г-н Топов. Затова ми 

е репликата. За да стане ясно и на колегите от дясно, от средата, от изток и от запад, 

че тези хора за тази дейност получават някакви средства. 
(Филип Топов, от място: Ако ми позволите, кратка дуплика, на репликата.) 

ФИЛИП ТОПОВ: Наистина в този отговор, който група КРОС получи от Общината, 
са разпределени тези средства в обслужващите фирми. Те са няколко. Сега обаче 
защо трябва на микрофона да посочвам тези суми? Те са публични. Който желае, 
може да ги получи. Още повече, не би трябвало да посочваме наименования на 
фирми, на управители на фирми, защото фирмата, която е контрагент по дадения 
договор, при всички случаи ще иска да получава колкото се може повече средства 
срещу по-малко изпълнение на възложени задачи. Затова ще се въздържа да 
коментирам колко кой е получил, но пак казвам, значителни суми са разпределени. 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Кажи му, той трудно намира информация. Обясни му, щом 

трябва. 
ФИЛИП ТОПОВ: Какво, да го чета ли сега? 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Щом иска, прочети му го. 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Няма смисъл. Има законово основание как се разпределят 
субсидиите. 
ФИЛИП ТОПОВ: Въпреки това, нека да не злоупотребяваме, дето се казва, още 
повече г-жа Аръчкова каза, че има Закон за информацията. Тя е публична. Колеги, 

разпределени са тези средства между „Рожен Експрес“, „Орфей Експрес“, 
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Консорциум „Мегатранс“, „Захари Терзиев“, „Пампорово“ АД – Албен Чавдаров. 

Който желае, може вече да си ги свали и да си ги гледа. 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Г-н Топов, понеже засегнахте моето име. Все пак не 
забравяйте, че до ноември месец 2019 година аз съм била от страна на Общинска 
администрация като заместник-кмет. Субсидиите, компенсациите се получават от 
държавата на база извършена услуга и си има законов нормативен документ на база 
на какво се получават средствата и как се разпределят. Тъй че нищо против вашата 
приказка за това, че съм се изказала за някои от нещата, аз мисля, че имам правото и 

като общински съветник също да се изкажа. 
ФИЛИП ТОПОВ: В нарушение на Правилника. Г-жо Аръчкова, знаете, че аз съм ви 

фен. Много ви уважавам. Изказът ми беше заради не това, че вие много добре 
познавате състоянието и като бивш зам.-кмет по финансите е правилно да го 

познавате. Изказът ми беше, че той, г-н Мелемов каза „оттеглям докладната“ и вие 
вместо да подложите това нещо на нашето внимание, продължихте с дебатите и ни 

вкарахте в едни разправии да се хващаме гуша за гуша.  
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Топов, щом ти подкрепяш оттеглянето, аз няма да я оттегля. 
Извинявай! 

(Смях в залата.) 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Значи, г-жо Суркова, за да ви дам думата за изказване, трябва 
да имам съгласието на всички общински съветници.  

(Сийка Суркова, от място: Не е вярно.) 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Вие сте се записали за изказване. 
(Сийка Суркова, от място: Кметът има право да се изказва.) 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: В крайна сметка имате право, вие като кмет сте направили 

изказване. Изказване по точката има право да се направи г-н Кръстанов, по правилник 

един път. 
(Димитър Кръстанов, от място: Процедура.) 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Изказването е един път. След това произтичат реплики и 

дуплики. 

ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Има трима председатели в тази зала. Процедура, г-жо 

Аръчкова. Предлагам, уважаеми колеги, да гласуваме възможността кметът на 
Момчиловци да се изкаже още един път под формата вероятно на реплика. Ако има 
възражения, моля да подложите на гласуване. 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: В крайна сметка, аз ви казах. По правилник един път се 
изказва по дадената точка. Останалото е реплики…. 

(Димитър Кръстанов, от място: Моля да подложите на гласуване предложението.) 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Ще го подложа на гласуване, да. Втори път, второ изказване. 
Колеги, подлагам на гласуване искането на г-н Кръстанов да дадем втори път за 
изказване по една и съща точка на г-жа Сийка Суркова. Значи репликата се прави 

след изказване на някой относно неговото изказване. Подлагам на гласуване вашето 

предложение, г-н Кръстанов, съгласно нашия правилник, да дадем втори път да се 
изкаже г-жа Сийка Суркова, кмет на село Момчиловци. Който е съгласен, моля да 
гласува. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА” – 11, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 7. 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Давам думата на г-жа Сийка Суркова да се изкаже. 
СИЙКА СУРКОВА: Да кажа, че не е изказване, а е реплика. И тя е адресирана… 
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(Реплика на Димитър Кръстанов, от място /не се чува.) 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Г-н Кръстанов, дадохме думата на г-жа Сийка Суркова. 
СИЙКА СУРКОВА: Тя е адресирана към г-н Василев и към г-н Аршински. Уважаеми 

г-н Василев, уважаеми г-н Аршински! Направихте предложение, което надявам се да 
не бъде подложено на гласуване. Тоест не може да върви анализ три години на 
пътникопотока, на самия процес, на транспортната схема, а вие гледайки в тавана, 
гледайки предложението от докладната и нашето предложение, да кажете това ще 
бъде часа на тръгване на автобуса от Момчиловци. Несериозно е. Не се прави така, 
наистина. 
(Костадин Василев, от място: Мога ли да взема отношение?) 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Да. Г-н Василев. Благодаря ви, г-жо Суркова! 
КОСТАДИН ВАСИЛЕВ: Уважаема г-жо председател, г-н кмете, г-жа Суркова! Сега 
аз това предложение, което го направих, го направих така с някои изчисления. Ще ви 

кажа защо. Пътят от Момчиловци до Новия център и Болницата е 40 минути. Тоест 
хората, които почват работа, в 7.00 часа, медицинските сестри и лаборанти и други, 

могат да дойдат спокойно на време. А вие казвате, че тия деца, които ще тръгнат в 
6.35, ще чакат час и половина в училище. Така ли беше? Така ли казахте? Сега това 15 

минути разлика, аз не виждам защо. Ако трябва, ще се изчака. Така спестяваме един 

автобус и тези автобуси няма да пътуват празни. Автобусите няма да пътуват празни. 

Второто ми предложение. Искате късен час. Съгласете се все пак, че 18.40 е един 

нормален час за прибиране. Който иска да се прибира, да се прибира. Сега 19.45 това 
е краен час. Който ще пътува с този автобус? Никой. Аз мисля, че никой няма да 
пътува. Който е решил да се прибира при семейството, 18.40 часа спокойно тръгва и 

се прибира при семейството. Така че малко неквалифицирано казвате „гледаме в 
тавана“. Не искам да ви обиждам, ама вие малко ме обидихте. Благодаря! 
(Сийка Суркова, от място: Извинявам се.) 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Г-н Аршински. 

(Салих Аршински, от място: Няма смисъл.) 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Г-н Френкев. 
(От залата: Гавазов.) 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Гавазов, да. Аз днес почнах… 

ИВАН ГАВАЗОВ: Уважаеми колеги, уважаеми г-н кмете, уважаеми жители на 
Момчиловци! В хода на дискусията какво се установи? Имаме предложение от 
жителите на Момчиловци, което ги устройва. Имаме съкращаване на едната от 
линиите. Имаме от друга страна една 20-годишна схема, което по думите и на кмета, 
и на изказалия се общински съветник, явно има нужда от промяна. Всички сме 
убедени, че има нужда от промяна. Нека да приемем предложението, дадено от 
жителите на Момчиловци. Все пак ще махнем едната линия. Ще пробваме и 

септември-октомври ще направим нов анализ и ако трябва, ще гласуваме нова схема. 
Така или иначе конкурсът няма да е преди края на годината. Това е моето 

предложение. 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Благодаря, г-н Гавазов! Колеги, други желаещи има ли да се 
изкажат? Не виждам. Който е съгласен да прекратим разискванията, моля да гласува. 
(Мариана Иванова: 24 „за“, без „против“ и „въздържали се“, 3-ма негласували.) 

ГЛАСУВАХА: „ЗА” – 24, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0. 
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ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: С 24 „за“, трима негласували, прекратихме разискванията. 
Колеги, има две предложения. Първото предложение на г-н Костадин Василев да бъде 
променена схемата вместо 6.10 и 6.35 – 6.20 и вместо 18.10 и 19.45 да бъде променено 

на 18.40. И второ предложение, направено от групата на КРОС – 6.10; 6.35; 12.00; 

14.08; 17.05 от Момчиловци и от Устово в 7.10; 13.40 в учебни дни; 15.10; 18.10; 

19.45. Подлагам най-напред на гласуване последното предложение, което е направено 

от групата на КРОС. Който е съгласен да бъде това направено от тях предложение - 
6.10; 6.35; 12.00; 14.08 в учебни дни; 17.05 от Момчиловци и от Устово в 7.10; 13.40 в 
учебни дни; 15.10; 18.10; 19.45, моля да гласува. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА” – 16, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 6. 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Няма как. Моля ново прегласуване. Който е „за“ 

предложението…   

(Димитър Кръстанов, от място: Нямате право, г-жо председател, вие да 

оспорвате гласуването.)  

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Не ми излиза бройката, г-н Кръстанов. 
(Димитър Кръстанов, от място: Колегите имат право да не участват в гласуването.) 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Не излиза. 16 +11 и 7 не гласували… Ние сме 27 човека в 
залата. 
(Филип Топов, от място: Процедура.) 

(Мариана Иванова: 16 „за“, 0 „против“ и 6 „въздържали се“.) 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Аз чух 6 „въздържали се“, 16 и 11… Гласуваме второто 

предложение на г-н Василев. Автобусите да бъдат комбинирани – в 6.20 и 18.40 

вечерта. 
(Милен Журналов: Отрицателен вот.) 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: То няма отрицателен вот. 
(От залата: Има, как да няма?) 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: „Въздържали се“ имам. Така ми го подават. 
(Мариана Иванова: Нямаше „против“.) 

(Филип Топов, от място: Процедура.) 

ФИЛИП ТОПОВ: При условие, че първото предложение се прие с 16 „за“, мисля, че е 
безсмислено да гласуваме второто предложение. То няма как да се случи да ви кажа. 
МИЛЕН ЖУРНАЛОВ: Поздравления за така приетото предложение. Искам само да 
кажем, че ние от групата на ДПС следваща сесия ще вкараме докладни за останалите 
села за допълнителен превоз на пътникопотока, като Смилян, Търън и така нататък, 

по-големите села. Благодаря ви! 

(Димитър Кръстанов, от място: Ще подкрепим.) 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Колеги, преминаваме към гласуване на крайно предложение 
на решението, което е предложено, с направените изменения, които току-що 

гласувахме. 
(От залата: Какво гласуваме?) 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Решението, което е крайното решение по докладната, с 
направените изменения. А направените изменения са от Момчиловци 6.10; 6.35; 

12.00; 14.08; 17.05 и от Устово в 7.10; 13.40; 15.10; 18.10; 19.45 

(Димитър Кръстанов, от място: Процедура. Ние го приехме това вече.) 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Сега гласуваме цялото решение, г-н Кръстанов, относно 

докладната.  
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ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Гласуваме цялото решение след като приехме точка 1.  

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Точно това казвам, защото ние по точка първа имахме две 
предложения. Ние първо гласуваме предложенията направени. Сега гласуваме цялото 

решение с направените изменения и допълнения. 
ФИЛИП ТОПОВ: Пак процедура. Гласуваме първа точка, след това минаваме на 
гласуване на втората точка. 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: На цялото… 

ФИЛИП ТОПОВ: На втората точка. 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Добре, на втората да е. Защото тука е с поименно гласуване. 
При това положение първа точка остава без поименно гласуване, г-н Топов. 

Решението се приема с поименно гласуване, а ние имаме на предишното гласуване 
явно гласуване относно двете предложения. В момента трябва да се мине на 
гласуване… 

ФИЛИП ТОПОВ: Дано да не съм банален. Това, което го приехме с явно гласуване 
сега ще трябва да го гласуваме. Дето се вика то е прието. Какво да го гласуваме 
повече с поименно и не поименно? Вие сама казахте, извинявайте г-жа Аръчкова, вие 
сама казахте, с приетите предложения. 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Аз това казвам, че поименно гласуване. На тази точка е 
поименно гласуване. 
ФИЛИП ТОПОВ: С приетите предложения по първа точка. 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: С направените предложения. Затова казвам, че отиваме на 
цялостно гласуване на направените промени по първа точка, плюс втора точка. 
Цялостно гласуване, поименно гласуване. Ако наново трябва да го зачета, наново 

трябва да зачета, че ние трябва да приемем решението, което е на основание чл. 17, 

ал. 7 от Закона за автомобилните превози. Тук се изисква поименно гласуване на 
решението. Първа точка от решението е маршрутното разписание. Маршрутното 

разписание гласувахме какво да бъде. Втора точка са линии, които следва да бъдат 
закрити. Поименно гласуване по така предложеното ни решение с направените 
изменения, които току-що гласувахме. 
(Валентин Кюлхански, от място: За цялата точка.) 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: За цялата точка. 
 

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

 

1. Ангел Безергянов      – „за” 

2. Божидар Шуманов     – „за“ 

3. Валентин Кюлхански     – „за” 

4. Венера Аръчкова      – „за” 

5. Вижданка Младенова     – „въздържала се” 

6. Виолета Бояджиева     – отсъства 
7. Денислав Костов      – „за” 

8. Димитър Ангелов      – „въздържал се”  

9. Димитър Кръстанов     – „за“ 

10.  Екатерина Гаджева     – „за” 

11. Иван Френкев      – „за” 

12. Иван Гавазов      – „за” 



Протокол № 10/25.06.2020 г.  

  

60 

 

13. Илия Томов      – „за” 

14. Коста Начев      – „за“ 

15. Костадин Василев      – „въздържал се” 

16. Мария Семерджиева     –„за“ 

17. Милен Журналов      – „въздържал се” 

18. Минчо Симов     – „за” 

19. Петър Мирчев      – отсъства от залата 
20. Петър Янев       – „за” 

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

23. Салих Аршински      – „против“ 

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: 21 „за”, 1 „против” и 4 „въздържали се”.) 

(Стефан Сабрутев, от място: Процедура.) 

(Салих Аршински, от място: Право на отрицателен вот. По втора точка от 

докладната.) 

СТЕФАН САБРУТЕВ: Аз искам да се възползвам от правото на процедура. Искам да 
благодаря от името на жителите на Момчиловци, Бостина и Соколовци на тези 

съветници от групата на ГЕРБ, които подкрепиха това предложение на жителите. 
Благодаря ви! 

(Ръкопляскания в залата.) 

САЛИХ АРШИНСКИ: Право на отрицателен вот. Уважаема г-жо председател, 

гласувах „против“ по следните съображения. С това гласуване, гласувалите „за“ 

съветници показаха дискриминация, закривайки линията за Славейно и Виево, за 
което жителите ще бъдат уведомени.  И вместо колегите от БСП да защитават тази 

линия, където имат кмет, те забравиха за нея. И както обещах, на следваща сесия ще 
има нови докладни с много телевизии, за да видите новото ценностно мнозинство. 

Благодаря! 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Благодаря, г-н Аршински! 

 

Общинският съвет след като се запозна с Докладната записка на  Николай 

Мелемов – Кмет на община Смолян, на основание чл. 17, ал. 5 от Закона за 
автомобилните превози и чл. 8, ал. 3 от Наредба №2 за условията и реда за 
утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на 
пътници с автобуси,   

                                                          Р Е Ш  И  : 

 

            На основание чл. 17, ал. 5 от Закона за автомобилните превози и чл. 8, ал. 3 от 
Наредба №2 за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за 
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осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси, утвърждава промени в 
транспортната схема на община Смолян както следва:  

 1.Междуселищна автобусна линия : Момчиловци – Устово – Автогара 

Смолян 

Маршрут: Момчиловци – Соколовци – Бостина  -Устово – Смолян  

 

Еднопосочна дължина – 14 км до Устово +10 до Смолян -24км 

 

 Времепътуване: 30 мин. до Устово  + 27 мин до Смолян -  57  минути  

 

Брой курсове двупосочно : 5 бр. делнични дни, 3 бр. празнични дни 

 

Брой автобуси на линия: 1  брой автобус   /клас I,  II и А/ съгласно чл. 37 т. 1 от 
Наредба 2/15.03.2002г. 
 

Разписание: 

                                                Делнични дни 

От Момчиловци От Устово 

6:10; 6.35; 12.00; 14.08 в 
учебни дни и 17.05   

7:10, 13:40 учебни дни, 

15:10, 18:10; 19.45 

 

                                               Празнични дни 

От Момчиловци  От Устово 

7:00; 12.00 и 17:00 8:30; 13.00 и 18:30 

 

Забележка: Маршрутното разписание ще се изпълнява с един автобус 

   

2.Линия, които следва да бъде закрита поради отпаднала транспортна 
необходимост: 
          с. Славейно, общ. Смолян; 

          с. Виево, общ. Смолян 

  

 

(Димитър Кръстанов, от място: Споменати сме поименно, трябва да кажа едно 

изречение.) 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Това е отрицателен отговор и не е питане. Следваща точка от 
дневния ред. 

(Димитър Кръстанов, от място: Кажете от колко време не се изпълняват Славейно 

и Виево.) 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Следваща точка. 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Следваща точка от дневния ред. 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Уважаеми дами и господа общински съветници! По 

следващите четири точки няма какво да добавя, така че се извинявам, но с г-жа 
Семерджиева сме поели ангажимент да присъстваме в Природоматематическата 
гимназия на връчването на дипломи, така че ще ни извините. Няма какво да добавя по 

следващите четири точки. 
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(Салих Аршински, от място: Процедура.) 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Да, г-н Аршински. 

САЛИХ АРШИНСКИ: На основание чл. 65, ал. 6 от Правилника, ако искате може да 
я проверите. Това са точки извън дневния ред. Уважаеми колеги, изказването ми е по 

следната тема. Както видяхме от медиите, министър-председателят г-н Борисов 
обърна бързо внимание на свлачището, което се беше образувало около Рилската 
света обител. 

(Димитър Кръстанов, от място: Добре. То сме тука да говорим.) 

САЛИХ АРШИНСКИ: Точката по Правилника, това е точка извън дневния ред.  

(Димитър Кръстанов, от място: Декларация?) 

САЛИХ АРШИНСКИ: Не декларации. По всяко време може, вижте Правилника. 
Изказването ми е следното. То не е адресирано към Общинският съвет и към кмета. 
Молбата ми е представителят на държавата в лицето на областния управител, г-н 

Славов, и някои депутати от Смолян, които премиерът квалифицира с изрази, които 

на този етап ще си спестя, на следващата сесия ще използвам неговият език, се 
занимават с дейности, които касаят бабуването и формирането на мнозинства. Най-

учтиво моля народните представители от Смолянския избирателен район, всичките, 
общинските съвети да обърнат внимание на правителството на Република България, 
че гражданите, които живеят в Родопите не са втора категория и те не заслужават да 
чакат дълги години, за да се реши един проблем от важност голяма за населението на 
община Смолян, на община Мадан, на Баните и Рудозем. Говоря за свлачището във 

Влахово. И когато колегите от КРОС поставиха въпроса преди време, репликата ми 

беше, че това е тема към областния управител. Не случайно днес я поставям, колеги. 

Вие ще разберете в течение на седмицата защо днес я поставям. Настоявам 

Общинският съвет на следващото заседание да излезе с позиция за бездействието на 
част от народните представители от Смолянския избирателен район и на лицето, 

назоваващ се областен управител в лицето на г-н Славов. Благодаря! 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Благодаря, г-н Аршински. 

(Димитър Кръстанов, от място: Защо не каза, можеше заедно да се изкажем.) 

СТЕФАН САБРУТЕВ: Аз искам да обърна внимание, г-жо председател, ние сме на 
сесия на Общински съвет. Аз разбирам г-н Аршински, подкрепям го за това, че трябва 
да се обърне внимание на нашия район, ама тука политически говорения извън 

контекста на нашето събиране, тоест на Общинския съвет, не мисля, че трябва да се 
изказват.  
САЛИХ АРШИНСКИ: Има го в Правилника, вижте го. 

СТЕФАН САБРУТЕВ: Ако искате пресконференция, може да си дадете винаги. 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Г-н Сабрутев, съгласно нашият правилник, той прочете чл. 65, 

в който когато има нещо от важно значение, всеки един общински съветник може да 
го постави.  

 

ПО ПЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Даване мнение за опрощаване 

на данъчно задължение към държавата по постъпила преписка с вх. № 

ДЛ004372/29.05.2020 г. от Администрацията на Президента на Република 

България, от А. К., от гр. Смолян. 

Докладва: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 
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ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Преминаваме към точка 15 от дневния ред, а именно даване 
мнение за опрощаване на данъчно задължение към държавата на лицето Ася Карова. 
Колеги, имате думата за изказвания. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Това е прецедент, малко. 

(Стефан Сабрутев, от място: Процедура.) 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Да, г-н Сабрутев. 

(Димитър Кръстанов, от място: Да го приемем ли прецедента?) 

СТЕФАН САБРУТЕВ: Аз ви предлагам да закриете сесията, тъй като няма вносител.  

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Г-н Мелемов се извини. 

СТЕФАН САБРУТЕВ: Извинението не променя правилника. 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Никъде по правилника не е задължен да присъства вносителя. 
СТЕФАН САБРУТЕВ: Бъркате. Ако искате, да сезираме областния управител. 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Сезирайте го областния управител. Докладните са внесени от 
г-н Мелемов. Г-н Мелемов ви каза, че няма какво да добави. Той не е задължен да ги 

защитава. Има представител на Общинска администрация, г-н Николов е тука, ако 

имате въпроси. Г-н Мелемов ви информира. Колеги, имате думата за разисквания по 

точка 15 относно опрощаване на лицето Ася Карова. 
(Димитър Кръстанов, от място: Искам само да отбележа. Процедура.) 

ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Уважаема г-жо председател, уважаеми колеги! В момента 
правим едно невероятно изключение, прецедент. Заседанието на Общинския съвет 
продължава без участието на г-н кмета. Той се оттегли от заседанието със 
съответните аргументи. Искам да ви уверя, че такова нещо досега не се е случвало. 

Той отбеляза, че няма възражения, че няма допълнения по оставащите няколко точки 

с докладни, но няма как да правим обсъждането без него. И аз да ви кажа, се чудя. 
Може да продължим да работим, но искам да отбележа и да се знае, че това е 
прецедент. Той може да изпрати секретаря, може да изпрати всеки да връчва 
дипломи. Да връчва дипломи. 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Съгласно ЗМСМА има такава възможност. И не е прецедент. 
Прецедент е за нашия Общински съвет, иначе има общински съветници, където не 
присъстват, който е вносител. Могат да присъства и заместник, може да присъства и 

секретар, може и никой. След като е разгледано на комисии. В Община Смолян е 
прецедент. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Община Смолян е прецедент, но Община Смолян се 
състои от Общински съвет и кмет. Ние сега в момента сме една част от Общината. 
Другата част отиде да върши някъде представителни функции. Моля ви се! Аз не 
възразявам да продължим. Може да стоим тука и да решаваме въпросите, но не си го 

обяснявам.  

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Да, г-н Топов. 

(Димитър Кръстанов, от място: Всичко е прецедент тука.) 

ФИЛИП ТОПОВ: Уважаема г-жо председател, процедурно предложение. Точка 15, 

16, 17 и 18 не могат да бъдат разгледани без присъствието на вносителя. Това, че 
кметът се извини и тръгна на някъде си, това си е вече лично негово право. Но не 
може вносителят да не присъства, когато се обсъждат проекти за решения, когато 

трябва да чуе нашето мнение, когато може да оттегли нещо, да приеме, да не приеме 
и прочие. Процедурно предложение. Точките 15, 16, 17 и 18 да бъдат отложени за 
следващо съдебно заседание…, извинявам се, заседание на Общинския съвет. То ще 
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дойдат и такива работи да ти кажа, г-н Кръстанов, и съдебни заседания ще има. И да 
разгледаме само точка 19, по която вносител сте вие. Иначе независимо какво 

решение вземем, тези точки, които казах, без присъствието на вносителя могат да 
бъдат атакувани, ако има желание областния управител. Ако не, Районната 
прокуратура би трябвало да го направи. 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Да, г-н Безергянов. 
АНГЕЛ БЕЗЕРГЯНОВ: Безспорно, г-н Мелемов обясни своите мотиви, поради които 

няма да присъства. Както знаете, на комисии по точки 17 и 18 за защитените и 

средищни училища тъй или иначе докладва общо взето г-н Николов, секретарят на 
Общината, който е тука. Всеки един от нас знае, че когато протича някакъв дебат в 

Общинския съвет, дори и по волята на Общински съвет, когато има някакви 

допълнения и изменения по някоя докладна, с общата воля на Общински съвет те 
могат да формират общо мнение. Когато има и са спазени законовите разпоредби при 

вземане на определените решения, не би следвало да има някакъв огромен 

юридически проблем във връзка с това, че вносителят в момента не присъства. 
Вносителят е приел докладните, подписал ги е, обективизирал е волята си по тези 

докладни записки. Поради това, че в момента поради някакви обективни причини е 
възпрепятстван на да присъства и има представител от Общината с делегирани права 
да взема отношение по тези докладни и точки, не виждам причина, за която да 
отлагаме и да не разгледаме съответно. Единствената причина поради която може да 
се отложи или по някакъв начин да не се проведе разглеждане, разискване и гласуване 
по тези точки е поради липсата на кворум. Колеги, нека бъдем малко по-сериозни и 

наистина да се опитаме да си свършим работата и да отговорим на обществените 
отношения, които хората очакват от нас. Считам, че не са маловажни тези точки, 

които предстоят и следва да обсъждаме. Затова недейте така с толкова лека ръка да 
затваряме прозореца или по някакъв начин да неглижираме с поведението си 

въпросните оставащи докладни. Благодаря! 
(Димитър Кръстанов, от място: Процедура.) 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Аз искам само едно да добавя, че има становища на комисии, 

които са представени на г-н Мелемов. По тези точки са гласувани на всички комисии 

с пълно болшинство от присъстващите на комисиите. Не е имало нито въздържали се, 
нито има поставени въпроси към г-н Мелемов. 

(Димитър Кръстанов, от място: Процедура, г-жо председател.) 

(Филип Топов, от място: Първо реплика.) 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Реплика на г-н Топов. 

ФИЛИП ТОПОВ: Колега Безергянов, за мен е ясно, че ще се опитвате да защитите 
нарушението на Правилника, което в момента го допусна г-н кмета. Аз по всички тези 

точки имам 5 въпроса към вносителя. Просто държа да ми отговори вносителят на 
моите въпроси, а не секретарката или който и да е. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Процедура. Няма да правя никакъв коментар, ще посоча 
само един-единствен юридически аргумент. Отсъствието на кмета на една община от 
заседание на Общински съвет може да става и става само в случаите, когато той 

надлежно е упълномощил да го представлява заместник с документ. Разбирате ли? 

Така че това, което правим и продължаваме заседанието, правим компромис. 
Разбирате ли какво правим в момента? Много станаха компромисите. Не може да се 
гради доверие и достойнство с компромиси. 
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ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Колеги, подлагам на гласуване дали да продължим 

заседанието или не. Който е съгласен да продължим заседанието, моля да гласува. 
(Филип Топов, от място: Кое заседание?) 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: На Общинският съвет, защото ние си имаме кворум на 
заседанието. 

(Филип Топов, от място: В момента имаме ли кворум?) 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Има кворум, да. 
(Филип Топов, от място: Добре.) 

(Димитър Кръстанов, от място: То кворум имаме, ама няма кмет.) 

(Филип Топов, от място: Моите предложения, извинявайте, да се отложат тия 

точки, а не да продължи заседанието. 

(Димитър Кръстанов, от място: Трябва упълномощен от него заместник.) 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Но да се отложат тези точки, г-н Топов, за кога да бъдат 
отложени? Дайте да насрочим следващо заседание, защото точките за защитени и 

средищни училища те трябва да бъдат представени. 

ФИЛИП ТОПОВ: Кога ще бъде насрочено е въпрос на технология. Вслушайте се в 
мнението на един бивш председател на Общинския съвет, на един юрист. Да 
разгледаме точка 19, по която вие сте вносител, а другите четири – насрочете след 7 

дена ново заседание. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Тука има и други председатели на Общински съвет. Освен 

вас има и други бивши председатели. Моето предложение, колеги, е да бъдем 

отговорни. Независимо от неглижирането на някои на правилата, процедурите, 
принципите и всичко друго. На кого даваме пример? Ние сме отговорни хора. 
Предлагам да тръгнем до края на дневния ред с всички точки. Ако има въпроси към 

кмета, на които не може да бъде даден отговор, ще ги отложим за следващия път. 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Аз затова предложих, г-н Кръстанов, да подложа на гласуване 
дали сте съгласни. 

(Димитър Кръстанов, от място: Не може само на нашата отговорност, а някой да 

си прави каквото си иска.) 

(Коста Начев, от място: Тези точки трябва да минат. Дайте да не си играем с тези 

неща.) 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Който е съгласен да продължим заседанието… 

(Денислав Костов, от място: Аз мога да предложа 20 минути почивка, докато си 

дойде кмета и ще минат точките. Няма проблем.) 

(Димитър Кръстанов, от място: Няма почивка.) 

(Денислав Костов, от място: Ако искате, така да направим. Да направим 20 минути 

почивка, да си дойде кмета). 

(Ангел Безергянов, от място: Съгласен съм.) 

(Димитър Ангелов, от място: И аз съм съгласен.) 

АНГЕЛ БЕЗЕРГЯНОВ: Да се отложи с 1 час. 
ДЕНИСЛАВ КОСТОВ: И като дойде кмета, ще ги гласуваме. Ако това нещо ще 
промени цялата ситуация. 
АНГЕЛ БЕЗЕРГЯНОВ: Защо да не може? 

ДЕНИСЛАВ КОСТОВ: Ще искаме 20 минути почивка. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Има правилник колко минути има, а не колкото си искат 
колегите. 
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ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: 20 минути, 30. Максималният е 30. 

ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Давайте, и ако има въпроси към кмета. Отново правим 

компромиси. С компромиси се занимаваме. 
(Разисквания в залата.) 

ИВАН ГАВАЗОВ: Уважаема г-жо председател, аз не мисля, че има някаква пречка да 
продължим заседанието. Според мен трябва да се продължи разглеждането по 

точките в дневния ред и ако има конкретни въпроси към кмета, точката да се отложи 

за разглеждане след последната разгледана точка. Ако го няма кмета, естественият 
ход е да се разгледат на следващо заседание наше, на Общинския съвет. Защото 

действително има последна точка, по която вие сте вносител. Така че за мен 

действително няма пречка да се разглеждат точките, но ако има питане, съответно 

точката трябва да отиде най-отзад и ако не си дойде кмета, да се разгледа следващият 
път. Просто това е моето мнение. Вие сте председател, затова сте пръв между равни, 

вие трябва да го вземете това решение, а не да го предлагате на гласуване от нас. 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Предлагам да продължим заседанието. Благодаря, г-н Гавазов! 

Продължаваме заседанието по точка 15. Даване мнение за опрощаване на данъчни 

задължения към държавата на лицето Ася Карова. Имате ли някакви въпроси, някакви 

разисквания? Който е съгласен да прекратим разискванията, моля да гласува. Само да 
проверим кворума, защото има хора, които напуснаха. 
(Димитър Кръстанов, от място: Има кворум, има. Давай!) 

ГЛАСУВАХА: „ЗА” – 19, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0. 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: С 19 „за“, без „против“ и „въздържали се“, прекратихме 
разискванията. Колеги, поименно гласуване. 
 

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     – отсъства 
6. Виолета Бояджиева     – отсъства 
7. Денислав Костов      – „за“ 

8. Димитър Ангелов      – „за”  

9. Димитър Кръстанов     – „за“ 

10.  Екатерина Гаджева     – отсъства от залата 
11. Иван Френкев      – „за” 

12. Иван Гавазов      – „за“ 

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

15. Костадин Василев      – „за“ 

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

19. Петър Мирчев      – отсъства  
20. Петър Янев       – „за” 
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21. Рабие Кьосева      – отсъства 
22. Радослава Вълчанова – Кисимова   – „за” 

23. Салих Аршински      – отсъства 
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: 19 „за”, без „против” и „въздържали се“.) 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: С 19 „за” , без „против“ и „въздържали се“, приехме 
решението по точка 15. 

 

            Общинският съвет след като се запозна с Докладната записка на Николай   

Мелемов – Кмет на община Смолян, на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 и чл. 27, 

ал. 3 от ЗМСМА, във връзка с чл. 98, т. 12 от Конституцията на Република България и 

въз основа на обстоятелствата и фактите, изложени в докладната записка  
 

Р Е Ш И: 
 

1. Общински съвет – Смолян изразява положително  становище за опрощаване на 
дължими суми представляващи данъчни задължения свързани с данък недвижимо 

имущество, такси битови отпадъци и патентен данък, за периода 2012 – 2020 г. на 
А.М. К. от гр. Смолян,  в общ размер на: 1 100,61 /хиляда и сто лева и шестдесет и 

един/ лв. 

 

2. Възлага на председателя на Общински съвет – Смолян да изпрати преписката и 

настоящето решение до Администрацията на Президента за окончателното й 

разглеждане. 
  

 

ПО ШЕСТНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Одобряване на пазарна 

цена на право на прокарване на отклонения от общи мрежи и съоръжения 

съгласно експертна оценка на независим оценител в съответствие с 

приложените устройствени схеми на канализационни и водопроводни 

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

Докладват: Николай Мелемов – Кмет на Община 

Смолян 

 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Колеги, преминаваме към точка 16, одобряване на пазарна 
цена на право на прокарване на отклонения. Имате думата за разисквания. Да, г-н 

Кръстанов, ако имате въпроси. 

ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Нямам въпроси. Благодаря ви, г-жо председател! 

Уважаеми колеги, един от най-важните инфраструктурни проекти, които ще 
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изпълнява Общината – 77 милиона плюс. Който обаче нещо започва да се бави вече и 

поражда определени притеснения и тревоги. С приемането на този проект за решение, 
което се предлага, се надяваме да ускорим там работата. И да призовем отговорният 
ръководен орган на проекта да си стъпи във функциите и да почне да работи по-

ускорено, въпреки проблемите, свързани с обжалвания на ограничени вещни права, за 
които знаем по принцип. Така че ви призовавам горещо да подкрепим проекта за 
решение. 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Благодаря, г-н Кръстанов! Колеги, някой друг иска ли думата? 

Не виждам. Който е съгласен да прекратим разискванията, моля да гласува. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА” – 16 „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0. 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Със 16 „за”, без „против” и „въздържали се”, прекратихме 
разискванията. Колеги, преминаваме към гласуване. 
 

Поименно гласуване на проекта за решение по т. 16 от дневния ред: 

 

1. Ангел Безергянов      – „за” 

2. Божидар Шуманов     – отсъства от залата 
3. Валентин Кюлхански     – „за” 

4. Венера Аръчкова      – „за” 

5. Вижданка Младенова     – отсъства 
6. Виолета Бояджиева     – отсъства 
7. Денислав Костов      – „за“ 

8. Димитър Ангелов      – „за”  

9. Димитър Кръстанов     – „за“ 

10.  Екатерина Гаджева     – „за“ 

11. Иван Френкев      – „за” 

12. Иван Гавазов      – отсъства от залата 
13. Илия Томов      – отсъства от залата 
14. Коста Начев      – „за“ 

15. Костадин Василев      – „за“ 

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

19. Петър Мирчев      – отсъства  
20. Петър Янев       – „за” 

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

23. Салих Аршински      – отсъства 
24. Сийка Йочева      – „за” 

25. Софка Иванова      – „за” 

26. Стефан Сабрутев      – отсъства от залата 
27. Стоян Иванов      – не гласува 
28. Тодор Митов      – отсъства от залата 
29. Филип Топов      – не гласува 

 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Моля, обявете резултата. 
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(Мариана Иванова: 15 „за”, без „против” и „въздържали се“.) 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: С 15 „за” , без „против“ и „въздържали се“, приехме 
решението по точка 16. 

 

        Общинският съвет след като се запозна с Докладната записка на Николай   

Мелемов – Кмет на община Смолян, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т.23 от ЗМСМА, 

във връзка с чл. 193 и чл. 210 от ЗУТ,    

Р Е Ш И: 

Одобрява заверената пазарна цена на право на прокарване на 
отклонения от общи мрежи и съоръжения съгласно експертна оценка на 
независим оценител в съответствие с необходимите за процедурата по чл. 193 и 

чл. 210 от ЗУТ устройствени схеми на канализационни и водопроводни 

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

На основание чл. 60, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс, 
Общински съвет - Смолян допуска предварително изпълнение на настоящото 

решение. 

Приложение: 
1. Заверен доклад за извършена eкспертна оценка за определяне 

стойността на правото на преминаване през 1 кв.м площ от недвижими имоти 

частна и държавна собственост на територията на гр. Смолян за обект „ 

Интегриран воден проект на агломерация Смолян“.  
  

 

ПО СЕДЕМНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Предложение за 

включване на общински детски градини и училища в Списъка със защитените 

детски градини и защитените училища за учебната 2020/2021 година. 

Докладва: Николай Мелемов – кмет на Община Смолян 

 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Колеги, преминаваме към точка 17. Предложение за 
включване на общински детски градини и училища в Списъка на защитени детски 

градини. Имате ли въпроси, колеги? Не виждам. Който е съгласен да прекратим 

разискванията, моля да гласува. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА” – 19, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0. 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: С 19 „за“, без „против“ и „въздържали се“, прекратихме 
разискванията. Колеги, преминаваме към гласуване. 
 

Поименно гласуване на проекта за решение по т. 17 от дневния ред: 

 

1. Ангел Безергянов      – „за” 

2. Божидар Шуманов     – „за” 
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3. Валентин Кюлхански     – „за” 

4. Венера Аръчкова      – „за” 

5. Вижданка Младенова     – отсъства 
6. Виолета Бояджиева     – отсъства 
7. Денислав Костов      – „за” 

8. Димитър Ангелов      – „за”  

9. Димитър Кръстанов     – „за“ 

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 
18. Минчо Симов     – „за” 

19. Петър Мирчев      – отсъства 
20. Петър Янев       – „за“ 

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

23. Салих Аршински      – отсъства 
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: 21 „за”, без „против” и „въздържали се”.) 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: С 21 „за”, без „против” и „въздържали се”, приехме решението 

относно общинските защитени детски градини и училища. 
 

         Общинският съвет след като се запозна с докладната записка на Николай 

Мелемов – Кмет на община Смолян, на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от Закона 
за местното самоуправление и местната администрация и чл. 5, ал. 1 от ПМС 

№121/23.06.2017 г. за приемане на критерии за определяне на защитените детски 

градини и защитените училища и на условия и ред за тяхното допълнително 

финансиране,  
Р Е Ш И: 

 

1. Предлага на Министерство на образованието и науката в Списъка на 
защитените детски градини и защитените училища за учебната 2020/2021 година да 
бъдат включени следните общински детски градини и училища на територията на 
община Смолян: 

- Детска градина „Дъга“ – с. Смилян 
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- Детска градина „Русалка“ – с. Търън 

- Детска градина „Изворче“ – с. Момчиловци 

- Детска градина „Детелина“ – с. Широка лъка 
- Основно училище „Никола Й. Вапцаров“ – с. Широка лъка 
- Основно училище „Св. св. Кирил и Методий“ – с. Смилян 

- Основно училище „Стою Шишков“ – с. Търън 

- Основно училище „Св. св. Кирил и Методий“ – с. Момчиловци 

- Основно училище „Св. св. Кирил и Методий“ – с. Арда 
2. Възлага на Кмета на община Смолян да внесе в Министерство на 

образованието и науката, в изискуемия по чл. 5, ал. 2 от ПМС №121/23.06.2017 г. 
срок, мотивирано писмено предложение за включване на посочените в т. 1 детски 

градини и училища в Списъка на защитените детски градини и защитените училища 
за учебната 2020/2021 година.  

  

 

ПО ОСЕМНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Предложение за включване 

на общински детски градини и училища в Списъка на средищните детски 

градини и училища за учебната 2020/2021 година. 

Докладва: Николай Мелемов – кмет на Община Смолян 

 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Преминаваме към точка 18. Предложение за включване на 
общински детски градини и училища в Списъка на средищните детски градини и 

училища. Колеги, имате думата за изказвания. 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. 
 

Поименно гласуване на проекта за решение по т. 18 от дневния ред: 

 

1. Ангел Безергянов      – „за” 

2. Божидар Шуманов     – „за” 

3. Валентин Кюлхански     – „за” 

4. Венера Аръчкова      – „за” 

5. Вижданка Младенова     – отсъства 
6. Виолета Бояджиева     – отсъства 
7. Денислав Костов      – „за” 

8. Димитър Ангелов      – „за”  

9. Димитър Кръстанов     – „за“ 

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 



Протокол № 10/25.06.2020 г.  

  

72 

 

17. Милен Журналов      – отсъства 
18. Минчо Симов     – „за” 

19. Петър Мирчев      – отсъства 
20. Петър Янев       – „за“ 

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

23. Салих Аршински      – отсъства 
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: 22 „за”, без „против” и „въздържали се”.) 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: С 22 „за”, без „против” и „въздържали се”, приехме решението 

по точката, касаеща предложението за включване на общински детски градини и 

училища в списъка на средищни детски градини и училища за учебната 2020/2021 г.  
 

         Общинският съвет след като се запозна с докладната записка на Николай 

Мелемов – Кмет на община Смолян, на основание  чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от Закона 
за местното самоуправление и местната администрация и чл. 3, ал. 1 от ПМС 

№128/29.06.2017 г. за определяне на критерии за включване в Списъка на средищните 
детски градини и училища, 

Р Е Ш И: 

 

        1. Предлага на Министерство на образованието и науката в Списъка на 
средищните детски градини и училища за учебната 2020/2021 година да бъдат 
включени следните общински детски градини и училища на територията на община 
Смолян: 

          - Детска градина „Русалка“ – с. Търън 

          - Основно училище „Стою Шишков“ – с. Търън 

          - Основно училище „Св. св. Кирил и Методий“ – с. Момчиловци 

          - Основно училище „Св. св. Кирил и Методий“ – с. Арда 
 

2. Възлага на Кмета на Община Смолян да внесе в Министерство на 
образованието и науката, в изискуемия по чл. 3, ал. 2 от ПМС №128/29.06.2017 г. 
срок, мотивирано писмено предложение за включване на посочените в т. 1 общински 

детски градини и училища в Списъка на средищните детски градини и училища за 
учебната 2020/2021 година. 
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ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: По следващата точка 19-та, за „Ученическо и столово 

хранене“, колеги, аз съм вносител. Моля за вашите предложения за 
председателстващ. 

(Филип Топов, от място: Г-н Безергянов.) 

(Екатерина Гаджева, от място: Ангел Безергянов.) 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Г-н Безергянов. Който е съгласен г-н Безергянов, моля да 
гласува. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА” – 21, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0. 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Г-н Безергянов, заповядайте! 
 

(Общинският съветник Ангел Безергянов зае мястото на временно 

председателстващ заседанието по точка 19 от дневния ред.) 

 

ПО ДЕВЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: „Ученическо и столово 

хранене” ЕООД, гр. Смолян с ЕИК: 120506497. 

Докладва: Венера Аръчкова – председател на Общинския 

съвет 

 

АНГЕЛ БЕЗЕРГЯНОВ: Уважаеми колеги, давам думата на вносителя г-жа Аръчкова 
по докладната записка, касаеща „Ученическо и столово хранене“. Г-жо Аръчкова, 
имате думата. 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Няма какво да добавя. На комисиите дълго обсъждахме 
нещата. Няма какво да добавя. 
АНГЕЛ БЕЗЕРГЯНОВ: Колеги, разкривам дискусия относно 19 точка и проектите за 
решения към нея. Имате думата. Г-н Френкев, заповядайте! Основно изказване, нали? 

ИВАН ФРЕНКЕВ: Уважаеми г-н председателстващ, уважаема г-жо Аръчкова! Имам 

следното предложение за решение към това предложение. Предлагаме, след като 

искате да се изплатят останалите 50 хиляди от задълженията, дружеството в такъв 

случай реално остава почти без задължения към останали доставчици. В такъв случай 

то може да бъде оздравено и може да функционира. Такова е нашето предложеие. 
След като се покрият тези дългове, ние ще можем всъщност, дружеството след като 

функционира да си върнем тези пари. По този повод предлагаме да се платят тези 

пари, да се избере нов управител на дружеството, да се започне процедура за нов 

управител на дружеството, който да предложи оздравителен план на Общинския 
съвет и да бъде съгласуван. И реално да бъдат сезирани Агенцията за държавен и 

финансов контрол и ОЛАФ, за да се направи проверка на дейността и да се потърси 

отговорност за тези 160 000 лева, които трябваше Общината да плати. Благодаря! 
АНГЕЛ БЕЗЕРГЯНОВ: ОЛАФ – касае се за средства от европейски фондове. 
ИВАН ФРЕНКЕВ: По програмата за „Топъл обяд“, те са европейски фондове, затова 
ОЛАФ. Благодаря! 
АНГЕЛ БЕЗЕРГЯНОВ: Има управляващ орган. Г-н Топов, имате думата. 
ФИЛИП ТОПОВ: Уважаеми колеги, г-н Френкев, предлагам следният проект за 
решение. Г-жа Аръчкова да си оттегли докладната записка, да спрем да наливаме „от 
пусто в празно“ и да изпълним предварителните решения за освобождаването. Имаме 
такова решение за проверка, ревизия и прочие. Не намирам необходимо да влагаме 
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още пари, още пари и още пари. Разбирате ли? Затова безсмислено е това, което го 

предлагате в момента. Ние забатачваме състоянието на това дружество. 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Значи относно първото изказване на г-н Френкев. Да, аз съм 

съгласна. Същото предложение, почти идентично беше предложено на предишната 
сесия от г-жа Сийка Йочева, д-р Сийка Йочева, където предложението беше първа 
точка да бъде обявен конкурс за нов управител с определени точки. Първо изискване 
да спазва законодателството, да отговаря за управител, какви и какви да бъдат 
конкурсните неща. И второто, което е за АДФИ, в същото време докладът на 
одиторите, който е извършен, на Общината, аз това го казах и на комисиите, той е 
представен на АДФИ, защото вътрешните одитори на Общината, те са задължени 

всеки един съставен от тях доклад да бъде представен на АДФИ и на Министерство 

на финансите. Одитният доклад, който ще ни бъде представен, ще ни бъде представен 

на 15 септември от дипломираният експерт счетоводител Лидия Делиева, която в 

момента вече е в дружеството и извършва одит по наше решение на Общинския 
съвет. Тъй че в крайна сметка аз поддържам своето предложение, защото от 160-те 
хиляди задължения, които имаше дружеството, към доставчици само, отделно имаше 
дружеството задължения към персонала и има задължения към НАП и към 

Националния осигурителен институт. В същото време със 100-те хиляди от 
предишното заседание ние постигнахме споразумение с всички доставчици. Аз това 
нещо го обясних, г-н Топов, на комисията. Ние разплатихме на доставчиците с 15 % 

отстъпка от своята цена. В тези споразумителни протоколи е поет ангажимента да 
бъде разплатена останалата сума до край на месец август или до 1 септември. При 

условие, че ние не разплатим на доставчиците тези средства до края на август, 
началото на септември, те могат да заведат искове и да отпаднат и 15-те процента 
отстъпка, която направиха и да потърсят и лихва и да обременят с адвокатски 

разноски. А там сумата няма как да бъде променена. Тя е факт, явна е. Има я по 

надлежно оформените документи. Затова моето предложение беше да прекратим 

задълженията към доставчиците. С тези средства се покриват на 100 % написаните 
споразумения. Защото от 160-те хиляди, намалените 30 000 лв. отстъпката, където 

хората направиха 15 %, останалите 80 000 от първите 100 000, 80 000 са платени на 
доставчици и 20 000 са разплатени на НАП, на НОИ и на работниците и служителите, 
техните обезщетения при освобождаването им месец февруари. Тъй че аз нямам нищо 

напротив да бъде допълнено тука в решението да бъде обявен конкурс, но при 

наличието, че ние не можем да дадем никакво становище относно как е 
просъществувало, за да изпълним решението на Общинския съвет, защото аз казах, 

пак ще се повторя, на комисиите, че там е извършвано хранене в училищата съгласно 

Министерство на образованието Закона за образованието и предучилищно 

възпитание е записано. В същото време те една или две седмици са хранили децата и 

ние не можем да видим ефекта. И ние при всички положения ще трябва да вземем 

някакво решение, ако Дай Боже, учебната година приключи на 15 септември и на 15 

септември стартирайки новата учебна година децата не бъдат на дистанционно 

обучение, а бъдат наистина в училище, ние евентуално тогава може да видим какъв е 
ефекта. И може би ще трябва да вземем решение и Общинският съвет да бъде дадено 

правото на петте директора на учебни заведения да продължат до края не на учебната 
година, защото ние по решението на Общинския съвет сме им делегирали правата до 

края на учебната година. Учебната година приключва на 14 септември. Ние такъв 
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резултат няма от къде при тях да вземем. Затова моето предложение е, ако искате да 
бъде направено допълнение към точка втора. Да бъде дадено правото и делегиране 
правата на учебните заведения в лицето на петте директори на учебни заведения, 
които извършиха ремонт на столовете и осигуриха персонала, да бъде им дадено 

правото от новата учебна година да стартират те, при условие, че не е дистанционно 

обучението. В същото време аз нямам нищо напротив на септември месец, когато ни 

бъде представен доклада и от дипломираният експерт счетоводител, тогава вече, 
както каза г-н Френкев, ако трябва да се обърнем към останалите органи и да бъдат 
сезирани. Дали ще е ОЛАФ, дали ще бъде АДФИ, дали ще бъде Прокуратура, това е 
наше решение.  
ФИЛИП ТОПОВ: Г-жо Аръчкова, един въпрос. Ние спряхме дейността на това 
предприятие. Всички в залата знаят, че спряхме, въпреки че това не съществува в 

Търговския закон като понятие. Въпросът ми е конкретен. Тия 50 хиляди, които 

искате да налеем още веднъж, в резултат на какво са при спряна дейност на 
предприятието? Какво, за ремонти ли? Къде ще отидат тези 50 хиляди? 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Г-н Топов, към 1 март 2020 година има даден отчет и това са 
задължения на доставчици за получени хранителни продукти в този период. Това 
бяха фактури в размер, имате ги представени всички отчетите, 160 000 лв. към 23 

доставчици като 6 са основните доставчици. Останалите са доставчици с по-дребни 

суми и вътре това са за получени хранителни продукти, консумативи и така нататък. 

Това е за дейността до 31 март. Хората бяха благосклонни и от своите фактури за 
получените разходи… 

ФИЛИП ТОПОВ: Влизаме в една доста сложна полемика. Първо казахте, направени 

споразумения за 15 % отстъпка. Кой е упълномощил лицето, което е водело такива 
преговори? Ако може да ми кажете кой го е упълномощил?  

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: В същото време… 

ФИЛИП ТОПОВ: И другият въпрос е по-важен, г-жо Аръчкова. Значи ли, че утре ако 

докарат още един набор от фактури за още 50 хиляди лева, Общински съвет трябва 
отново да гласува и да плаща тези пари? Против съм, да ви кажа честно.  

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Решението на Общинския съвет, г-н Топов, е че от 160-те 
хиляди задължения, които ние сме ги видели и сме ги уточнили, да бъдат разаплатени 

100 000 лв.  В същото време след писма и след като бяха получени нещата при 

председателя на Общински съвет, много лесно беше варианта да се разплатят от тези 

100 хиляди лева, без да се прави договорка за 15 %?  

(Филип Топов, от място: Има ли решение…) 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Аз мисля, че 15 % отстъпка, която хората направиха, това е 
един плюс за всички нас като общинска администрация. 
АНГЕЛ БЕЗЕРГЯНОВ: Г-н Костов, след това думата има г-н Френкев. 
ДЕНИСЛАВ КОСТОВ: Предлагам прекратяване на разискванията, моля да гласуваме. 
(Филип Топов, от място: Решихме го въпроса.) 

ИВАН ФРЕНКЕВ: Има предложение, което аз си го поддържам, в такъв случай. 

Държа да се гласува. Допълнението 50-те хиляди … 

АНГЕЛ БЕЗЕРГЯНОВ: Ще го подложа на гласуване, но само за протокола да го 

имаме и писмено, г-н Френкев. Ще го подложа на гласуване текстът, който вие 
казахте, но за протокола трябва да го има и писмено, да се подготвите. Има 
процедурно предложение, което по нашия правилник съм длъжен да го подложа на 
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гласуване. И след това преминаваме към процедура на гласуване. Процедурното 

предложение за прекратяване на разискванията, който е съгласен, моля да гласува. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА” – 15, „ПРОТИВ” – 3, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 1. 

АНГЕЛ БЕЗЕРГЯНОВ: С 15 „за“, 3 „против“ и 1 „въздържал се“, се приема 
процедурното предложение за прекратяване на разискванията. Преминаваме в 

процедура на гласуване. Имаше предложение, направено от г-н Френкев, което 

подлагам на гласуване, като точният текст с конкретните предложения, които ще 
гласуваме в момента, ще предостави в писмен вид, който ще бъде приложен към 

протокола. За конкретика, яснота… 

(Стефан Сабрутев, от място: Процедура.) 

АНГЕЛ БЕЗЕРГЯНОВ: Процедура. Г-н Сабрутев, имате думата. 
СТЕФАН САБРУТЕВ: 5 минути почивка или 10, за да може да се представи в писмен 

вид. В момента колегите не знаят точно какво ще гласуваме. 
АНГЕЛ БЕЗЕРГЯНОВ: В процедура на гласуване.. 
СТЕФАН САБРУТЕВ: Вие знаете ли колеги, какво ще гласувате? Запомнихте ли?  

(Стоян Иванов, от място: Знаем.) 

СТЕФАН САБРУТЕВ: Може ли да го повторите, г-н Иванов? 

СТОЯН ИВАНОВ: Мога. 50 хиляди лева плюс план да се оздравява.  
(От залата: И ОЛАФ да направи проверка.) 

СТОЯН ИВАНОВ: И ОЛАФ да направи проверка. 
СТЕФАН САБРУТЕВ: Не само ОЛАФ. 

СТОЯН ИВАНОВ: И други всички. 

СТЕФАН САБРУТЕВ: И кои други всички? 

ИВАН ФРЕНКЕВ: АДФИ и Прокуратура. Ще го кажа отначало. Значи в допълнение 
на предложението. 

АНГЕЛ БЕЗЕРГЯНОВ: Г-н Френкев, може ли в момента да го възпроизведете 
точният текст, който искате да подложим на гласуване по точки? На микрофон. 

ИВАН ФРЕНКЕВ: На микрофон, ще опитам. 

АНГЕЛ БЕЗЕРГЯНОВ: Започвайте! 
ИВАН ФРЕНКЕВ: В допълнение на предложението за заплащане на 50-те хиляди… 

АНГЕЛ БЕЗЕРГЯНОВ: Коя точка става вашата? 

ИВАН ФРЕНКЕВ: Втора точка. Така. Да се започне процедура за нов управител на 
дружеството, който да предложи на Общински съвет да утвърди оздравителен план на 
дружеството. Така. След това, да се сигнализират ОЛАФ, АДФИ и Прокуратура, 
които да направят разследване на цялата дейност на дружеството за периода, за който 

г-н Григор Павлов е бил управител. 

АНГЕЛ БЕЗЕРГЯНОВ: Под формата на точка 3 казвате и се запазват. Точка 1 си 

остава и точка 4 става точка 2. 

ИВАН ФРЕНКЕВ: Точно така. 
АНГЕЛ БЕЗЕРГЯНОВ: Разбрах ви. Колеги, подлагам на гласуване така направените 
предложения на г-н Френкев. Който е „за“, моля да гласува. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 7, „ПРОТИВ“ – 4, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 5. 

АНГЕЛ БЕЗЕРГЯНОВ: Не се приема така направеното предложение. Преминаваме 
към гласуване… 

(Стефан Сабрутев, от място: Оспорвам гласуването.) 
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АНГЕЛ БЕЗЕРГЯНОВ: Оспорено е гласуването. Колеги, в процедура на гласуване, 
който е „за“, моля да гласува. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 8, „ПРОТИВ“ – 5, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 6. 

АНГЕЛ БЕЗЕРГЯНОВ: Не се приемат така направените предложения. Преминаваме 
към гласуване на така предложените предложения от вносителя. Колеги, който е „за“ 

така направените предложения от вносителя… 

(От залата: Не е ли поименно?) 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Поименно. 

АНГЕЛ БЕЗЕРГЯНОВ: Да, поименно. В процедура на гласуване, поименно 

гласуване. 
 

 

Поименно гласуване на проекта за решение по т. 19 от дневния ред: 

 

1. Ангел Безергянов      – „за” 

2. Божидар Шуманов     – „за” 

3. Валентин Кюлхански     – „за” 

4. Венера Аръчкова      – „за” 

5. Вижданка Младенова     – отсъства 
6. Виолета Бояджиева     – отсъства 
7. Денислав Костов      – „за“ 

8. Димитър Ангелов      – „за”  

9. Димитър Кръстанов     – „въздържал се“ 

10.  Екатерина Гаджева     – „за” 

11. Иван Френкев      – „против” 

12. Иван Гавазов      – не участва в гласуването 

13. Илия Томов      – „за“ 

14. Коста Начев      – „въздържал се“ 

15. Костадин Василев      – „за” 

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

19. Петър Мирчев      – отсъства 
20. Петър Янев       – „за“ 

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

23. Салих Аршински      – отсъства 
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.) 

АНГЕЛ БЕЗЕРГЯНОВ: Само да обявя резултата. 
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(Мариана Иванова: 15 „за”, 3 „против” и 3 „въздържали се”.) 

(Стефан Сабрутев, от място: Оспорвам гласуването.) 

АНГЕЛ БЕЗЕРГЯНОВ: Не може, г-н Сабрутев. Няма такава процедура. 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: То е поименно. 

АНГЕЛ БЕЗЕРГЯНОВ: Един път го оспорихте. 
(Стефан Сабрутев, от място: Това не е вярно.) 

АНГЕЛ БЕЗЕРГЯНОВ: Как да не е вярно? Ние може да си го оспорваме до утре 
сутринта. Имате право един път да оспорите процедурата на гласуване. 
(Филип Топов, от място: Има право да оспори.) 

(Стефан Сабрутев, от място: Това е грешно преброено.) 

(Димитър Кръстанов, от място: Това е друго гласуване.) 

(Стефан Сабрутев, от място: Ние гласуваме старата точка.) 

АНГЕЛ БЕЗЕРГЯНОВ: Добре. Оспорено е гласуването по основния предложен текст 
на докладната записка от г-н Сабрутев. Преминаваме към процедура на гласуване, 
поименно. 

 

 

Поименно гласуване на проекта за решение по т. 19 от дневния ред: 

 

1. Ангел Безергянов      – „за” 

2. Божидар Шуманов     – „за” 

3. Валентин Кюлхански     – „за” 

4. Венера Аръчкова      – „за” 

5. Вижданка Младенова     – отсъства 
6. Виолета Бояджиева     – отсъства 
7. Денислав Костов      – „за” 

8. Димитър Ангелов      – „за”  

9. Димитър Кръстанов     – „въздържал се“ 

10.  Екатерина Гаджева     – „за” 

11. Иван Френкев      – „против” 

12. Иван Гавазов      – не участва в гласуването 

13. Илия Томов      – „за“ 

14. Коста Начев      – „въздържал се“ 

15. Костадин Василев      – „за” 

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

19. Петър Мирчев      – отсъства 
20. Петър Янев       – „за“ 

21. Рабие Кьосева      – отсъства 
22. Радослава Вълчанова – Кисимова   – „за“ 

23. Салих Аршински      – отсъства 
24. Сийка Йочева      – „въздържала се” 

25. Софка Иванова      – „за” 

26. Стефан Сабрутев      – „против“ 

27. Стоян Иванов      – „за” 
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28. Тодор Митов      – „за” 

29. Филип Топов      – „против“ 

 

АНГЕЛ БЕЗЕРГЯНОВ: Колеги, моля да обявите гласуването. 

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

(Мариана Иванова: Резултатът е същия - 15 „за”, 3 „против” и 3 „въздържали 

се”.) 

СТЕФАН САБРУТЕВ: Как бе, 12 има. Къде са тези 15? 

АНГЕЛ БЕЗЕРГЯНОВ: Колеги, има запис. Има поименно гласуване. Моля да обявите 
резултата.  
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Само колеги, само секунда изчакайте! 
АНГЕЛ БЕЗЕРГЯНОВ: Колеги, моля да запазите самообладание. 
(Стефан Сабрутев, от място: 13-са, бе. Няма 15.) 

(От залата: 15 са „за“.) 

(Мариана Иванова: 15 „за“, 3 „против“ и 3 „въздържали се“.) 

АНГЕЛ БЕЗЕРГЯНОВ: С 15 „за“, 3 „против“ и 3 „въздържали се“, решението се 
приема. 
            Общинският съвет след като се запозна с докладната записка на Венера 
Аръчкова – Председател на общински съвет  Смолян, на основание чл.51, ал.3 от 
Закона за общинската собственост, чл.137, ал.1, т.9 от Търговския закон, чл.21, ал.1, 

т.8 и 23 и ал.2, чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация, чл.31, ал.1, т.1, чл.32 и 33 от Наредбата за условията и реда за 
упражняване на правата на собственост на общината Смолян в търговските дружества 
с общинско участие и общински предприятия  

Р Е Ш И: 

 
1. Възлага на кмета на Община Смолян да  предостави сума в размер на 50 000 

лева парична вноска в имуществото на  „Ученическо и столово хранене“ ЕООД е 
ЕИК: 120506497.  

 2.Задължава управителя на „Ученическо и столово хранене“ ЕООД е ЕИК: 

120506497 да преведе незабавно получената сума на доставчиците на база изготвена 
справка за пресрочени задължения. 
 

 

ИВАН ФРЕНКЕВ: Право на отрицателен вот. 
АНГЕЛ БЕЗЕРГЯНОВ: Г-н Френкев, изказвали сте се по същество. Съгласно нашият 
правилник, вашето изказване по същество, нямате право на отрицателен вот. 
(Иван Френкев, от място: По друга точка.) 

АНГЕЛ БЕЗЕРГЯНОВ: Г-жо Аръчкова, давам ви думата. Благодаря! 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Колеги, има постъпили две уведомления от колегите, групата 
общински съветници, които представляват „Новото време“, че желаят групата 
общински съветници да се казват група общински съветници „Коалиция за развитие 
на Община Смолян“. И председател на групата да бъде г-н Илия Томов. Другото 

уведомление е от тримата представители на ДПС. Те предлагат тяхната група да се 
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казва „ДПС – Смолян“ и да бъде председател на групата им г-жа Вижданка 
Младенова. 
(Димитър Кръстанов, от място: Не възразяваме.) 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Просто да бъдете информирани. 

ИВАН ГАВАЗОВ: Ако няма законови пречки, няма проблем. 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Предишният път Коалиция за развитие на Община Смолян 

бяха внесли такова предложение. От Избирателната комисия отговориха, че съгласно 

ЗМСМА те са влезнали като „Новото време“. И те са групата на „Новото време“ в 
Общински съвет, но те искат групата да се префасонира – към „Новото време“ да 
бъде допълнено групата КРОС. 

(Илия Томов, от място: Няма „Новото време“.) 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Вместо „Новото време“ – КРОС. 

(Илия Томов, от място: Нито ново, нито старо.) 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Останалият проблем, който е поставен от г-н Сабрутев, той 

излезна, съжалявам за което, г-н Томов същото нещо. Взехме уточнение днес с 
нашите IT специалисти, на всички общински съветници на лаптопите, които са ви 

раздадени, там е всеки през Гугъл „облак“ така наречен, В крайна сметка по искане на 
г-н Сабрутев, подкрепено с г-н Томов, на всички групи сформирани, ще им бъде 
пратено, по декларации представени от председателите на групи, всички материали 

на Общинския съвет на този „абв“ адрес, който бъде даден от тях. Но той ще бъде 
даден на база ISO 27 001 за сигурността на информацията, на общинските съветници, 

основният и оригинален документ вие ще го получавате всеки един от вас на тази 

поща. А на пощата, която ще ни дадат председателите, ще бъде прехвърлено 

допълнителен файл, който да бъде ползван, защото не можели да разпечатват от тези 

файлове и така нататък. Тъй че по искане на г-н Сабрутев, в подкрепа с г-н Томов и с 
разговори проведени от останалите групи, се обединихме, че към всяка група, но 

всеки един от председателите на групи трябва да даде декларация, че той желае да 
бъде дадена информацията на този адрес. Това казаха нашите IT специалисти, че няма 
проблем. Ще бъде прехвърлена информация на групата, която иска, но да има 
декларация за сигурността на информацията, че той носи отговорност. Благодаря ви 

за участието в днешната сесия. Приятна вечер желая на всички! Закривам 

заседанието! 

ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: И ние благодарим! 

 

(Заседанието на Общинския съвет беше закрито в 18.45 часа.) 

 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА 

Председател на Общински съвет – Смолян         

 
Изготвил,  

Анелия Кехайова – мл. експерт 

 


