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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 

№ 4 
 

Днес, 30.12.2019 година, от 10.00 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. 

Присъстваха: 29 общински съветници. 

 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА – председател на Общински съвет – Смолян: Честито 

Рождество Христово на всички! Присъстват 24 общински съветници! Предлагам да 
открием сесията с днешна дата. И най-напред има постъпило Решение от Общинска 
избирателна комисия. С Решение № 165 от 4 декември 2019 година в Общинска 
избирателна комисия на база подадена молба от г-н Кирил Асенов е освободен като 
общински съветник Кирил Асенов. На негово място е избрана като общински 

съветник съгласно изборния закон на местни избори, произведени 2019 година 27 
октомври, е избрана Радослава Ангелова Вълчанова – Кисимова. Моля да станем 

всички, за да положи клетва. Моля на микрофона. Аз ще чета клетвата, вие ще 
повтаряте. „Заклевам се в името на Република България…”… 
Радослава Вълчанова - Кисимова: Заклевам се в името на Република България… 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: „… да спазвам Конституцията и законите на страната…”… 
Радослава Вълчанова - Кисимова: … да спазвам Конституцията и законите на 
страната… 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: „… и във всичките си действия да се ръководя…”…   

Радослава Вълчанова - Кисимова: … и във всичките си действия да се ръководя… 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: „…от интересите на гражданите на Община Смолян…”…   
Радослава Вълчанова - Кисимова: … да се ръководя от интересите на гражданите на 
Община Смолян… 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: „…и да работя за тяхното благоденствие.”…   

Радослава Вълчанова - Кисимова: … и да работя за тяхното благоденствие. 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: „Заклех се!”  

Радослава Вълчанова - Кисимова: Заклех се! 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Честито!  
(Ръкопляскания в залата.) 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Моля да подпишете клетвения лист. И както и на всички 
общински съветници, и на общинската съветничка Радослава Ангелова Вълчанова, 
ще дадем значката. Благодаря ви! Колеги, продължаваме. На основание чл. 23, ал. 4, т. 
1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация всички сте 
уведомени, за днес е насрочена сесия. Присъстват 24 общински съветници. Давам 

думата за дебати относно дневния ред, така предложения ви дневен ред. Г-жа Рабие 
Кьосева. 
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РАБИЕ КЬОСЕВА: Уважаеми г-н кмете, уважаема г-жо председател, колеги! Преди 

да преминем към дневния ред и по точките, който ни е предложен, искам да попитам 
г-н Мелемов на какво основание заместник-кмета г-жа Цекова е вносител на 15 

докладни записки за разглеждане в Общинския съвет, след като това е изрично ваше 
правомощие съгласно чл. 39, ал. 4 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация? Цитирам го: „Кметът може да оправомощава зам.-кметовете да 
изпълняват техни правомощия в случаите, когато това е предвидено по закон.“ По кой 

закон вие давате права на г-жа Цекова да бъде вносител на сесии? По принцип, тъй 

като това вече е прецедент. И миналият път се случи, и не е имало в практиката на 
Общинския съвет подобно нещо. Благодаря! 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Уважаеми дами и господа общински съветници! С нарочна 
заповед съм упълномощил Цекова тези точки да ги внесе. 
РАБИЕ КЬОСЕВА: Тъй като вие сте с правомощия на кмет, аз предлагам всички 
докладни записки, по които вносител е г-жа Цекова да бъдат оттеглени и да бъдат 
внесени от вас на следващо заседание, както предвижда закона. Благодаря!  
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Да, г-н Сабрутев! 
СТЕФАН САБРУТЕВ: Уважаема г-жо председател, уважаеми г-н кмет, уважаеми 

колеги, гости, журналисти, кметове на населени места! Първо искам да ви честитя 
Коледа! Да ви пожелая много здраве, една хубава, здрава и успешна нова година! По 

дневният ред предлагам точка 2 от дневния ред да отпадне, поради многобройни 
неясноти относно прекратяването на договора с „Титан Клинър“ ООД и подписването 

на друг такъв с неясно кой и при какви параметри, което пряко ще се отрази на план-

сметката. 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Други? Други изказвания относно дневния ред има ли? Ако 
няма, който е съгласен да прекратим дебатите относно дневния ред, моля да гласува. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 26, „ПРОТИВ“ – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0.  

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Преминаваме към дневния ред. Предложението на г-н 
Сабрутев да бъде оттеглена точка 2 от дневния ред – Одобряване на план-сметка за 
разходите по събиране, извозване и обезвреждане в депа и други съоръжения за 
битови отпадъци. Който е „за“ отпадане на точка 2 от дневния ред, моля да гласува. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 11, „ПРОТИВ“ – 14, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0.  

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Не се приема отлагането на точка 2. Който е съгласен с така 
предложения дневен ред, моля да гласува. 
(Рабие Кьосева, от място: Оттеглянето на точки, които са от името на г-жа 

Цекова.) 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Оттеглянето на докладните на г-жа Цекова, г-н Мелемов, това 
беше като питане. В същото време г-жа Цекова е с редовна заповед за заместване на 
кмета и на база официалната заповед за заместване на кмета и на предишните сесии, 

тя може да бъде вносител на докладните, когато кметът го няма с цел спазване 
сроковете за представяне в Общинския съвет. 
(Димитър Кръстанов, от място: Как да го няма? Кметът е тука.) 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Когато са подадени докладните, г-н Кръстанов. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Съдържанието на докладната няма да бъде променено, 

независимо кой е вносител.  
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Да, г-н Топов. 
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ФИЛИП ТОПОВ: Процедура. Всяко едно предложение, което е направено от 
общински съветник, сме длъжни съгласно Закона за местното самоуправление и 
нашият правилник, да бъде подложено на гласуване. Затова ще ви помоля все пак 
дадените пояснения от г-н Мелемов, да го подложите на гласуване. 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Добре, г-н Топов! В същото време предложението от г-жа 
Кьосева беше като питане към кмета. 
(Рабие Кьосева, от място: После беше предложение за оттегляне. Извинявам се, че 

не сте го разбрали.) 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Добре, предлагам да гласуваме. Който е съгласен да бъдат 
оттеглени всички точки, които са внесени от г-жа Мариана Цекова, моля да гласува. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 8, „ПРОТИВ“ – 16, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 4.  
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Не се приема предложението. Който е съгласен с така 
прочетения цял дневен ред от 26 точки, моля да гласува. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 21, „ПРОТИВ“ – 3, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 2.  

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: С 21 „за“, с 3 „против“ и 2 „въздържали се“, се приема 
дневния ред. 
 

 

ДНЕВЕН РЕД:   

 

1. Приемане на окончателен план и отчет за изпълнението на бюджета и 

средствата от европейския съюз и отчет за състоянието на общинския дълг към 

31.12.2018 година на Община Смолян. 
                                                   Докладва: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 

 
2. Одобряване на План-сметка за разходите по събирането, извозването и 

обезвреждането в депа или други съоръжения на битови отпадъци, както и за 
поддържането на чистотата на територии за обществено ползване и определяне на 
годишния размер на такса битови отпадъци на територията на Община Смолян за 
2020 г. 

Докладва: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 

 
3. Отмяна на Наредба № 2 за определянето и администрирането на местните 

такси и цени на услуги на територията на община Смолян и приемане на нова 
Наредба № 2 за определянето и администрирането на местните такси и цени на 
услуги на територията на община Смолян 

Докладва: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 
 

4. Изменение и допълнение на Наредба № 3 за определянето размера на местните 
данъци на територията на Община Смолян. 

Докладва: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 
 

5. Отмяна на Наредба за обектите и елементите на градското обзавеждане по чл. 

56 от ЗУТ, за рекламните, информационните и монументално - декоративни елементи 

и за рекламната дейност на територията на община Смолян и приемане на нова 
Наредба за обектите и елементите на градското обзавеждане по чл. 56 от ЗУТ, за 
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рекламните, информационните и монументално - декоративни елементи и за 
рекламната дейност на територията на община Смолян. 
                                             Докладва: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 
 

6. Отмяна на Наредба №5 за условията и реда за установяване на жилищни 
нужди, настаняване под наем и продажба на общински жилища в община  Смолян  и 

приемане на нова Наредба №5 за условията и реда за установяване на жилищни 
нужди, настаняване под наем и продажба на общински жилища в община  Смолян. 

Докладва: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 
 

7. Вземане на решение за отпускане еднократно нов заем от централния бюджет 
за рефинансиране на непогасения временен безлихвен заем от Централния бюджет на 
Република България на община Смолян                    
                                             Докладва: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 

 
8. Краткосрочна програма за насърчаване използването на енергия от 

възобновяеми източници и биогорива на община Смолян 2020-2023г. 
                                                   Докладва: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 
 

9. Отчет за състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното 
управление по видове и категории обекти в Община Смолян за 2019 г. по реда на чл. 

66а от Закона за общинската собственост. 
                                      Докладва: инж. Мариана Цекова – зам.-кмет на Община Смолян 

 

10. Приемане на Годишна програма за управление  и разпореждане с имоти – 
общинска собственост. 
                                Докладва: инж. Мариана Цекова – зам.-кмет на Община Смолян 

 

11. Кандидатстване на Община Смолян по Програма „Местно развитие, 
намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“, финансирана по 

Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г. 
Покана за подбор на проектни предложения „Изграждане на младежки центрове“.                                                                          

     Докладва: инж. Мариана Цекова – зам. 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 67653.918.8 по кадастралната карта на гр. 
Смолян - Ц.Ч. 

                                      Докладва: инж. Мариана Цекова – зам.-кмет на Община Смолян        

 
13. Продажба на общински жилищен имот – самостоятелен обект с идентификатор 

67653.918.107.1.41 по кадастрална карта на гр. Смолян (общински апартамент на 
правоимащ наемател). 

                                      Докладва: инж. Мариана Цекова – зам. кмет на Община Смолян 
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14. Изкупуване на недвижим имот с идентификатор 67653.915.71.1 по 

кадастралната карта на гр. Смолян на основание чл.199 от ЗУТ във връзка с чл. 33 от 
ЗС. 

     Докладва: инж. Мариана Цекова – зам. кмет на Община Смолян 
 

15. Изкупуване на поземлен имот № 525, кв. 5 и поземлен имот № 526, кв. 6 по 
плана на  с. Полковник Серафимово, общ. Смолян на основание чл.199 от ЗУТ във 
връзка с чл. 33 от ЗС. 

     Докладва: инж. Мариана Цекова – зам. кмет на Община Смолян 
 

16. Одобряване на Подробен устройствен план – парцеларен план за обект: 
„Външно електрозахранване на жилищна сграда на Весела Цолова в поземлен имот 
67653.78.46 в гр. Смолян”.  

     Докладва: инж. Мариана Цекова – зам. кмет на Община Смолян 

 

17. Одобряване на Подробен устройствен план – парцеларен план за обект: 
„Външна канализация към жилищна сграда в поземлен имот 67653.131.12, УПИ V – 

131.12, кв. 131 по плана на гр. Смолян”. 
     Докладва: инж. Мариана Цекова – зам. кмет на Община Смолян 

 
18. Промяна предназначението на част от  урегулиран поземлен имот /УПИ/ I – За 

озеленяване (за поземлен имот с идентификатор 67653.914.1559), предвиден в 
устройствения план за озеленена площ в кв. 30 по плана на гр. Смолян, кв. Горно 
Смолян /ул. „Чинара“/. 

     Докладва: инж. Мариана Цекова – зам. кмет на Община Смолян 
 

19. Промяна предназначението на част от урегулиран поземлен имот /УПИ/ I – 
Озеленяване (за поземлен имот с идентификатор 67653.913.387), предвиден в 
устройствения план за озеленена площ в кв. 59 по плана на гр. Смолян, кв. Горно 
Смолян /ул. „Васил Димитров“ и ул. „Бачо Киро“/.                                                 

    Докладва: инж. Мариана Цекова – зам. кмет на Община Смолян 

 
20. Промяна предназначението на урегулиран поземлен имот /УПИ/ III – 

Озеленяване предвиден в устройствения план за озеленена площ в кв.7 по плана на гр. 
Смолян, кв. Устово. 

    Докладва: инж. Мариана Цекова – зам. кмет на Община Смолян 

 
21. Даване на съгласие за издаване на разрешение по чл. 56 от ЗУТ за територията 

на к.к. Пампорово – к.т.я. „Малина“ по Наредбата за обектите и елементите на 
градското обзавеждане по чл. 56 от ЗУТ./ поземлен имот с идентификатор 
69345.6.161/ 

     Докладва: инж. Мариана Цекова – зам. кмет на Община Смолян 

 

22. Даване на съгласие за издаване на разрешение по чл. 56 от ЗУТ за територията 
на к.к. Пампорово – к.т.я. „Малина“ по Наредбата за обектите и елементите на 
градското обзавеждане по чл. 56 от ЗУТ/ поземлен имот с идентификатор 69345.6.163/ 
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   Докладва: инж. Мариана Цекова – зам. кмет на Община Смолян 

 
23. Даване на съгласие за издаване на разрешение по чл. 56 от ЗУТ за територията 

на к.к. Пампорово – к.т.я. „Малина“ по Наредбата за обектите и елементите на 
градското обзавеждане по чл. 56 от ЗУТ/ поземлен имот с идентификатор 

69345.6.216/. 
     Докладва: инж. Мариана Цекова – зам. кмет на Община Смолян 

 

24.  Промяна в структурата на Община Смолян. 
      Докладва: Николай Мелемов – кмет на Община Смолян 

 
25. Избиране на представител на Общински съвет Смолян в Областния съвет за 

развитие на област Смолян.                                                    
Докладва: Венера Аръчкова – Председател на Общински съвет - Смолян 

 

26.  Преразглеждане на Решение № 16/28.11.2019 г. на Общински съвет - Смолян.                                                                                                                 
Докладва: Венера Аръчкова – Председател на Общински съвет - Смолян 

 

 

 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Преминаваме към изпълнение на дневния ред, по точка първа. 
 

ПО ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Приемане на окончателен план и отчет 

за изпълнението на бюджета и средствата от европейския съюз и отчет за 

състоянието на общинския дълг към 31.12.2018 година на Община Смолян. 
   ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 

 
 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Давам думата на г-н Мелемов. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Уважаеми дами и господа общински съветници, колеги 
кметове! Сборният отчет за изпълнението на бюджета на Община Смолян включва 
изпълнението на бюджета на Общинска администрация и 26 броя второстепенни 
разпоредители – училища, детски градини, домове и културно-исторически 

институции. Проведено е обществено обсъждане. Даден е на Сметна палата. Това са 
отчет за изминали дейности. 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Имате думата за изказване. Да, г-н Стоян Иванов. 
СТОЯН ИВАНОВ: Уважаеми г-жо председател, уважаеми г-н кмет, уважаеми колеги, 
граждани, журналисти! Давността е една година, но все пак ще кажа няколко цифри. 

Няма кой знае какво значение. 2018 година беше година с най-високи местни приходи 
– 10 530 000 лв. плюс субсидията 2 милиона, наближи близо 13 милиона местни 

приходи. Дългове през 2018 година нямаше, не се увеличиха задълженията. Точно 
напротив. Дългът бе намален. Задълженията за разходи бяха в размер на 1 750 000, 

просрочените задължения 484 000 лв. Общо задължения 13 милиона лева. Поетите 
ангажименти 52 милиона, бюджетното салдо положително. Най-висока събираемост 
на двата данъка, един от критериите по чл. 130. Данък сгради, данък превозни 

средства – над 3 милиона, 3 200 000 лева. Всички критерии по чл. 130 от Закона за 
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публичните финанси изпълнени без един – поети ангажименти за разходи. Много 

пъти съм обяснявал защо този показател не се изпълнява и скоро няма да се изпълни. 
Смятам, че няма никаква пречка да се приеме бюджета с една година давност. Най-

добрата и силна година – 2018 г. 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Благодаря, г-н Иванов! Да, г-жо Бояджиева. 
ВИОЛЕТА БОЯДЖИЕВА: Г-н кмет, г-жо председател, уважаеми колеги! Не виждам 
никакъв повод за гордост по отношение на този отчет. Затова, защото първо искам да 
кажа, че независимо от всички нормативни възможности, които дава и срокове за 
отлагане представянето му във времето, е доста нелепо, да не кажа по-силна дума, да 
се представя отчета за 2018 година тогава, когато вече говорим за бюджет 2020. 

Отчетът за 2018 г. не е изпълнен по простата причина, че той е функция на бюджета, 
който е направен за същата година. А той е направен така, че да направи едно 

изкуствено връзване, грубо казано, на бюджета, изкуственото му балансиране за 
сметка на продажба на общински активи и земя, които година след година сме 
свидетели как никога не се състояват. И не виждам как може толкова нещо,  което е 
абсолютно нереалистично, отново да бъде повод за балансиране на бюджета. За мен 
това е абсолютно фалшиво балансиране на бюджета. Не случайно в отчета виждаме 
огромното неизпълнение в тази част. Изпълнени са 836 922 лева, това е всичко от 
продажбите, при заложени почти 7 милиона. И няма как да бъде иначе, защото това 
още веднъж доказва какъв е бизнес-климатът в Общината, какъв е инвеститорският 
интерес. От там и пазарът на съответните недвижими имоти. Може би беше по-

удачно в този момент да се представи една програма, по която общината да работи за 
привличане на инвеститорският интерес, за неговото насочване, за обгрижване на 
бизнеса така, че да достигнем някакви по-различни резултати. Затова аз и групата на 
БСП ще гласуваме „против“ този отчет. 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Благодаря, г-жо Бояджиева! Г-н Иванов, реплика. 
СТОЯН ИВАНОВ: Г-жа Бояджиева е забравила, 2011 година беше председател на 
Бюджетната комисия. Ако влезе в сайта на Община Смолян, 2012 година има доклад 

за съответствие и там е видно, че неизпълнението на същите тези показатели е 10 

милиона минус. Така че този аргумент той не работи. Това е исторически процес, 
който върви в годините и вие да правите сега политика… Тогава 10 милиона бяха 
неизпълнение на приходите от продажба на земи и имоти, не е състоятелен. Аз пак ви 
казвам, че 2018 година е най-високата събираемост. Вижте колко сте събирали по 

времето на вашето управление, вижте колко са ви били просрочените задължения, 
вижте колко са ви били общите задължения, вижте какъв дълг оставихте на Община 
Смолян – 24 милиона. Аз преди малко ви цитирах общи задължения 13 милиона. Или 

ако съпоставяме към онова време, към 2018 година са стопени близо 11 милиона лева. 
завърших! 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Благодаря! Да, г-жо Бояджиева. 
ВИОЛЕТА БОЯДЖИЕВА: Аз само искам да кажа, че независимо колко исторически 

е процеса, затова има ръководство и Общината, за да го направлява, ако толкова 
могат да го направляват. А за времето, за което разговаряте вие и коментирате, искам 

да кажа, че 2007-2008-ма година бяха също силни години и инвеститорският интерес 
беше много по-различен. След кризата, разбира се, имаше едно отдръпване, но мина 
достатъчно време от там нататък. Би трябвало да се реагира и да се прояви повече 
активност и то да бъде така проинвеститорски насочена от страна на Общината. 
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Затова говорим. Тук този исторически процес, за който говорите, ние не можем да 
оставим сам да се развива така, както нали дойде във времето. Ние трябва да го 
направляваме, ръководството е за това. 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Да, г-жо Рабие Кьосева. 
РАБИЕ КЬОСЕВА: Уважаеми г-н Иванов, разбирам, че най-удобно е да връщаме 
времето назад, но нещо забравяте, че два мандата управлява г-н Мелемов. А 2011 г. 
вие бяхте достатъчно явно мотивиран, както и сега, тогава не поставихте тези въпроси 

с тази сила, а сега в един момент сте толкова загрижен за 2011 г. Тогава бяхте един от 
големите поддръжници на управлението на Дора Янкова, за която в момента 
говорите. Затова нека да се концентрираме към днешния ден и да работим за това, че 
вече говорим за управление на Мелемов два мандата. Вече сме в трети, ако не сте 
наясно, да се събудите. Благодаря!  
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: И все пак какво предлагате? Аз предложение не чух никакво. 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Да, г-н Иванов. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: По точката какво предлагате? 

СТОЯН ИВАНОВ: Ако влезнете в сайта на Община Смолян, ще видите, че отчетност 
започва от 2012 година. до 2011 година никой не знаеше какво се случва в тази 

община. 
(От залата: Хайде, стига бе!) 

СТОЯН ИВАНОВ: Има ли някъде официални отчети? Някой може ли да види? Някой 
можеше ли да разбере, че оставяте празни сметки? Оставяте изпомпени средства, 
дарения на фирми и граждани? Че оставяте огромни задължения. Аз може да съм 

подкрепял… Естествено, че бюджет, че не може да оставим хората в Смолян без 
бюджет, без инструмент за приходи и разходи. Естествено, всеки нормален човек ще 
го направи това. Вие знаете ли какво е да блокирате икономическият бюджет в една 
община, както го блокирахте вие? Само миналата година блокирахте един милион. 

След малко ще говорим за безлихвеният заем. Заради вас един милион лева ни лиши 
Министерство на финансите, вкара ни в просрочие за безлихвен заем, за безумна 
политика. Така че ако продължаваме в този дух, не знам до къде ще стигнем. 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Г-н Сабрутев. 
СТЕФАН САБРУТЕВ: Днес, уважаеми колеги и гости, няма да говоря за 
дупедавците. Просто искам да…. 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Г-н Сабрутев, нека да бъдем малко по-сериозни. 

СТЕФАН САБРУТЕВ: Съвсем сериозно го казвам. Значи аз съм открит човек, никога 
не говоря зад гърба на никой, затова казвам, че няма да говоря… 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Нека да се ориентираме към точката. 
СТЕФАН САБРУТЕВ: Точката, точно за нея искам да говоря. Аз много се радвам, че 
открих някак си между цифрите, четейки внимателно доклада за отчета на бюджета, 
от който става ясно, че общото задължение на Община Смолян към 31.12.2018 г. е 
19 171 845 лв., което се формира от дългосрочните задължения 8 594 655 лв. плюс 
10 577 190 лв. други задължения. И затова искам ясно да кажа на всички и на 
гражданите на Смолян, че към 31.12.2018 г. задължението на Община Смолян е 
19 171 845 лв. И това не съм го написал аз, това сте го написали вие. Вярно, спрямо 

31.12.2017 г. вие сте намалили с около 1 милион задължението, защото тогава е било 
20 537 317 лв. Това вие сте го написали под една табличка в доклада. И тъй като няма 
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страници, не мога да ви кажа, не са номерирани страниците, затова. Благодаря! 
Гражданите най-накрая разбраха какви са задълженията на Общината. 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Г-н Иванов. 
СТОЯН ИВАНОВ: Много пъти съм му казвал на г-н Сабрутев неподготвен да не се 
изказва. Сега чета точно цифрите към настоящия момент какви са задълженията – 

7 504 000 лв. облигационен заем; 1 266 000 лв. заем към ПУДООС, безлихвен; 126 000 
лв. ФЛАГ – безлихвен; 43 686 лв. заем към ФЛАГ, безлихвен и временен заем 

2 925 500 лв. или общо 11 866 452 лв. към 30.11.2019 г. Това го казвам за младите 
колеги, за младите социалисти, за младите колеги от ГЕРБ и за цялото наше 
гражданско общество. Да знаят, че към момента задълженията на Община Смолян са 
11 866 452 лв. Всичко останало е популизъм и празни приказки. 
(Стефан Сабрутев, от място: Дуплика.) 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Г-н Сабрутев, дуплика.  
СТЕФАН САБРУТЕВ: Явно г-н Иванов е на още една тема Стефановден или 

Стояновден. Ние говорим тука, г-н Иванов, да ви напомня само, за отчета на бюджета 
за 2018 г., към 31.12.2018 г. Колко са към момента ще разберем догодина по това 
време. затова моля ви се, четете сериозно. Председател сте на Бюджетната комисия. 
Може ли такива глупости да ръсите? Да говорите за сега! Ние говорим за 31.12.2018 
г. Цитирам цифри от доклада, който ни е предложен. Благодаря! 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Други изказвания има ли, колеги? Г-н Кръстанов. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Благодаря ви, г-жо председател! Уважаеми г-н кмете, 
уважаеми дами и господа кметове на населени места, уважаеми колеги и гости! Тъкмо 
се бях успокоил, както се казах преди малко от място, защото други ден е 1 януари. 
Идва 2020 година. И изведнъж установяваме изключителни тенденции в развитието 
на някои финансово-икономически процеси в общината. Г-н Иванов, вие сте 
финансист, не сте историк. На мен по- ми утива да си спомня от 1984 г. на миналия 
век до сега какво се е случило в Общината. И да ви кажа примерно, че 2003 година, 
когато влязохме в тази община, светеше една крушка по кабел, прокаран от Данъчно 

и работеше само един телефон – телефонът на секретарката на кмета. Това ли е 
проблемът на днешния дебат? Това ли акцентът, върху който трябва да поставим 
всичко онова, цялата енергия, която има в тази зала, за да върви Община Смолян 

напред или поне да стабилизира някои процеси? Моля ви! Стига с този фалшив 
историзъм! Не може да закарате автобус с 50 човека до София, само ако гледате в 
огледалото за обратно виждане, а вие непрекъснато правите това. Освен това вие сте 
председател на Бюджетна комисия. Моля ви, не го забравяйте! Не се впускайте в 
исторически анализи. Има достатъчно трайни тенденции след 2008-ма година, след 

кризата, която настъпи, да не се впускам в подробности какви параметри и какво 
отражение даде и като цяло на нашата страна, на нашия реален сектор и в частност на 
Смолянска община. Безсмислено и вредно е това, което правите. Вие сте острието на 
ГЕРБ по финансово-икономическите въпроси. Не може да падате толкова ниско! 

Бъдете професионалист повече, от колкото да се опитвате да правите исторически 
сравнения и анализи и да констатирате исторически тенденции. Смешно е. Благодаря! 
(Стоян Иванов, от място: Реплика.) 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Реплика, г-н Иванов. 
СТОЯН ИВАНОВ: Не може да не репликирам моят приятел г-н Кръстанов, защото 

той се върна 2003 година, когато те на тяхна пресконференция, ще им я покажа, ако 
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държат, задълженията на Община Смолян са били…, казаха „Данчо Киряков остави 

огромна дупка – 2 милиона задължения…“ и не знам колко, така, така…, крушки-
мрушки, каквото той говори. Обаче 8 години по-късно те оставиха 24 милиона 
задължения. Оставиха празни сметки, оставиха договора с „Титан“, оставиха договора 
с Консорциум „Светлина“, оставиха договора със „СД Лайтинг“, оставиха невиждана 
финансова разруха за Община Смолян. Това е. 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Дуплика, г-н Кръстанов. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Аз в умствената яснота. Къде го чукаш, къде се пука! Не 
може да се обръщаме постоянно назад, не разбрахте ли? Това исках да кажа, не друго. 
Не кой какво е оставил, а ние сега какво ще свършим. 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Колеги, други изказващи се има ли, по точка № 1 „Отчет на 
Община Смолян към  31 декември 2018 г. Ако няма, който е съгласен да прекратим 

разискванията, моля да гласува. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 28, „ПРОТИВ“ – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0.  

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: С 28 „за“ прекратихме разискванията по точка 1. Преминаваме 
към гласуване.  
 

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

 

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

3. Валентин Кюлхански    – „за“ 

4. Венера Аръчкова     – „за“ 
5. Вижданка Младенова    – „за“ 

6. Виолета Бояджиева     – „против“ 
7. Денислав Костов     – „за“ 

8. Димитър Ангелов     – „за“ 
9. Димитър Кръстанов    – „против“ 

10. Екатерина Гаджева    – „за“ 

11. Иван Френкев     – „против“ 
12. Иван Гавазов     – „против“  

13. Илия Томов      – „въздържал се“ 
14. Коста Начев      – „въздържал се“  

15. Костадин Василев     – „за“ 
16. Мария Семерджиева     – „за“ 

17. Милен Журналов    – „за“ 

18. Минчо Симов     – „въздържал се“ 
19. Петър Мирчев      – „за 
20. Петър Янев      – „за“ 
21. Рабие Кьосева      – „против“ 

22. Радослава Вълчанова – Кисимова   – не гласува 
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     – „въздържал се“ 
 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Моля, обявете резултата. 
(Мариана Иванова – гл. експерт в звено „Общински съвет“: 16 „за“, 6 „против“ и 5 

„въздържали се“) 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: С 16 „за“, 6 „против“ и 5 „въздържали се“, отчетът на Община 
Смолян 2018 година се приема. 

 

           Общинският съвет след като се запозна с докладната записка на Николай 

Тодоров Мелемов - Кмета на община Смолян –, на основание чл. 21,ал.1, т.6 и във 
връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация, чл. 140 от Закона за публичните финанси, чл. 9 ал. 1 и следващите от 
Закона за общинския дълг,   
 

                                                            Р Е Ш И : 

 
1. Приема окончателният план и отчет за изпълнението на бюджета  и 

фондовете на Община Смолян към 31.12.2018 година по Приложение 1. 

2. Приема окончателния отчета за изпълнение сметките за средства от 
европейския съюз на Община Смолян към 31.12.2018 година  по Приложение 2. 

3. Приема окончателния отчет на други сметки и дейности  на Община Смолян 
към 31.12.2018 година по Приложение 3. 

4. Приема отчета за състоянието на общинския дълг към 31.12.2018 година на 
Община Смолян по Приложение 4. 

5. Приемане на Разчет за финансиране на капиталовите разходи по 
Приложение 5. 

6. Одитен  доклад на Сметна палата № 0400312918  за извършен финансов  
одит на консолидирания годишен финансов отчет на Община Смолян за 2018 
година по Приложение 6 само за сведение. 

  

 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Преминаваме към втора точка от дневния ред. 

 

 

ПО ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Одобряване на План-сметка за 

разходите по събирането, извозването и обезвреждането в депа или други 

съоръжения на битови отпадъци, както и за поддържането на чистотата на 

територии за обществено ползване и определяне на годишния размер на такса 

битови отпадъци на територията на Община Смолян за 2020 г. 

   ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 
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ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Давам думата на г-н Николай Мелемов – кмет на Община 
Смолян.  
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Съгласно Закона за местни данъци и такси Общинският 
съвет одобрява план-сметка за разходите по събирането, извозването и 
обезвреждането в депа и други съоръжения на битови отпадъци, както и за 
поддържане на чистотата на територията за обществено ползване и определяне на 
годишния размер за такса битови отпадъци на територията на Община Смолян. За 
начина на формиране на необходимите средства, заложени в план-сметката, е 
извършен анализ-доклад, който е предоставен като приложение към настоящата 
докладна записка. 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Колеги, имате думата за разисквания и изказвания. Да, г-н 
Стоян Иванов. 
СТОЯН ИВАНОВ: Уважаеми колеги, Бюджетната комисия прие така направеното 
предложение за разходи за чистота през 2020 година. Това все пак е един план, 

реалностите какви ще бъдат, ще покаже годината. И аз смятам, че трябва да приемем 

така направеното предложение на г-н Мелемов. 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Г-н Стефан Сабрутев. 
СТЕФАН САБРУТЕВ: По процедура, г-жо Аръчкова. Искам да ни дадете един час 
почивка и да ни бъдат предоставени всички договори, които са подписани с „Титан“, 

„ЕкоТитан“ и всички производни, тъй като това пряко касае, както казах и в началото, 
дискусията по точка 2. Ние не знаем какви споразумения е сключил г-н Мелемов. 
Питахме в комисии, поисках справка точната сума каква е, която сте платили към 

ноември месец – не ни беше дадена. Или беше дадена, но някъде изчезна тази 
справка. Затова моля, за да бъдем обективни във вземането на решенията, да ни 

запознаете, тоест да ни предоставите в тази почивка договорите, за да видим какво се 
е споразумял г-н Мелемов, защото вие искате да одобрим една план-сметка, а в 
същото време ние не знаем първо кой ще чисти, на каква сума и при какви параметри. 
Защото ако тази план-сметка вие вътре сте цитирали едни цифри за минимални 

заплати, най-вероятно в новият договор това не фигурира. Затова моля един час 
почивка и да ни бъдат раздадени през това време договорите на всеки един съветник, 
за да се запознае и да знае какво гласува. Благодаря! 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Да, г-н Безергянов. 
АНГЕЛ БЕЗЕРГЯНОВ: Уважаема г-жо председател, уважаеми г-н кмет! Във връзка с 
така направеното предложение считам, че все пак трябва да се придържаме към 
Правилника. Една почивка от 15-ина минути до 20, смятам, че не е необходима по-

дълга почивка. Все пак трябва да си ценим времето и да се опитаме наистина да 
спазваме нормативните документи, които сме приели. 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Благодаря ви, г-н Безергянов! Да, г-н Сабрутев. 
СТЕФАН САБРУТЕВ: Дълбоко се съмнявам, че Администрацията има капацитет за 
20 минути да разпечата 30 или 29 договора и то няколко договора и ние да можем за 
още 15 да се запознаем в детайли. Значи ние ще коментираме една важна тема, която 
вие предлагате една безумна план-сметка. Затова ще трябва в детайли да се гледа и 

затова помолих за един час. Няма да пием кафета и да си говорим празни приказки. 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Ама основният договор трябва да го имате все пак. Вие сте 
го подписали. 

(Стефан Сабрутев, от място: Ние искаме новият да видим.) 
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НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: А, новият. 
(Стефан Сабрутев, от място: Лично аз не съм подписвал нищо.) 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Тя план-сметката е една прогноза. Независимо кой ще чисти, 

план-сметката си е прогноза за годината. И вие не я приемахте вече няколко години 
подред. 

(Димитър Кръстанов, от място: Как ще е прогноза сметката?) 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Други изказвания имате ли? Предлагам да подложим на 
гласуване първото предложение на г-н Стефан Сабрутев за един час почивка, в който 

да бъдат предоставени материалите. Който е съгласен, моля да гласува. 
(Рабие Кьосева, от място: Процедура.) 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: По Правилник нямаме такава процедура и нямаме такава 
законова. 
(Стефан Сабрутев, от място: Как да нямаме? Процедура е, защо ще подлагате на 

гласуване?)  

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Значи натоварване на процедура и вземане на почивка, но не 
за предоставяне на материали и разглеждане на материали за не повече от 15 минути. 
За един час нямаме прекъсване по Правилник. По Правилник никъде нямаме 1 час 
прекъсване. 
(Димитър Кръстанов, от място: 30 минути е по Правилник.) 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: До 30 минути. Значи аз подлагам на гласуване на г-н 
Сабрутев. Който е „за“ да се вземе почивка, която да бъде с размер над определената 
по Правилник, моля да гласува. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 6, „ПРОТИВ“ – 15, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 5.  
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Не се приема предложението на г-н Стефан Сабрутев. 
Предложението на Ангел Безергянов – законова почивка до 15 минути. 
(От залата: Той няма предложение за почивка.) 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Той всъщност няма предложение за почивка. Така ли, г-н 
Безергянов? Значи продължаваме дебата. Да, г-н Топов. 
ФИЛИП ТОПОВ: Г-жо Аръчкова, по Правилник и закона трябва да дадете право на 
почивка и тя съгласно Правилника е до 30 минути. Затова просто даваме почивка 30 
минути. 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Аз това казах, че в крайна сметка  г-н Безергянов направи това 
предложение. Ние не го гласувахме. Предложението, което е, 15-минутна почивка. 
СТЕФАН САБРУТЕВ: А вие ще ни предоставите ли договора или да пием кафе 15 
минути? Това не можахме да разберем, защото ние почивката не я вземаме за кафе, г-
жо Аръчкова, нито да ходим по малка или голяма нужда. 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Г-н Сабрутев, аз все пак договор не мога да представя. 
Представена ви е план-сметката.  
ИВАН ФРЕНКЕВ: Означава ли това, че ни е отказана информация за тези договори? 
Смисъл официален отговор ли означава това или? Някой ще ни даде ли информация 
всъщност дали ще ни предоставите документите или не? Защото ако няма да ни 
предоставите документите, моля да ни дадете официален отказ, в който отказвате на 
общинските съветници да получат информация за подписаните договори, тези знайни 

и незнайни. Благодаря! 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Като председател на Общинския съвет ви давам 15-минутна 
почивка. А дали ще ви бъде предоставена… 
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* * * * * 
 

(След почивката:) 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Да продължим нашата работа. По точка 2 сме, имаме право на 
разисквания, изказвания. Имате думата. Да, г-н Френкев. 
ИВАН ФРЕНКЕВ: Все още не сме получили исканата от нас информация. Може ли 

да получим официален отказ да ни бъде предоставена такава информация, ако 
случайно нямате такова намерение? Или поне да знаем какво става. Благодаря! 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: В план-сметката няма име на фирма. 
ИВАН ФРЕНКЕВ: Ние поискахме всички сключени договори до момента, до 
30.12.2019 г. В план-сметката към доклада и анализа на план-сметката са посочени 4 

договора с „Титан“. До колкото разбирам, тези договори с „Титан“ са развалени, поне 
една част от тях. Ако тези договори са развалени, тогава тази план-сметка, която е 
направена на базата на тези договори, сумите всъщност стават съвсем различни. Ние 
не знаем какво трябва да се гласува. Ние нямаме нужната информация. Вие искате да 
одобрим една план-сметка за 5 милиона и нещо, която в един момент като се гласува, 
после става страшно. Сега ако може да ни предоставите нужната информация, да не 
влизаме в излишни диалози. Благодаря! 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Нищо страшно не може да стане. Тази план-сметка, ето и г-
жа Кьосева, не е гласувана последните 5 години. Не се приема и нищо страшно не е 
станало. Както казах, план-сметката е една прогноза. Нямаме сключен нов договор 

все още, така че план-сметката е прогноза за 2020-та. Нищо страшно няма да стане.  
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Да, г-н Иванов. 
СТОЯН ИВАНОВ: Аз като реплика малко искам да направя, защото аз преди малко 
го казах. План-сметката, това е сметка за издръжката на чистотата на община Смолян. 

Какво общо имат фирмите изпълнители кои са, що са, процедури и така нататък? 
Това е сметка за издръжка. Дали ще я приемем, дали ще е 5 400 000 ще приемем, пък 
след това самата издръжка ще бъде 4 милиона или 3 милиона или 3 200 000 – 

3 300 000, както е досега, какво значение имат фирмите, които ще изпълняват това 
нещо? Това си е съвсем друго нещо. Колегите от БСП, ако искат договори, фирми, 

изпълнители и т. н., да бяха в дневния ред гласували извънредна точка кои са 
фирмите, какви са отношенията, кой прекратил, процедурите какви са. Това е съвсем 

друго нещо. Затова, за да вървим напред, г-жо председател, по темата план-сметка и 
издръжка. Някой, ако има претенции по отношение да издръжката, да ги коментира. 
По отношение на фирми няма какво да коментираме. 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Да, г-н Френкев. 
ИВАН ФРЕНКЕВ: Искам да отбележа няколко неща. Първо в тази план-сметка, както 

вече казах, в доклада е написано там на базата на 4 договора, които са посочени. 4 
договора с определени изпълнители. Тази издръжка, която искате да гласуваме е на 
базата на договори, които вече са развалени, до колкото разбирам от медиите. Ако са 
развалени разбира се, но до колкото разбирам от медиите, са развалени. Сумите, 
които са посочени там са на база сумите и изчисленията, които са на база тези 

договори, не на някакви други договори. Има отговорност в Общината. Трябва да се 
знае кой за какво отговоря, коя фирма за какво отговаря, за да могат гражданите 
съответно да го преценят. Това веднъж. Второто. Ако ние гласуваме нещо, което не 
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знаем за какви пари става въпрос, което може следващият изпълнител да е на съвсем 

друга сума, тя може да бъде по-голяма или по-малка, да не се съгласи и да остане 
Общината без сметопочистване и сметоизвозване. Третото нещо, което искам да кажа 
е, че тук на нас ни се отказва информация. Това искам да кажа. Което за мен е 
скандално. Това не трябва да бъде правило, нито пък начин на работа в Общината. 
Значи искаме прозрачност. И последно. Моля ви, дайте ни нужната информация. 
Благодаря! 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Г-н Френкев, аз съвсем категорично ви казвам, съгласно 

нашия Правилник, такава информация може да си я поискате чрез достъп на 
информация, представен документ в деловодството на Общинския съвет, че искате да 
ви бъде предоставена еди-каква си информация. Никъде по Правилника няма от сега 
засега да бъде предоставена някаква информация, ние да я изискаме по някакъв път 
от Общинска администрация. Да, г-н Кръстанов. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Благодаря ви, г-жо председател! Уважаеми г-н кмете, 
уважаеми кметове, колеги и гости! Обсъждаме план-сметката за 2020 година. В 

последната десетдневка на декември се появява информация в средствата за масово 
осведомяване, че са разтрогнати всички договори с упоменати по тази точка в този 

доклад търговски дружества, с които до сега сме работили и които са били основата 
на нашето обсъждане, на упреци, на плюсове и минуси. Ние като общински 

съветници не получаваме от администрацията нито отричане, нито потвърждаване на 
тази информация. Вие ми говорите, че трябва да отида в деловодството да си подам 

заявление и да искам информация. Г-н кмете, не може да не ни дадете най-обща 
информация за това разтрогнати ли са договорите, предстои ли сключване на нови 
договори, при какви условия общо взето, кога са обявени обществените поръчки, 

временно ли ще възлагате изпълнението, и искате подкрепа. Ние сме орган за местно 
самоуправление по ЗМСМА. Както казвам и друг път съм казвал, извинявам се за 
грубия израз, не сме на зеленчуковия пазар, въпреки, че там се вършат сериозни 
сделки и се сключват и т. н. Ние сме в залата на Общински съвет – Смолян. 

Благодаря! 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Публична информация е, че е разтрогнат основният договор 
с „Титан“ за сметопочистване и зимно поддържане в града. Нов договор ще има от 1 

януари, още нямаме нови договори. И това не е скрита, а е публична информация. 
Сами казахте, че от медиите сте се информирали. Ако е имало официално питане, ако 

е имало официално питане, щяхме да ви отговорим официално и на вас. 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Да, г-н Сабрутев. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Ще сключим нови временни договори до конкурс. 
СТЕФАН САБРУТЕВ: Уважаема г-жо председател, г-н кмет, уважаеми колеги, 
журналисти, кметове на населени места! Първо искам да направя една реплика на 
колегата Иван. Г-н Френкев, няма как да получите от Община Смолян информация ей 
така, без да питате по Закона за достъп до обществена информация, защото вие сте за 
първа година съветник и нямате достатъчно опит. Да ви кажа, че Община Смолян на 
съветниците от опозицията разбира се, защото управляващите имат достъп винаги до 

нея, без да направят изрични питания и да входират молби в деловодството, 

информацията се дава винаги през Закона за достъп до обществена информация и 
обикновено практиката е да се стига до Съда, за да получим такава. Както се случи и с 
мен. Когато Стефан Сабрутев пита, винаги е неудобно, защото той не пита празни 
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приказки. Както каза г-н Кръстанов, ние не сме на пазара за зеленчуци. Стефан 

Сабрутев пита и винаги, когато пита, има нещо заровено до картофите. Защо 
поискахме договора? Прав е г-н Иванов, аз рядко го подкрепям, но нас не ни 

интересуват имената на изпълнителите. Нас ни интересуват параметрите по договора, 
защото на база на тези параметри ние ще може да си направим една сметка колко 

реалистична е тази план-сметка, която ни предлагате. А вие ги криете. Казвате, сега 
разбирам, че още няма договор. Добре, ама 1 януари е почивен ден. Вие кога ще го 

подписвате този договор? Утре, днес или кога? Какви са параметрите на този 

договор? Защо се налагаше да се сключва споразумение? Защото на комисиите 
разбрахме от вносителя, че има вече някакви споразумения. Защо се налага ние да го 
разбираме от медиите, а не ни информирате? И това са глупости да говорим, че това е 
една план-сметка. Ама на база тази план-сметка ни ви даваме, ако я гласуваме, да 
изхарчите тези пари. И конкретно въпроси, ама ще ви моля да си ги записвате, защото 
са доста и да не се объркаме после в отговорите и да не ми отговорите на половината 
от тях. Първи въпрос. Ако договорът с „Титан Клинър“ е прекратен, защо в план-

сметката го използвате в плана за 2020 година? С минимални заплати и т. н. Втори 
въпрос. Дали записвате, защото са доста, да не се объркаме после и да няма да ми 

дадете право да питам пак или да правя реплики? В таблица 3 от доклада е видно, че 
за 2019 г. ще направите приблизителен разход от 2 730 454 лв., което съм го 

пресметнал на средно претеглено на месец, тъй като там не е дадено до края на 
годината. Мисля, че до септември включително. А вие планувате за 2020 да разходите 
5 384 220 лв. Защо? Защо залагаме такава сума? Видно от същата таблица 
единственото резонно увеличение би могло да дойде от отчисленията по чл. 64 от 
ЗУО, което ако се спази това увеличение, което е по закон и се стигне до 95 лева на 
тон, ще бъде 350 000 лв. приблизително увеличението на база пак това, което тази 
година сме плащали. Обаче аз сега ще ви зачета какво е казал министър Димов на 11 

декември, в 16.55 минути е публикувано в национални медии. „Постигнахме съгласие 
с Националното сдружение на общините в Република България размерът на 
отчисленията, които общините плащат при депониране на отпадъци да се увеличи 

плавно на 3 пъти през следващите три години, за достигане максималния размер от 95 
лева на тон.“ Това съобщи министърът на околната среда и водите Нено Димов, който 

участва във встъпителен форум на НСОРБ мандат 2019-2023. Предполагам, че и вие 
сте били там, на този форум. Значи чакаме таксата да се увеличи реално от 57 на 69 

лева. Вие в тази справка ни давате 95 лева. Ето затова казах да се оттегли тази точка и 
ви го предложих. Така. Значи и тези 350 000 не са необходими. Продължавам с 
въпросите. Ако се приеме тази план-сметка и вие направите разходи приблизително 

2 400 000 повече, което е допустимо, видно в края на докладната, от къде ще се 
осигурят тези средства? Пише „от други приходи“. Какви други приходи, г-н 

Мелемов, има Община Смолян? Че на мен не ми е ясно. „Други приходи в общинския 
бюджет“, така сте записали. Цитирам дословно. Ако няма такива, от къде ще ги 

покриете, ако ги разходвате? От средствата може би за спорт, за култура, за социални 
дейности или капиталови разходи? Защото като няма приходи, трябва да намерим от 
някъде други. Аз искам да питам в крайна сметка, тези договори, вие най-вероятно 

вече сте се споразумели, въпреки, че вие не го казвате и аз не мога да твърдя със 
сигурност. Но попитах и в комисиите и никой от вносителите присъстващи там не 
можа да ми отговори адекватно. По договорът за сепариране, който съм чел 
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достатъчно внимателно и сте подписали вие през 2016 година, има една точка за 
компостиране. И аз ви питам защо тази точка не се изпълнява? Защото единственото, 
което разбрах е, че няма компостиране към днешна дата в Смолян. Защо няма и защо 

не се санкционира фирмата изпълнител за това, че не компостира? Защото знаем, че 
компостирането е едно, че събира биологичните отпадъци, второ че може да се ползва 
за торене и т. н. Тоест това може да бъде и една печеливша дейност. Надявам се, че 
запомнихте всички въпроси и да не се налага пак да ги повтарям. Благодаря!  
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Доста ги напетлахте, както се изразявате вие, нещата. 
Споразумение има за прекратяване на договора. Няма как да има споразумение за нов 
договор. Има Закон за обществените поръчки, г-н Сабрутев. Не може да се прави 

споразумение за нов договор. Така че малко ги бъркате нещата. Такса смет не сме я 
пипали от 8 години. През тези години сме дофинансирали сметосъбирането с 
порядъка на около 200 000 лева. Освен скачането на такса депониране, за което 
говорите и което четете какво е казал министър Димов, но казването е едно, ние 
работим с документи. Няма как от казано някъде, ако ще и от министър да е, да 
залегне в документ на Общината. Освен това скача и минималната работна заплата. 
Така че парите, които се събират от такса смет, не могат да бъдат разходвани за друго. 

Тоест това, което вие допускате, че ще съберем много повече пари и ще ги похарчим 
за друго, не може да стане. Това, че план-сметката последните 5 години не е 
приемана, вие, които сте били общински съветници го знаете. Тоест драма от това не 
се е случило. План-сметката наистина е направена след анализ, нов договор още 
нямаме. Ще бъде сключен естествено до 1 януари. Но няма как, както каза… 

(Димитър Кръстанов, от място: Януари е утре.) 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Утре е 31 декември, г-н Кръстанов. 
(Димитър Кръстанов, от място: Да, утре вечер свършва.) 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: И какво да направим? И какво предлагате вие? 

(Димитър Кръстанов, от място: Предлагам на 1 януари сутринта по една шапка на 

Дядо Коледа да подпишем договора.) 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Бъдете спокойни. За толкова години никога не сме оставили 

по наша вина в криза общината. Подписването на договора, пак повтарям, не става 
със споразумение. Има Закон за обществените поръчки, така че възлагането трябва да 
бъде направено законно. 
(Стефан Сабрутев, от място: Реплика.) 

СТЕФАН САБРУТЕВ: Г-н Мелемов, както предполагах, общи приказки на моите 
питания дадохте. Аз ви давам конкретни цифри от това, което вие сте предложили. 

Казвате няма да вдигаме такса смет. Видяхме го, в доклада е така. Само че, ако ние ви 

разрешим сега и одобрим тази план-сметка, ние знаем колко събираме от общината. 
Имаме статистика, последните години събираме приблизително 3 милиона лева, нали 

е така? Защо трябва да приемаме план-сметка 5 милиона? Разбирам да искате 
3 200 000, 3 300 000, нещо там ще мръдне. Ама то няма никакво основание. Вие 
използвате в този доклад цифри за минимална заплата и сега пак го повторихте, което 
не влияе. Нали вече няма договор? Вие сами казвате, че сте се споразумели. Тъй като 

казвате, че сте се споразумели, аз искам да питам, а пък да научат и нашите 
съграждани, като се споразумяхте защо не се споразумяхте и за останалите договори 
два да прекратят? За сепарирането, за депонирането и обезвреждането. Защо за тях? И 

на какво основание, защото съм го чел внимателно договора. Значи по взаимно 
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съгласие може да се направи споразумение и да се прекрати договора, но едностранно 
от страна на изпълнител не може. Каква е причината? Аз почвам да гадая и си мисля, 
че точно тази дейност сметосъбиране и сметоизвозване не е достатъчно печеливша за 
изпълнителя. И те тръгват да търсят споразумение с вас. А печелившите дейности, 
които са за депониране, обезвреждане, сепариране и тем подобни, си ги оставят за 
тях. И аз не мога да разбера защо вие сте се съгласили на това споразумение. След 
това, не виждам каква неустойка сте взели, тъй като те са пожелали до колкото 

разбирам от медиите, да прекратят договора. Никъде не упоменавате каква неустойка 
вземате от тях. И когато правите споразумение, тези споразумения са нещо, което 
също трябва да е публично. Вие къде го обявихте това споразумение? Къде го 

посочихте? Качихте ли го на сайта на Общината? Както би трябвало да е всичко, 
което се случва да е прозрачно. Нашата община от 8 години няма никаква 
прозрачност. За по-преди не мога да кажа. Може би да е имало и тогава, но аз не мога 
да го твърдя. Сега от 8 години, вече 9-та от както съм съветник, всичко е скрито-

покрито. Ако ние, драги колеги, приемем тази докладна, това ще е най-голямата 
уйдурма, която ще се случи към края на 2019 година и ще я плащаме 2020-та. 
Благодаря! 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Като става въпрос за споразумение, то затова е 
споразумение, за да може да се разберат двете страни. Това е основният договор, 

който е сключен 2006 година със срок на действие 15 години. Изминалите избори 
всички обещаваха, че Общината сама ще чисти. Това е първата стъпка към това. Това 
е временен договор, който важи до конкурс или до готовността на Общината сама да 
чисти. Така че защо 2006-та е сключен 15-годишен договор, който наистина във 
времето става невъзможен и за двете страни? Ние години наред сключвахме 
споразумения пак да не изпълняваме договора и да не плащаме това, което трябва да 
се плаща по договор. Само че в резултат на тези всички споразумения вече и двете 
страни са недоволни от договора. Защото ако изпълнявахме този договор сключен 
2006-та, такса смет много отдавна щеше да бъде много по-голяма, както е обвързана с 
проценти от минимална работна заплата, както е по целия договор. Щяхме още 
години наред да плащаме много повече за такса смет. Така че, за да се развали 
договора, трябва да е споразумение. Ако можеше без споразумение, отдавна да беше 
развален този договор. Още преди 8 години. Кой е докарал тази фирма тука всички 
знаем. Кой е сключил договора всички знаем. Но стъпка към това за нов конкурс или 

Общината сама да чисти, това е първата стъпка. Сега ще имаме временен договор до 
конкурс или до възможността Общината сама да чисти. Така че всички, които 

обещаваха на изборите, че Общината ще трябва да развали този договор, това е 
първата стъпка и най-важна. 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Г-жа Катя Гаджева. 
ЕКАТЕРИНА ГАДЖЕВА: Уважаема г-жо председател, уважаеми г-н кмет! Първо 
искам да припомня на колегите съветници кога е изготвена тази план-сметка. Всички 

знаете, че тя е била на едномесечно обществено обсъждане или поне би трябвало да 
знаете. Средата на декември едномесечния срок за обсъждане изтече. Тоест, както и 

да смятаме, план-сметката е била готова в средата на ноември, когато това, за което 

говорим в момента изобщо не е било факт. До колкото имам информация от 
комисиите, по време на обществените обсъждания не е имало възражения срещу така 
представеният документ. При липса на настоящ договор, на база на който да бъдат 



Протокол № 04/30.12.2019 г.  

  

19 
 

направени изчисленията, естествено че най-нормалният начин да бъде на досегашния 
метод, използвайки нещо старо. Още повече, че ние не знаем какво точно ще се случи 
през 2020-та година. Дали ще бъде поставено началото на общинското предприятие 
или ще с продължи с временен договор? Така че както и да бяхме решили да бъде 
изчислена план-сметката, нямаше да бъде по-точно от колкото ползвайки сега 
действащите документи. Още повече, че не мога да се съглася, че минималната 
работна заплата не е фактор, влияещ върху образуването на план-сметката. Нали тези 

камиони ги карат служители, които са на заплати? Всичко е обвързано в държавата с 
минималната работна заплата. Няма как да бъде различно. Ако ви прави впечатление 
в план-сметката има и други пера и тя е направена по пера. За новите съветници, 

разгледайте, че тя се състои от няколко отделни точки и всяко едно е целево и 
отделно. Отчисленията са една точка, друга точка е депониране, трета точка е 
сметосъбиране и сметоизвозване. Освен това, като дежа вю ми е, че всяка година да 
споменаваме как план-сметката е само план-сметка, а не реални разходи и че 
реалните разходи за сметосъбиране са значително по-малки. И всяка година да искаме 
данните и да ни се предоставят да видим какво реално е разплатено на реални 
количества. По отношение на размера на отчисленията. Днес прегледах Държавен 

вестник, последно промени все още няма. Така че с всички кметове, с които съм 
контактувала, моят съвет е бил да правят план-сметката на стойността, която е по 

наредба, до приемането на промяна в Наредбата. Когато това се случи, тези пари са 
целеви, те просто ще бъдат запазени. Няма да бъдат дофинансирани, както каза г-н 

Мелемов. Така тук драма няма. Ако дойдат 300 000 лв. повече, те просто няма да 
бъдат похарчени. Затова моето предложение е при условие, че нямаме действащо 
споразумение, на което да се сметне по-точно, а освен това трябва да ви направи 

впечатление, че извън споразумението важно е и количеството отпадъци, на което се 
прави сметката. Това също е относителна величина и не може да бъде изчислена 
точно. Единственият точен параметър е минималната работна заплата, на чиято база 
са правени изчисленията. Така че лично моето мнение е, че план-сметката е направена 
правилно, съобразно това, което сме имали като настоящи документи. А досега 5 

години не сме я приемали. В настоящият размер няма включени отчисления изобщо. 
Затова предлагам тази година същата да бъде приета. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Благодаря ви, г-жо председател! Уважаеми г-н кмете, 
уважаеми колеги и гости! Извинявам се за моята спонтанна и емоционална реакция от 
място, г-н кмете, но аз бях изключително изненадан, като казахте, че споразумението 
ще бъде сключено до 1 януари. До 1 януари означава, утре до 17 часа.  
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Споразумението е за прекратяване, не за нов договор. 

Разбирате ли? 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: До 1 януари казахте, нали така? 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Споразумението е за прекратяване на стария договор. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Вие казахте, че ще бъде сключено споразумение за 
възлагане до 1 януари. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Това вече не съм казал. 

ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Затуй реагирах така. До 1 януари какво означава? Утре до 
края на работния ден. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Не съм казвал, че споразумение ще сключваме за нов 
договор. Това не е споразумение. 
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ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Моля ви се, чувам още много добре. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Да върнем записа. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Да го върнем. Вие казахте до 1 януари. Аз затова реагирах 
така. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Споразумение се сключва за прекратяване на стария 
договор, а за новият договор не се нарича споразумение. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Значи няма драма, няма нищо. 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Няма. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Защо е това бързане? 19 декември излиза споразумение за 
прекратяване, на 20-ти излиза или на 22-ри в сайта на Общината, на 30-ти сме на 
заседание. Вие ми казвате до 1 януари ще сключим. И затуй реагирах така. До 1 
януари означава утре в навечерието на новогодишния празник. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Новият договор ще бъде от 1 януари. Дали ще го сключим на 
1-ви или на 2-ри, ще бъде факт. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Възниква… Аз приемам това, което казва колежката 
Гаджева. Има неща, които обаче не се схождат с това. Вие казвате, че досега около 
200 000 лв. сте доплащали годишно разходите за сметосъбиране и сметоизвозване. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Да. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Тя каза, че обикновено са харчени значително по-малко, от 
колкото са събирани. Това са целеви средства. Това трябва да го изясним. Това е 
много сериозно разминаване, първо. Второ. Има ли задължения Общината към 

„Титан“ и какви? Защо питам? Защото аз много рядко питам, знаете. Защото ние 
имаме в историята назад като се обърнем леко назад, от време на време това е 
необходимо също, една цесия с „Титан“. Затуй питам има ли задължения? 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Има, да. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Добре, благодаря! Това беше моят въпрос. 
(Стефан Сабрутев, Рабие Кьосева, от място: Колко?) 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Да, г-жо Гаджева. 
ЕКАТЕРИНА ГАДЖЕВА: Само кратка реплика. Не съм казала, че са харчени по-

малко, от колкото са събирани. Казах, че са харчени по-малко от колкото са 
предлагани в размера на план-сметката. Което е различно. Тоест при предложени 

примерно 2 500 000 лв., са харчени 1 800 000 лв., а не от колкото са събирани. От 
това, което ние  било предложено като план-сметка. В потвърждение на това, че план-

сметката е просто една прогноза. 
(Димитър Кръстанов, от място: Няма да спорим.) 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Други изказващи се? Да, г-н Иванов. 
СТОЯН ИВАНОВ: И все пак да припомня, защото най-голямата истерия е от 
колегите от БСП. Все пак вие докарахте този договор 2006-та година, вие го 

сключихте. Сключихте го в Смолян, сключихте го в Чепеларе, сключихте го в 
Рудозем, сключихте го в Мадан, сключихте го на много други места в страната. И 

навсякъде баталясаха общините и навсякъде са в сегашната ситуация. Който се е 
оттървал на време, е спечелил. Та всичко това казвам, защото независимо от дебатите, 
не чух никакво конкретно предложение от колегите. Никакво конкретно 

предложение. И след като няма конкретно предложение, да си приказваме тука, 
говорилня да го обръщаме, правя конкретно предложение да прекратим 

разискванията.  
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ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Колеги,  подлагам на гласуване предложението… Да. 
РАБИЕ КЬОСЕВА: Г-н Иванов, действително така като ви слушам, ви се радвам от 
сърце. 2011 година да си припомним, щом ще се връщаме толкова назад, какво беше 
обещанието на г-н Мелемов като идваше на власт и стана кмет. Първото нещо, което 
трябваше да направи, беше да развали договора с „Титан“. Поздравления! След 2 

мандата узряха нещата и се случват частично. Така че хайде да не се връщаме 2011-та 
какво се е случило. 2 мандата, казвам пак, имаме кмет, който се казва Николай 

Мелемов и вие като кукловода на г-н Мелемов спрете, защото той трябва да защити 

тезите, които тука сяда пред нас и пред гражданите, тъй като той е избран за кмет, г-н 
Иванов, а не вие. 
(Стоян Иванов, от място: Реплика.) 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Реплика, г-н Иванов. 
СТОЯН ИВАНОВ: Не мога да не направя реплика и да й припомня на г-жа Рабие 
2011-та как си тръгнаха те. След като говори за обещания на г-н Мелемов. Тръгнахте 
си с празни сметки, тръгнахте си с подарени евтини апартаменти на бул. „България“, 

тръгнахте си с източени обезщетения финансови, тръгнахте си с обществени поръчки, 
тръгнахте си с оня безобразен договор за пейките, който ми прилича на договора на 
Прокопиев. Днес купил за 1 лев, пък следобед продава за 4 лева. Такива бяха и тези 
договори за пейките и за обществените поръчки. Та не ме връщайте в онова време, 
когато изпразнихте сметките. 0 лева в разплащателните сметки и огромни финансови 
задължения към Общината. Нямате интерес да се връщате 2011 година. Има доклад за 
съответствие, който иска да го чете. Той е на страницата на Община Смолян. 

РАБИЕ КЬОСЕВА: Да, г-н Иванов. Всичко това, което казвате, сигурно вярвате в 
това, но в този период на всичко това вие го гласувахте със „за“. Благодаря! 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Колеги, да се ориентираме към гласуване и прекратяване на 
разискванията. Предложение има отправено. 

ИВАН ФРЕНКЕВ: Уважаема г-жо председател, уважаеми г-н кмет, уважаеми колеги 
и гости! Да, трябва да се съглася, предложение не беше направено и сега ще го 

направя. Предлагам сметката да бъде преправена до 3 100 000 лв., тъй като това са 
реално разходите, които ние изразходваме за сметосъбиране, за тези посочени 
дейности. Затова нека да я направим и нека я гласуваме, официално предложение 
сметката да бъде 3 100 000 лв. Благодаря! 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: В момента сме в процедура прекратяване на разискванията. 
(Стефан Сабрутев, от място: Няма такова нещо. Кой го е направил?) 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Г-н Стоян Иванов предложи да се прекратят разискванията. 
Който е съгласен да прекратим разискванията, моля да гласува. 
(Мариана Иванова: 14 „за“ и 6 „против“.) 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Имаше и въздържали се. Моля на ново прегласуване. Който е 
„за“, моля да гласува. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 16, „ПРОТИВ“ – 5, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 2.  

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Прекратихме разискванията, колеги. Подлагам на гласуване 
поименно план-сметката, предложена от г-н Николай Мелемов.  
 

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

 

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

3. Валентин Кюлхански    – „въздържал се“ 
4. Венера Аръчкова     – „за“ 

5. Вижданка Младенова    – „за“ 
6. Виолета Бояджиева     – „против“ 

7. Денислав Костов     – „за“ 
8. Димитър Ангелов     – „за“ 

9. Димитър Кръстанов    – „против“ 

10. Екатерина Гаджева    – „за“ 
11. Иван Френкев     – „против“ 

12. Иван Гавазов     – „против“  
13. Илия Томов      – „въздържал се“ 

14. Коста Начев      – „въздържал се“  
15. Костадин Василев     – „за“ 

16. Мария Семерджиева     – „за“ 

17. Милен Журналов    – „за“ 
18. Минчо Симов     – „въздържал се“ 

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

21. Рабие Кьосева      – „против“ 
22. Радослава Вълчанова – Кисимова   – „въздържала се“ 

23. Салих Аршински    – „за“ 

24. Сийка Йочева     – „въздържала се“ 
25. Софка Иванова     – „за“ 

26. Стефан Сабрутев     – „против“ 
27. Стоян Иванов      – „за“ 

28. Тодор Митов     – „за“ 
29. Филип Топов     – „против“ 

 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Моля, обявете резултата. 
(Мариана Иванова: 16 „за“, 7 „против“ и 6 „въздържали се“) 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: С 16 „за“, 7 „против“ и 6 „въздържали се“, план-сметката се 
приема.  
 
    Общинският съвет след като се запозна с докладната записка на Николай Тодоров 
Мелемов – Кмет на Община Смолян, съгласно  чл.21, ал.1, т. 7 от Закона за местно 

самоуправление и местна администрация, чл. 66, ал.1 от Закона за местните данъци и 
такси и чл. 9 от Закона за общинските бюджети 

 

                                                            Р Е Ш И : 

 

 1. Одобрява план – сметката за приходите и разходите за събиране, извозване, 
обезвреждане в депото за битови отпадъци и поддържане на териториите за 
обществено ползване в Община Смолян през 2020 година по Приложение 1. 
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ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Г-н Топов, отрицателен вот. 
ФИЛИП ТОПОВ: В рамките на позволеното ми време искам да обясня първо на 
присъстващите в залата, а и на всички жители на община Смолян, защо гласувах 

„против“. Умишлено не взех изказване, защото присъствието ми в тази зала вече 
четвърти мандат поражда едно чувство за предизвестеност на начина на гласуване в 
тази зала от сформираното мнозинство. Убедих се и в изразеното чувство на 
самодостатъчност, затова не взех изказване. Уважаеми съграждани, гласувах 
„против“, защото току-що населението на Община Смолян беше натоварено да 
заплати такса за чистота, подчертавам, такса за чистота в различните форми на тази 
услуга, повече от 2 милиона в сравнение с 2019 година. гласувах „против“, защото не 
се предоставиха договори, които по всички правила на принципите за гласност, за 
достъпност, не се предоставят на общинските съветници да ги прочетем за какво 

става реч. Ще гласувам „против“ и при следващите две докладни записки, с които 
това мнозинство, с това мое усещане за предизвестеност и самодостатъчност ще 
увеличи и таксите за услуги, ще увеличи и данъците. Весело посрещане на нова 
година и „честити“ в кавички новите такси и услуги на всички нас! 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Колеги, преминаваме към точка 3 от дневния ред. 

 
 

ПО ТРЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Отмяна на Наредба № 2 за 

определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на 

територията на община Смолян и приемане на нова Наредба № 2 за 

определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на 

територията на община Смолян. 

   ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 

 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Давам думата на г-н Мелемов.  
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: По тази точка е г-жа Цекова. 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Извинявайте!  
(Димитър Кръстанов, от място: Процедура.) 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Да, г-н Кръстанов. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Моля за извинение, но не мога да бъркам такова нещо. 
Точка 3 в проекта за дневен ред, който предварително ни е разпратен и дневният ред, 

който одобрихме, по точка 3 „Отмяна на Наредба № 2 за определяне и 
администриране на местни такси и цени на услуги“ и т. н., докладва Николай 

Мелемов, г-жо председател. 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Докладната записка е от името на инж. Мариана Александрова 
Цекова. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Това е само при вас. Важно е при нас какво има. При нас 
пише и в дневния ред, който приехме „Докладва Николай Мелемов“. 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Докладните записки са подписани от г-жа Мариана Цекова. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Това си е за ваша информация. Ние сме приели дневен 

ред, в който докладва Николай Мелемов. Да не спорим по очевидни правни 

елементарни ситуации. Общинският съвет преди час и нещо прие дневен ред, в който 
докладва Николай Мелемов. Колко пъти да го повтарям? 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Добре, няма никакъв проблем. 
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НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Няма какво да добавя. 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Г-н Мелемов, заповядайте тука, защото в точки 3, 4, 5 и така 
нататък, до 10-та точка, за вносител сте написани вие, като докладчик. 
(Разисквания в залата.) 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Уважаеми дами и господа общински съветници, няма какво 
да добавя по докладната. 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Имате думата за изказвания, колеги. Стоян Иванов. 
СТОЯН ИВАНОВ: Уважаема г-жо председател, уважаеми г-н кмет, уважаеми колеги! 

Бюджетната комисия гласува положително по тази точка от дневния ред. В общи 
линии нещата се запазват такива, каквито са били предишните години. И в общи 

линии това, което г-н Мелемов заяви, след като го избраха за кмет, увеличение на 
местните такси няма да има, с малки изключения. Категорично не мога да се съглася с 
изявлението на моя приятел г-н Топов, който каза, че ще натоварим смолянските 
данъкоплатци с 2 милиона лева. Няма как да стане такова нещо. Значи смолянските 
данъкоплатци ще бъдат натоварени с тези тарифи, които сега ще приемем. Г-н 

Мелемов, групата на ГЕРБ ще направи предложение за лека корекция в това, което 
вие сте предложили. По точно по отношение на отчисленията по чл. 64, които са били 

0,6 ‰, вие предлагате 1,58 ‰. Имайки предвид политиката на държавата за 
увеличение на отчисленията, които вие сте написали 36 лева на тон, а сега стават 95 

лева на тон и е нормално тези пари да бъдат насочени към РИОСВ. Ние си 
позволяваме да ви предложим лека корекция – от 1,58 ‰ на 1,4 ‰. Тоест с 0,08 ‰ да 
завишим тези начисления или да стане 1,4 ‰.  

(Димитър Кръстанов, от място: Как 0,8? 0,18 ‰.) 

СТОЯН ИВАНОВ: От 0,6 ‰ г-н Мелемов предлага 1,58 ‰, ние предлагаме групата 
на ГЕРБ 1,4 ‰. Тоест 0,18 ‰ по-малко, което в абсолютни стойности представлява 
около 150 000 – 200 000 лв. по-малко тежест за смолянските данъкоплатци. В 

останалата част приемаме всичко онова, което сте предложили като тарифа за 
местните такси. Това са нашите предложения. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Приемам предложението на групата на ГЕРБ. Пак ще се 
върна това, че всички обещаваха по време на изборите Общината сама да чисти. Това 
ще е много трудна задача, въпреки, че и аз смятам, че най-добре за гражданите на 
Община Смолян сами да си организираме сметопочистването. Но естествено всичко 
опира до пари. Така че приемам вашето предложение. Дано всичко да бъде според 

очакванията. Ако се наложи, пак ще дофинансираме.  
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Г-н Сабрутев. 
СТЕФАН САБРУТЕВ: Имам питане. Защо е необходимо да се отменя старата 
наредба и да се приема нова? Какви нови такси има в новата и какви промени има? 
Тъй като казахте, че няма какво да добавите. Аз мисля, че има какво да се добави. 

Колкото и да са козметични, хубаво е гражданите на Смолян да го чуят тука на 
микрофона какво точно намаляте, увеличавате или защо изобщо се налага да 
променяме старата? Аз мисля, че с едни корекции можеше и старата съответно да 
функционира.  
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Аз казах, че няма какво да добавя, защото всички знаем, че 
таксата трябва да съответства на себестойността на услугата. Всички знаем, че се 
вдига минималната работна заплата. Така че в извършването на една услуга има 
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количество труд. Затова казах, че няма какво да добавя, защото смятам, че това е ясно 

на всички. 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Г-н Салих Аршински. След това г-жа Кьосева. И г-н Василев. 
САЛИХ АРШИНСКИ: Благодаря! Уважаема г-жо председател, уважаеми г-н кмет, 
уважаеми общински съветници, кметове на кметства, представители на 
гражданствеността и медиите! Предложението ми е в Приложение № 5 на Наредба № 
2, I римско „Административни услуги по гражданска регистрация и актосъставяне“, 

точка 16 – „Издаване на удостоверение за идентичност на лице с различни имена“. 

Това апропо и миналата година го предложих, не успя да бъде прието. Таксата за 
обикновена поръчка да бъде 0 лева, а за бърза и експресна да се запази. Мотивите са 
същите, такива, каквито бяха и преди една година. Благодаря! 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Приемам предложението. 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Г-жа Кьосева. 
РАБИЕ КЬОСЕВА: Г-н кмете, нямах намерение сега да вземам думата, но ме 
провокираха вашите думи и това, което постоянно коментираме с увеличението на 
минималната работна заплата и това видите ли вече е парекселанс и всичко вдигаме 
като такси. Но нещо много важно забравяме. Демографската криза и намаляването на 
жителите, което означава, че тази услуга вече не се изпълнява от толкова жители, 
както е било преди 8 години, а с много по-намалено население сме до ден-днешен. 

Поради тази причина трябва да се отчитат и други фактори, а не само един фактор, 
който в момента се върти като шлагер от началото на сесията – увеличаване на 
минималната заплата. Да, това е добре, но все пак има и негативна история в това 
нещо. Намалява населението на Смолян, затрива се Смолян като жители. И това го 
отчитайте във всички ваши изчисления и анализи, тъй като ние говорим за 
катастрофална демографска криза. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Явно не ме разбрахте. Значи, ако за една услуга един 

служител трябва да работи 2 часа или 3, това е струвало „Х“ пари. Сега струва малко 
повече. Не сте ме разбрали явно. 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Г-н Василев. 
КОСТАДИН ВАСИЛЕВ: Уважаема г-жо председател, г-н кмете! Аз имам конкретни 
предложения към Приложение № 6. На страница 5, 1.3.2, точка 2, към „Издаване на 
разрешение за отсичане на над 5 броя дървета и на лозя над 1 декар“, да се добави „в 
имот частна собственост“. На страница, следващата страница, стр. 7, тука е сгрешена 
номерацията. Номер 11 „Издаване на разрешителни за отсичане на дървета в 
регулация“ по управление в дължина, тоест това всичко от 11, ако се промени 

номерацията, тъй като е сгрешена, от 11.1 до 11.2, да отпадне, тъй като всичките тези 

предложения са направени на стр. 4. И поради тази логика няма смисъл да се 
повтарят, защото един път са изброени. Имам едно така предложение или питане 
може би по-скоро, номер 16 на стр. 8. „Издаване на разрешение за достъп до горски 
територии“ – 10 лева. До колкото знам, по закон е безплатно това издаване на 
разрешение. Затова ги правя предложенията и мисля, че трябва да се променят. 
Благодаря!  
МАРИАНА ЦЕКОВА: Ако позволите. Добър ден и от мен на всички вас!. Що касае 
самото разрешително, самата бланка е 10 лева. А самият достъп до горски територии, 
които касае общинската публична собственост, тоест пътищата, да – наистина е 
безплатно. Не говорим тук за разрешителното. Всички получават разрешително. В 
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предходния Закон за горите за достъп до горски територии плащаха в зависимост от 
кубатурата, която превозват по един лев на кубик, допълнително от разрешителното. 
А сега това наистина е безплатно. Вече тези отчисления, които отиваха във фонд 

„Гора“, ги няма и самата бланка е тази такса. Благодаря ви! 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Други изказвания има ли? Да, г-н Топов. 
ФИЛИП ТОПОВ: Уважаеми колеги, аз предварително заявих, че ще гласувам 
„против“ приемането на тази докладна записка за увеличаване на фискалните тегоби 

на населението. В момента се правят едни предложения от колеги общински 

съветници, без същите да са конкретизирани. И г-н кметът ги приема в движение, ако 
мога така да се изразя. Моля, ако правят допълнителни такива предложения за 
изменения, да бъдат представени в писмена форма, да може председателят да ги 
прочете, да влезнат в протокола и тези изменения да добият съответната правна 
форма. Вземам изказване, което важи и за следващата точка, защото в Закона за 
нормативните актове, а в случая ни се предлага приемане на подзаконов нормативен 

акт, са заложени определени принципи, уважаеми колеги общински съветници. И 

преди да се смеете, преди да гласувате и преди да вземате моето изказване на 
несериозност, моля прочетете чл. 26 от Закона за нормативните актове. Там е 
записана една поредица от принципи. Ще се изкуша за населението да ги зачета 
дословно. Тези принципи на този подзаконов акт, какъвто е в момента тази наредба, 
трябва да бъдат съблюдавани и те са императивни. Първото нещо. И не напразно 
законодателят го е въздигнал като изискване – необходимост. Какво налага 
необходимостта да се внася в този вид? Какво въздействие ще окаже върху 
общественото, върху заинтересованите страни, а и по отношение на развитието на 
общината като цяло? Вторият принцип. Няма да ги коментирам, за да не губим време. 
Обоснованост, предвидимост, откритост, съгласуваност, стабилност. Не напразно в 
чл. 69 на АПК законодателят е посочил формата на участие на заинтересованите лица 
в такова производство при подготовката на този подзаконов нормативен акт, при 
самата процедура на производство. Вярно е, че сте публикували на сайта на 
Общината едно съобщение, че на еди-коя си дата ще бъдат проведени публични 

консултации и сте избрали една от най-леките форми – да постъпят писмени 
предложения. Четете дословно това съобщение, колеги, като дали умишлено или не, е 
изпуснат един много важен текст от чл. 77 от АПК. Там е записано да се представят 
предложения и възражения. Изпуснато е „възражения“, а сте записали предложения. 
не навлизам в разисквания на разликата между предложения и възражения. Всеки 
разбира какво значи едно възражение. Защо и как е проведено това публично 

обсъждане? Според мен това беше формата. Да бъде избрана тази форма, публичното 

обсъждане, а ние сме отишли на по-лекия вариант да изготвят писмени справки. И 
въпросът ми е, апропо, към вносителя, а може би и г-жа Аръчкова ще може да ми 

отговори. От така наречените публични консултации постъпиха ли писмени 
предложения и възражения? Ако са постъпили, моля да ги зачетете като бройка и в 
какво се изразяват тези възражения. Ако са отхвърлени тези възражения, защо са 
отхвърлени и с какви мотиви? По отношение на така наречената процедура, оставам 

на вниманието дали и до колко тя е спазена, на г-н областния управител и на 
Районната прокуратура. За да не бъда упрекнат в еквилибристика на нормативни 
членове и текстове, просто това съобщение, което е поместено на страницата на сайта 
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на Общината, при един по-внимателен прочит лично за мен създава едно неприятно 

усещане за нарушаване на самата процедура. Благодаря за вниманието! 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Г-н Топов, веднага ви отговарям. Да, има представена при нас 
справка за отразяване на постъпили предложения и възражения, както вие казвате. 
Има постъпили такива 5. В крайна сметка те са заложени в самата промяна. 
Промяната касае ползването на Родопски драматичен театър. Предложението, което е 
отправено е отправено за такситата, за разрешението на таксиметровият превоз на 
пътници с холограмни стикери за автомобили на една кола за текущата година, като 

уникалният код е спазен – 30 лв. Да претърпи следната промяна е написано, да 
претърпи промяната 20 лева, а комплектът стикери с холограма е 10 лева, защото е 
записано в обща сума. Другото предложение, което е отправено. Да се променят 
параметрите за плътната дървесина с цената по точка 1.3.1, което колегите в 
материалите, които са ни дадени, са наложени тези 5 предложения, които са 
направени от граждани на Смолян. Иначе е спазена процедурата. Изпратено е в 
портала за Обществени консултации към Министерски съвет по новите изисквания с 
електронния обмен. В същото време има направен протокол с дата 19-ти какви са 
предложенията, какви са постъпилите изменения. Тези изменения са намерили 

отражение в материалите, които са ви предоставени.  
ФИЛИП ТОПОВ: Благодаря за дадената информация. И ще завърша с това, не като 

реплика, не като дуплика към уважаваната от мен г-жа Аръчкова. За мен е много 
странно тези хора, живущи в община Смолян, гражданите на Община Смолян, до 

колко са проявили активност да защитят своите интереси, до колко те са били 

заинтересовани лица – само 5. 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Други изказвания? Г-н Безергянов. 
АНГЕЛ БЕЗЕРГЯНОВ: Уважаема г-жо председател, уважаеми г-н кмет, уважаеми 
колеги общински съветници, уважаеми дами и господа кметове на населени места, 
уважаеми представители на масмедиите! Във връзка с направеният така правен 
анализ от г-н Топов във връзка с приемането на Наредбата за таксите, не съм съгласен 

с някои неща, които той каза, защото те са видни и има документи въз основа на 
които всеки един от нас може да си направи съответно преценка дали е спазен закона 
или съответно дали не е спазен. Чл. 26, ал. 3, в която спомена г-н Топов, Закона за 
нормативните актове казва, че когато се приема някаква наредба или съответно се 
приемат изменения или допълнения към нея, трябва да има съпровождащи 

документи, да има доклад с мотиви, които налагат тази промяна, както и да има 
предварителна оценка за въздействие по приемането на тази наредба. Това всичко го 
има като приложения. Има подробен доклад с обосновка за конкретната 
необходимост, която налага приемането на Наредбата. По-нататък има конкретните 
цели и мотиви, които налагат. Има предварителна оценка за въздействие на 
нормативния акт. Има основните приоритети, които налагат приемането на 
Наредбата. Това, за което говори г-н Топов, с конкретните принципи правни – на 
обоснованост, на необходимост, на предвидимост и т. н., на съгласуваност. Има 
финансовите средства необходими за приемането на Наредбата, където са 
изчерпателно изброени. Има очаквани резултати, анализ, който е правен на база тази 

наредба. Тъй че така по някакъв начин не искам да остава в общественото 
пространство, че едва ли не пак нещо се претупва или по някакъв начин общината по 

незнание или по някаква друга така теза, която застъпи г-н Топов, има някаква доза 
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или нотка на незаконосъобразност. Тука твърдя и го заявявам, че няма никаква 
причина и никаква доза за съмнение не би трябвало да има на това, което ни е 
представено като документи, че може да изпаднем в такава хипотеза. За което в 
другата си част може да е имало някакви пропуски и несъответствия, но и чл. 26, ал. 4 
ни казва, че терминът, който се използва е „публични консултации“. Всички 

заинтересовани страни имат възможността да изразят съответно доволство или 
недоволство към този нормативен акт. А това дали ще го направят или не, това е 
тяхно изконно право. Ние не можем да съдим определени група хора или граждани, 

защото не са се възползвали от него. Благодаря, за което. 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Г-н Топов.  
ФИЛИП ТОПОВ: Аз страшно много уважавам колегата Ангел Безергянов и като 
юрист. Не разбрах обаче дали това беше реплика към моето изказване или  негово 
основно изказване. Да върна, дето се казва топката. Първо, г-н Безергянов следваше 
да каже на всички вас защо в Комисията по законност, на която той е председател, не 
беше дадено становище, мнение по тези подзаконови нормативни актове. Не се обяви 

тука като становище. Второто, което е, чисто емоционално. Фактът, че на това 
съобщение за публична консултация, а не за обсъждане, са откликнали само 5 човека 
от цялата общественост, навежда при мен два отговора. Или до хората не е 
достигнало това съобщение да го асимилират и да разберат за какво става реч, или те 
тотално са се дезинтересирали от начина на управление и не намират място да 
участват в тези обсъждания. Просто както предишното изказване, най-вероятно 

хората също са обладани от т. нар. предизвестеност на резултата. Благодаря!  
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Г-н Иван Гавазов. 
ИВАН ГАВАЗОВ: Уважаеми колеги, уважаема г-жо председател, уважаеми г-н кмете, 
уважаеми присъстващи! Ясно е, че приемането на Наредбата, предмет на настоящата 
точка за разглеждане е със силно обществен интерес. В залата постъпиха редица 
предложения от колегите от ДПС, колегите от ГЕРБ, колегата Василев. Аз имам едно 
предложение, ако вносителят го приеме, да изтегли предложението за приемане на 
Наредбата в настоящото заседание. Тя да се прегледа отново, да се включат в нея 
всички постъпили предложения, да се изложат ясни мотиви кое налага приемането на 
нова наредба, а не изменение в старата и тази наредба да бъде разгледана в следващо 

заседание на Общинския съвет. Благодаря! 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Други изказвания има ли? Който е съгласен да прекратим 

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

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Постъпилите предложения, които бяха направени от г-н 

Василев, от г-н Сабрутев, от г-н Стоян Иванов, от г-н Ангел Безергянов, от г-н Топов, 
от г-н Аршински, г-н Мелемов ги прие. Не прие предложенето на г-н Гавазов за 
оттегляне на Наредбата. Който е съгласен Наредбата да бъде оттеглена, моля да 
гласува. 
(Филип Топов, от място: Да бъде отложена.) 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Моля да бъде гласувано, който е съгласен предложението на г-
н Иван Гавазов да бъде отложена, защото той каза да бъде преразгледана, да бъде 
отложена за следващо заседание на Общинския съвет, моля да гласува. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 12, „ПРОТИВ“ – 15, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0.  
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ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Не се приема предложението на г-н Гавазов. Преминаваме към 

гласуване на решенията по точка 3, по предложеното от г-н Мелемов. Има 
предложение, отправено от Администрацията административните такси за транспорт, 
туризъм и реклама, касаещи разрешителните за таксиметровия превоз, които зачетох 
преди малко, да бъде включено и чл. 60 от АПК, заради това, че до 31 декември 

таксиметровите шофьори подават документи за получаване на разрешително и за да 
могат да си ползват така приемащата се наредба. Който е съгласен, моля да гласува 
включването в решението и това предложение – в Приложение № 5, Такси за 
административни услуги и права, Раздел IV Административни услуги за транспорт, 
туризъм и реклама, точка 1 и точка 1.2 да бъдат с чл. 60 от АПК, заради 

таксиметровите шофьори, моля да гласува. Защото това е допълване към решението, 
което е предложено. 

ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 15, „ПРОТИВ“ – 8, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0. 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Приема се. Значи гласуваме цялото решение, което е 
предложено от името на г-н Николай Мелемов, състоящо се от  три точки. Моля, 
който е съгласен, да гласува. 
(От залата: Поименно.) 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Извинявам се. 
 

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

 

1. Ангел Безергянов    – „за“  

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

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     – „въздържал се“ 

13. Илия Томов      – „въздържал се“ 
14. Коста Начев      – „въздържал се“  

15. Костадин Василев     – „за“ 

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

18. Минчо Симов     – „въздържал се“ 
19. Петър Мирчев      – „за 
20. Петър Янев      – „за“ 
21. Рабие Кьосева      – „против“ 

22. Радослава Вълчанова – Кисимова   – „въздържала се“ 

23. Салих Аршински    – „за“ 
24. Сийка Йочева     – „въздържала се“ 

25. Софка Иванова     – „за“ 



Протокол № 04/30.12.2019 г.  

  

30 
 

26. Стефан Сабрутев     – „против“ 

27. Стоян Иванов      – „за“ 
28. Тодор Митов     – „за“ 

29. Филип Топов     – „против“ 
 

(Мариана Иванова: 15 „за“, 4 „против“ и 8 „въздържали се“) 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: С 15 „за“, 4 „против“ и 8 „въздържали се“, се приема Наредба 
№ 2. 

 
  Общинският съвет след като се запозна с докладната записка на инж.Мариана 
Александрова Цекова – Зам.Кмет на Община Смолян, оправомощена със Заповед № 
РД-1371/10.12.2019 г. на Кмета на Община Смолян, на основание чл.21, ал.2 от 
ЗМСМА във вр. с чл. 1, ал. 2 и чл. 9 от  ЗМДТ, чл. 76, ал. 3  и чл. 79 от АПК, 
 

                                                            Р Е Ш И : 

 

І.  Отменя Наредба № 2 за определянето и администрирането на местните такси 

и цени на услуги на територията на община Смолян приета с Приета с Решение № 
29/18.12.2015 г. Изм. и доп. с Решение № 327/16.12.2016 г. - изменено с Решение № 

349/25.01.2017г. изм. с Решение 214/08.06.2017 г. на Административен съд – Смолян, 
изм. с Решение 336/09.10.2017 г. на Административен съд – Смолян , изм. и доп. с 
Решение 646/21.12.2017 г. 

 
II. Приема Наредба № 2 за определянето и администрирането на местните 

такси и цени на услуги на територията на община Смолян. 
   

ІІІ. Наредбата влиза в сила от  01.01.2020 г.  
 

Възлага на кмета на общината да публикува Наредбата на интернет страницата 
на община Смолян. 

  

 
 

ПО ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Изменение и допълнение на 

Наредба № 3 за определянето размера на местните данъци на територията на 

Община Смолян. 

   ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 

 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Преминаваме към т. 4 от дневния ред – Изменение и 

допълнение на Наредба № 3. Давам думата на  г-н Мелемов. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Данъкът върху превозните средства се определя от два 
компонента – имуществен и екологичен. В Община Смолян сме направили всичко 
необходимо корекциите за определяне размера на данъкът върху превозните средства 
по новата формула, включваща двата компонента, да е на минимум от определените 
ставки по Закона за местни данъци и такси. 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Имате думата за изказвания. Г-н Стоян Иванов. 
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СТОЯН ИВАНОВ: Уважаема г-жо председател, уважаеми г-н Мелемов, уважаеми 

колеги! Бюджетната комисия каза „да“ на местните данъци за 2020 г. в Община 
Смолян. И според мен няма как, защото г-н Мелемов си спази обещанието да не вдига 
данъците през 2020 година. Данък сгради – същият – 2, 5 ‰ за Пампорово, 1,7 ‰ за 
физически лица в Смолян, 1,9 ‰ за юридически лица в Смолян. Данък придобиване 
същият – 2, 5, независимо, че София, Пловдив, Варна отидоха на максимален размер 3 
%, при нас остава същия, патентен данък – същия, данък наследство – същия, 
туристически данък – същия. Данък превозни средства, както и г-н Мелемов спомена 
преди малко, там промените са символични, защото ставките бяха минимални, на 
дъното. Тези промени водят до определена справедливост. По-екологичните 
автомобили ще плащат малко по-малко, тези, които замърсяват ще плащат малко 
повече, но това са символични цифри – до 5-6, 10 лева и т. н. Малко по-големи 

увеличения има в мощните автомобили, които кара г-н Сабрутев, над 150 коня. Там е 
нормално, богатите хора да плащат малко повече. Така че не виждам драма в тази 

точка и аз смятам, че Общинският съвет трябва да се обедини и да подкрепи така 
направеното проекторешение на докладната записка. 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Други изказвания, колеги? Г-н Кръстанов. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Благодаря ви, г-жо председател! Уважаеми г-н кмет, 
кметове, колеги и гости! Има няколко неща, които трябва да се споменат, когато 

стане дума за имуществени данъци, в това число в комбинация с екологични. Първо 
да се отговори на въпроса как ще се доплаща? От какви източници, от какви 

приходоизточници и за сметка на кои социални или куп други дейности ще се 
доплаща неувеличението на таксата за гражданите? Това е хубаво, че гражданите 
няма да плащат по-големи такси твърди битови отпадъци и т. н., както вече беше 
споменато. Но стои един въпрос, че с публичен ресурс, който произхожда от самите 
тези граждани, ще се доплаща. Мисля, че е така. Моля да коментирате този въпрос, г-
н кмете. Второ. По отношение на данък моторни превозни средства. Единствената 
категория автомобили, които не се засягат сега от промените в Наредбата са 
автомобилите с мощност до 74 киловата. За всички други има увеличение и това 
трябва да се каже много ясно и то не символично. Г-н Иванов, за вас символично не 
знам какво значи, обаче аз направих тука, имам пет примера, които мога да дам. За 
някои увеличението е 35 %. Примерно това е за автомобилите, които не могат да 
влязат в екологична категория Евро 4 и по-висока. В страната, в която доходите са 
най-ниско равнище в Европейския съюз може ли да искаме ние с вас, уважаеми 
колеги, всички да карат автомобили Евро 4? Мисля, че не би трябвало. Трябва да се 
прояви разбиране и вярна преценка за социално-икономическите възможности на 
населението да придобие подобни моторни превозни средства. Е, такава е ситуацията, 
ние трябва да се съобразим с реалностите. Значи, при мен автомобилът, който карам 

аз е 22-годишен, Евро 2. Увеличението е почти 30 %. От 98 лв. става 129 лв. Мои 
приятели, които карат малко по-мощни автомобили над 74 киловата, а това е 100 

конски сили, съответстват 74 киловата, за несведущите, хората, които не се занимават 
всеки ден с двигатели с вътрешно горене, 74 киловата са 100 конски сили. Всичко, 

което е над 100 конски сили, а това е масовият автомобил в България, автомобилите, 
които се внасят в България втора ръка или пък се придобиват като употребявани да 
кажем, в своето мнозинство са над 100 конски сили. Това е съвсем ясно. Г-н Иванов, 
не искам да коментирам вашата реплика кой колко мощна кола кара, защото ако 
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разделим така залата, ще се окаже, че някои карат много по-мощни коли от моята 112 

коня или пък на Стефан Сабрутев хибрида. Така. Това е съвсем отделен въпрос. Да не 
слизаме на личностно равнище. Не е продуктивно. Определено един автомобил, 

примерно 200 конски сили или 147 киловата има 31 % увеличение. Кажете го, да го 
знаят хората. Защо ми говорите за символично увеличение? Кажете, че данъчната 
тежест се пренасят върху гражданите, които имат по-големи финансови възможности. 
Кажете, че по същество това е една лява мярка. Че тя дава предимство на хората, 
които ползват примерно 20 и над 20-годишни автомобили с по-ниска мощност и в 
последствие като влезнат сега някои нови закони, както се очаква, които примерно са 
на пропан-бутан или на метан, а не изгарят дизелово гориво, защото знаете какъв 
проблемът с дизелите, NOX или така наречените азотни оксиди. И така. Още един 
пример да ви дам. Примерно едно достатъчно мощно ауди, каквото карат едни 

сравнително млади хора и се радват на подобни коли, от 296 лева отиват на 405 лв. 
Къде е символиката? Няма никаква символика. Има 30 и няколко процента 
увеличение. Тоест можем да направим един обективен и солиден извод, че данъчната 
тежест при увеличението на местният данък моторно превозно средство, данъчната 
тежест се пренася върху един сегмент от обществото, който е по-високо 
платежоспособен. Но да не казваме на хората, че увеличението е символично. И да 
защитим това с една мярка, която по своята същност, отново искам да подчертая, е 
лява. Тя е грижа за хората с по-ниски доходи, които така или иначе в по-голяма 
степен изпитват тежестите, трудностите на прехода. Благодаря! 
(Стоян Иванов, от място: Реплика.) 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Г-н Иванов, реплика. 
СТОЯН ИВАНОВ: Реплика на г-н Кръстанов. Аз пак казах, че средната класа, която 

кара до 100 коня, почти няма завишение. Но пожене вие така много сериозни 
претенции имате за завишения, пак ме връщате 2011 година. До 55 коня 2011-та е 
било 80 стотинки, сега е 0,34 стотинки. До 74 коня било е в Наредбата 2010-2011-та 1 
лева, сега е 0,54 – два пъти по-малко. До 110 коня ставката е била 2 лева, сега е 1,10 

лв. – два пъти по-малко. Над 150 – ставката е била 2,20 лв., сега е 1,23 лв. почти два 
пъти по-малко. Какво да говорим за социална политика? Тогава или сега? 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Г-н Кръстанов. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Аз точно това казах, че сега е лява мярката, а не че тогава 
е била лява. Слушайте внимателно! Сега е лява мярката и в това няма нищо лошо, 

напротив. Аз лично подкрепям подобно действие. Въпросът е, че трябва да се наричат 
нещата с истинските им имена. И тогава, г-н Иванов, и сега, аз съм бил против. И съм 

казвал нещата такива, каквито са. Без да се опитвам да заблудя някого, защото това са 
много евтини трикове, да кажеш „Абе то е символично“ и да си седнеш. Не е 
достойно. Ние дължим малко повече яснота и искреност пред хората. И има една 
дума „прозрачност“, много я дъвчем, все такава. Не може с твърдение за 
символичност да имаме прозрачност. Прозрачност имаме когато се говори за пари и 

се говори обективно и с числа. Това е положението. Иначе за лявата политика съм 
напълно съгласен с вас, че сега е по-лява политиката. Между другото онова беше една 
от големите грешки на управлението тогава на Общината. Една от големите грешки – 

едно рязко повишаване на данък моторно превозно средство. И тогава го критикувам, 
и сега го критикувам. Мисля, че така трябва да бъде. Защото в крайна сметка някои 

неща може да се правят с малко повече достойнство. 
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ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Г-н Аршински. 

САЛИХ АРШИНСКИ: Уважаема г-жо председател, уважаеми г-н кмет, уважаеми 
колеги! Последният път, когато влезнаха законовите изисквания с евростандарт и 

така насетне, ние ако си спомняте, поискахме почивка, сядахме в стаята на г-н 
Киряков тогава председател, и смъкнахме ставките на абсолютния законов минимум. 

Така беше.  
(От залата: Миналата година.) 

САЛИХ АРШИНСКИ: Нямам спомен дали беше миналата година. 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Миналата година, да. 
САЛИХ АРШИНСКИ: Миналата или по-миналата. С това увеличение, което в 
момента правим, символично или не не искам да влизам, ние дори не можем да 
стигнем нивата на онази стойност, от която намалихме тогава данъка и то го 
намалихме заради това, че влизаха нови изисквания и не знаехме как ще се отразят, 
чисто цифрово. Така че, г-н Кръстанов, и в малко празничен дух, не знам дали е лява 
или дясна политика, но при всички положения… 

(Димитър Кръстанов, от място: Либерална.) 

САЛИХ АРШИНСКИ: Може и либерална, ако ви харесва, нямам нищо против. Но 

радвам се, че хората имат автомобили. Гледам тук в тези празнични дни улиците са 
задръстени. В тази връзка, г-н кмете, вероятно Общината ще предприеме някакви 

мерки за синя, зелена и друга зона, тъй като малко в такива моменти е трудно и 
паркирането и в общината всички искаме да ни бъде по-чисто, по-светло, по-уютно. 

Това струва пари. Този, който иска да спре максимално близо до магазина, всяко 

удоволствие си има някаква цена. Така че мисля, че в бъдещ период и до там ще 
стигнем. Мисля, че това повишение, което има в момента, дори не можем да кажем, 

че е някакво голямо, то не достига дори онези стойности на намалението, което 
направихме. Благодаря! 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Благодаря! Да, г-н Кръстанов. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Благодаря, г-жо председател! Уважаеми г-н Аршински, 

искам да направя само едно уточнение за яснота за публиката, за нашите колеги, за 
хората, които ни гледат и слушат. Когато коментираме местният данък моторно 
превозно средство, ние трябва да си дадем много ясно сметка, че хората плащат и 

винетки, че сега тол системата влиза в сила и едновременно с това, че в един от 
компонентите на цената на горивото, отново така един върху друг, в цената на 
горивото има компонент също така да се каже право на движение върху общинската и 
държавната пътна мрежа. Така че ние не можем с лека ръка да подминаваме. Трябва 
да назоваваме числата такива, каквито са, с яснотата, че понякога на гражданина му 
се трупа едно върху друго един пряк и един идиректен така данък, или често пъти 
такса, или често пъти елемент, който формира цената на съответното гориво. Така че 
и от екологична гледна точка, и от гледна точка на горивата и на тол-таксите, на 
винетните такси, и разбира се на местния данък. Абсолютно така солидно е 
предложението да се помисли за нова организация на движението в града. Вече 
мисля, че този въпрос е достатъчно наболял и трябва в най-скоро време да се 
замислим и върху него. 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Г-н Аршински, реплика. 
САЛИХ АРШИНСКИ: Днес има тон на съгласие с г-н Кръстанов. Абсолютно сте 
прав. Само че този, който плаща винетка, има намерение да ходи в София, защото 
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имам приятели, които не ползват винетка, защото си карат само в града. От тази 

гледна точка не мисля, че има дублиране. 
(Димитър Кръстанов, от място: В общината.) 

САЛИХ АРШИНСКИ: В общината…  
(Димитър Кръстанов, от място: До Бостина…) 

САЛИХ АРШИНСКИ: Плаща се. Но вие добре знаете, сега както се изразихте за 
публиката, АПИ и държавната пътна инфраструктура е едно, а общинските пътища са 
на поддръжка на Общината. Това са две различни институции. От тази гледна точка 
вие имате основание в това, което говорите, но мисля, да запазим празничното 
настроение. 
(Димитър Кръстанов, от място: На гърба на гражданите.) 

САЛИХ АРШИНСКИ: Не е на гърба на гражданина. Един ваш съпартиец, мой 

приятел, с който имаме общо хоби – лов, сега да не му споменавам името, каза, че 
„Приятелю, от тук насетне всяко удоволствие в бъдеще ще има цена и то все по-

висока.“ Така че, благодаря! 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Да, г-н Мелемов. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Аз се радвам, че има съгласие за това, че трябва да има 
повече ред в организацията на движението в града. Това е наболял проблем, който ще 
го решаваме заедно. Но не случайно всяка община приема данъците и таксите, а не да 
са едни за цялата страна. Защото всяка община има своята специфика. Спецификата 
на Община Смолян е 86 населени места и 486 км. общинска пътна мрежа. Така че 
това е нашата специфика. Аз ви предлагам решение, моля за вашето решение. 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Други има ли за изказване, 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“ прекратихме разискванията. Поименно гласуване. 
 
 

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

 

1. Ангел Безергянов    – „за“  

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

4. Венера Аръчкова     – „за“ 
5. Вижданка Младенова    – отсъства 
6. Виолета Бояджиева     – отсъства 
7. Денислав Костов     – „за“ 
8. Димитър Ангелов     – „за“ 

9. Димитър Кръстанов    – „против“ 
10. Екатерина Гаджева    – „за“ 

11. Иван Френкев     – „против“ 
12. Иван Гавазов     – „против“  

13. Илия Томов      – „въздържал се“ 

14. Коста Начев      – „въздържал се“  
15. Костадин Василев     – „за“ 

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

18. Минчо Симов     – „въздържал се“ 
19. Петър Мирчев      – „за 
20. Петър Янев      – „за“ 
21. Рабие Кьосева      – „против“ 

22. Радослава Вълчанова – Кисимова   – „въздържала се“ 
23. Салих Аршински    – „за“ 

24. Сийка Йочева     – „въздържала се“ 

25. Софка Иванова     – „за“ 
26. Стефан Сабрутев     – „против“ 

27. Стоян Иванов      – „за“ 
28. Тодор Митов     – „за“ 

29. Филип Топов     – „против“ 
 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Моля, обявете резултата. 
(Мариана Иванова: 15 „за“, 6 „против“ и 6 „въздържали се“) 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: С 15 „за“, 6 „против“ и 6 „въздържали се“, Наредба № 3 се 
приема. 
 

       Общинският съвет след като се запозна с докладната записка на  инж.Мариана 
Александрова Цекова – Зам.Кмет на Община Смолян, оправомощена със Заповед № 

РД-1371/10.12.2019 г. на Кмета на Община Смолян, на основание чл.21, ал.2 от 
ЗМСМА във вр. с чл. 1, ал. 2 и чл. 9 от  ЗМДТ, чл. 76, ал. 3  и чл. 79 от АПК 
 

                                                            Р Е Ш И : 

 

        І. Приема наредба за изменение и допълнение на Наредба №3 за определяне 
размера на местните данъци на територията на Община Смолян както следва: 
Промяна на Екологична категория Коефициент както следва: 
 

Без екологична категория Евро 1 и Евро 2 – 1,30 

Евро 3 – 1,10 
Евро 4 – 0,90 

Евро 5 -  0,70 
Евро 6 – 0,50 

 

          ІІ. Наредбата влиза в сила от  01.01.2020 г.  
  

 

СТЕФАН САБРУТЕВ: Ще се възползвам от правото си и да обясня защо гласувах 
„против“. Първо, тука колеги се опитаха да замажат положението, че едва ли не няма 
никакви промени или те са козметични. Напротив, аз искам на висок глас да кажа на 
гражданите на Смолян, че първо се увеличават драстично данъците на автомобили. 

Трябва да го знаят, че е така. И второ, че над 2 милиона лева позволихте с 
гласуването колеги от управляващата коалиция, да се изхарчат, на г-н кмета, дали ще 
ги изхарчи си е негово право и негова възможност, но вие позволихте 2 400 000 лв. по 
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моя сметка, да бъдат взети от други приходи. Кои са тези други приходи? Други 

приходи Общината няма да има. Вие знаете какъв е интереса от продажба на имоти. А 
други данъци щом няма да вдигаме, няма от къде да дойдат. Затова тези 2 400 000 лв. 
са един много, много хлъзгав камък. Повярвайте ми, догодина, когато приемаме 
отчета за 2019 година, ще ги видите там и ще видите как сме събрали 3 милиона от 
такса смет, а сме похарчили 5 милиона. Може да си запомните, виждам, че се правят 
записи. Ще има тази възможност да се види. И от къде са взети? От къде мислите, че 
ще се вземат? Ако няма приходи, най-вероятно от спорта, от децата, от социалните 
грижи и съответно от капиталовите разходи. И вие го позволихте. След това гласувах 
„против“, защото е нагло да се говори, че г-н Мелемов си спазва обещанията 
предизборни, глупости на търкалета, че аз ги следих внимателно по спецификата на 
кампанията, и аз бях там, че няма да увеличаваме данъците. Даже пускаха слухове, че 
Стефан Сабрутев, ако стане кмет, ще ги увеличава. Ами ето, това е увеличение, което 
гласувахте сега на колите и съответно не преки 2 400 000 лв. скрити и покрити. Пак 
от гражданите. Парите на Общината са собственост на гражданите. Благодаря!  
 

 

ПО ПЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Отмяна на Наредба за обектите и 

елементите на градското обзавеждане по чл. 56 от ЗУТ, за рекламните, 

информационните и монументално - декоративни елементи и за рекламната 

дейност на територията на община Смолян и приемане на нова Наредба за 

обектите и елементите на градското обзавеждане по чл. 56 от ЗУТ, за 

рекламните, информационните и монументално - декоративни елементи и за 

рекламната дейност на територията на община Смолян. 

   ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 

 

 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Колеги, преминаваме към точка 5 от дневния ред. Давам 

думата на г-н Мелемов. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Във връзка с привеждането в съответствие на подзаконов 
нормативен акт със закон от по-висок ранг е необходимо да бъде приета нова наредба. 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Имате думата за изказвания. Има ли колеги, желание за 
изказване? Не виждам. Който е съгласен да прекратим разискванията, моля да 
гласува. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 26, „ПРОТИВ“ – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0. 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: С 26 „за“ прекратихме разискванията. Колеги, преминаваме 
към гласуване на точка 5 от дневния ред. 

 

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

 

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

3. Валентин Кюлхански    – „за“ 
4. Венера Аръчкова     – „за“ 

5. Вижданка Младенова    – отсъства 
6. Виолета Бояджиева     – отсъства 



Протокол № 04/30.12.2019 г.  

  

37 
 

7. Денислав Костов     – „за“ 

8. Димитър Ангелов     – „за“ 
9. Димитър Кръстанов    – „против“ 

10. Екатерина Гаджева    – „за“ 
11. Иван Френкев     – „против“ 

12. Иван Гавазов     – „против“ 
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: 21 „за“, 4 „против“ и 1 „въздържал се“) 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: С 21 „за“, 4 „против“ и 1 „въздържал се“, Наредбата се 
приема. 
 

       Общинският съвет след като се запозна с докладната записка на инж.Мариана 
Александрова Цекова – Зам.кмет на Община Смолян, оправомощена със Заповед № 

РД-1371/10.12.2019 г. на Кмета на Община Смолян, на основание  чл.21, ал.2 от 
ЗМСМА,  чл. 56, ал. 2 от ЗУТ чл. 76, ал. 3  и чл. 79 от АПК, 

 

                                                            Р Е Ш И : 

 

                       І.  Отменя Наредба за обектите и елементите на градското обзавеждане 
по чл. 56 от ЗУТ, за рекламните, информационните и монументално - декоративни 

елементи и за рекламната дейност на територията на община Смолян, приета с 
Решение № 706/23.06.2011 г. на общинския съвет- Смолян. Същата е изменена и 

допълвана с последващи  Решение № 107/21.05.2012 г., Решение № 292/28.02.2013 г., 
Решение № 404/27.06.2013 г. и изм. с Решение  № 260/06.10.2016 г. на 
Административен съд – Смолян. 

  II. Приема нова  Наредба за обектите и елементите на градското 
обзавеждане по чл. 56 от ЗУТ, за рекламните, информационните и монументално - 

декоративни елементи и за рекламната дейност на територията на община Смолян. 
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    ІІІ. Наредбата влиза в сила от  01.01.2020 г.  
   Възлага на кмета на общината да публикува Наредбата на интернет страницата 
на община Смолян.   

  
 

ПО ШЕСТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Отмяна на Наредба № 5 за условията 

и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на 

общински жилища в община Смолян и приемане на нова Наредба № 5 за 

условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и 

продажба на общински жилища в община  Смолян. 

ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 
 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Преминаваме към т. 6 от дневния ред. Отмяна на Наредба № 5 

и приемане на нова. Давам думата на г-н Мелемов. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: В настоящата Наредба № 5 за условията и реда за 
установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажбна общински 

жилища са направени голям брой промени на нормативни текстове. Протестирана е 
от страна на Окръжна прокуратура по отношение на законосъобразност пред 

Административен съд – Смолян, като Съда отменя действащата наредба. Срещу 
решението на Административния съд е депозирана касационна жалба пред Върховния 
административен съд на България като към настоящия момент не се е произнесъл. 
Това са и мотивите за докладната. 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Колеги, имате думата за изказвания. Да, г-н Топов, 
заповядайте! 
ФИЛИП ТОПОВ: Само един въпрос. При условие, че сте убедени, че тази наредба 
трябва да бъде отменена, защо изготвихте и касационна жалба? 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Така сме преценили. 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Други изказвания, колеги, има ли? 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. 
    

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

 

1. Ангел Безергянов    – „за“  

2. Божидар Шуманов    – „за“  

3. Валентин Кюлхански    – „за“ 
4. Венера Аръчкова     – „за“ 

5. Вижданка Младенова    – 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“ 
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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      – „за“ 

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

24. Сийка Йочева     – „за“ 
25. Софка Иванова     – „за“ 

26. Стефан Сабрутев     – „за“ 

27. Стоян Иванов      – „за“ 
28. Тодор Митов     – „за“ 

29. Филип Топов     – „за“ 
 

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

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: С 27 „за“, без „против“ и „въздържали се“, приехме нова 
Наредба № 5 по точка 6. 
 

       Общинският съвет след като се запозна с докладната записка на инж.Мариана 
Александрова Цекова – Зам.кмет на Община Смолян, оправомощена със Заповед № 

РД-1371/10.12.2019 г. на Кмета на Община Смолян, на основание чл.21, ал.2 от 
ЗМСМА, чл. 76, ал. 3  и чл. 79 от АПК,   

 

                                                            Р Е Ш И : 

 

І.  Отменя Наредба №5 за условията и реда за установяване на жилищни нужди, 

настаняване под наем и продажба на общински жилища в община  Смолян, същата е 
изменяна и допълнена с Решение № 444/28.06.2006 г., изм. с Решение № 

318/27.07.2009 г.–чл. 30, изм. с Решение № 378/21.01.2010 г.–чл. 30, изм. с Решение № 

607/21.02.2011г., изм. с Решение №707/23.06.2011 г., изм. с Решение № 

839/27.11.2014г., изм. с Решение № 201/15.06.2016г. 
II. Приема нова Наредба №5 за условията и реда за установяване на жилищни 

нужди, настаняване под наем и продажба на общински жилища в община  Смолян. 

ІІІ. Наредбата влиза в сила от  01.01.2020 г.  
Възлага на кмета на общината да публикува Наредбата на интернет страницата 

на община Смолян.  

  
 

ПО СЕДМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Вземане на решение за отпускане 

еднократно нов заем от централния бюджет за рефинансиране на непогасения 
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временен безлихвен заем от Централния бюджет на Република България на 

община Смолян. 
   ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 

 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Давам думата на г-н Мелемов във връзка с точка 7. 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Точка 7 е относно вземане на решение за отпускане 
еднократно нов заем от централния бюджет за рефинансиране на непогасения 
временен безлихвен заем от Централния бюджет. 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Колеги, имате думата за изказвания. Стоян Иванов. 
СТОЯН ИВАНОВ: Уважаема г-жо председател, уважаеми г-н кмет, уважаеми колеги! 

Това е една от най-важните точки в дневния ред. От 2014 година насам, от когато 
ползваме безлихвен заем, когато ни се наложи да балансираме разбалансиран бюджет. 
За нуждата от този заем, то просто няма какво да го коментираме. Той заемът е 
усвоен и просто всяка година до 31 декември Общинският съвет трябва да вземе 
решение за отпускане на нов, за да си осигурим финансовата стабилност на Община 
Смолян, за да не изпадаме в състояние, в което изпаднахме в 2017-та година, на трети 
опит, март месец с 300 зора. Миналата година младите социалисти тука да знаят, че 
благодарение на старите социалисти и на някои други колеги, Министерството на 
финансите ни лиши от 1 милион, след като не можахме да го вземем това решение до 

31-ви. Министерство на финансите ни санкционира, много неща не можахме да 
направим, улици не можахме да асфалтираме, много други инвестиционни намерения 
не можахме. Защото 1 милион лева са си много пари. На всичкото отгоре се наложи 

да плащаме и 157 000 лева просрочия за този заем. Добре, че все пак надделя разума и 
във февруари месец успяхме да го гласуваме. Аз се надявам, че всички ние в името на 
финансовата стабилност през 2020 година, в името на нашите избиратели 
данъкоплатци смолянчани, сега единодушно ще подкрепим това проекторешение на 
г-н Мелемов. 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Г-н Сабрутев. Кръстанов? Добре. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Благодаря ви, г-жо председател! Уважаеми г-н кмете, 
ГЕРБ трябва да преосмисли поведението си в тази зала. Тъкмо бях решил, тъкмо бях 
осъзнал дълбоката необходимост от това един безлихвен заем от Министерство на 
финансите… Всъщност кой беше министърът на финансите? От него нищо не 
зависеше, нали така? Такива думи сме чували, приказки зелени. Балансирането на 
бюджета по този начин, леко трябва да ни кара да се изчервяваме. Но най-много 
трябва да се изчервявате, че защо пускате Стоян Иванов да говори? Ще гласувам 

„против“. Моля ви се! Не може по този начин да се поставя въпросът. Той не 
консолидира, той разделя. Отгоре на всичко няма да гледа другите неща оттатък, 
младите социалисти – старите социалисти. Вземете се в ръце, колега Иванов! Може 
ли такова нещо? „Против“ съм това. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Ти си от младите. 
(Стоян Иванов, от място: Реплика.) 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Реплика на г-н Иванов. 
СТОЯН ИВАНОВ: Само една реплика искам да кажа аз, че никога нито един 

социалист от 2013-та година не е подкрепил този заем. Така че тези приказки сме ги 
слушали, „тъкмо бях решил“. Много добре ви познаваме, така че не вървят тези 

приказки. 
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ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Г-н Стефан Сабрутев. 
(Димитър Кръстанов, от място: Трябва да му забраните да се изказва, иначе няма 

да стане.) 

СТЕФАН САБРУТЕВ: Уважаема г-жо председател, уважаеми г-н кмет, колеги, гости, 
кметове на населени места! Значи тука има един човек в залата, който винаги ме е 
развеселявал. Няма да ви връщам назад, да ви разказвам за едни случки с него, преди 
2011 година разбира се. Даже не искам да го назовавам по име, защото и лошата 
реклама е реклама за някои, до колкото съм чувал. Аз съм излезнал за изказване, не за 
реплика, разбира се, но провокираме това, че социалистите така, социалистите онака. 
Аз искам да се обърна към новите общински съветници, без значение от коя партия 
са. Дори и такива, които преминаха в някоя партия. Благодарение на това, че 
опозицията, не само на социалистите, а на цялата опозиция в миналия мандат на 
Общинския съвет, не гласува заема, на три пъти ли го каза един тука колега, не помня 
дали бяха два или три, отказвахме, благодарение на това Община Смолян е намалила 
дълга с над 1 милион лева. Защото ако ние го бяхме приели, както сега най-вероятно 

ще се случи, щяхме да имаме с 1 милион по-голям дълг. Значи можело да се намаля 
този дълг, можело да се връща. От 2014-та 5 години го влачим. Ами върнете го, нали 

Общината цъфти? Чета тука едни предизборни новогодишни интервюта на 
управляващите, че сме цъфнали и вързали, че сме в прекрасно финансово състояние. 
Ами като сме така, защо искате този заем, ами не го върнете? Пак заявявам от тази 
трибуна, Общината, и стоя зад думите си, е в изключително тежко финансово 

състояние. Именно затова, г-н кмете, вие сте внесли докладна, с която предлагате за 
н-ти път да удължим този кредит или да вземем нов. Не знам точно как е 
формулирано, но това е в следствие на тежкото финансово състояние, което вече 9 

години е в тази Общината. Благодаря! 
(От залата: Реплика.) 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Реплика, г-н Иванов. 
СТОЯН ИВАНОВ: Безлихвен е, г-н Сабрутев, безлихвен заем, бе! Щяха да се 
асфалтират маса улици с 1 милион. Безлихвен. Общината няма никакви ангажименти, 

нищо не плаща. Вие си спомняте, че Дянков три поредни години ви погаси по 3 
милиона и половина. Така ще стане и с този заем. Защо лишихте смолянчани от 1 

милион инвестиции? Защо? И продължава да намаля дълга. Какво е намалял дълга? 
Нищо не е. Безлихвеният дълг си е безлихвен. Никакъв ангажимент към никой. 

(Рабие Кьосева, от място: Как към никой?) 

СТЕФАН САБРУТЕВ: От това изказване на колегата научих едно, че 2019 година 
явно дълговете са се увеличили. Второ, какви улици спряхме ние? Ами че те по 

изборите се асфалтираха без осигурено финансиране, целият град се асфалтира. С 
малки изключения. Върху чували, без чували, върху проекти, без проекти. Да ви ги 

посоча поименно ли улиците искате? Улици, които има определен изпълнител, 
асфалтира друга фирма, върху чували. Или друга, която няма обществена поръчка и 

се асфалтира. Защо говорите глупости? Има неразплатени пари, г-н Иванов, 
неразплатени, предизборни. Такива инвестиции, които не са платени. И аз съм убеден 

към днешна дата, че дългът е нараснал, а не е намален. И в това сте прав. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Искам да призова наистина за добър тон, без да се крещи в 
тази зала. Искам да взема отношение за това, че било добре миналата година, че сме 
намалили кредита с 1 милион. Може и да е добре, обаче няма как и в семейството, и в 



Протокол № 04/30.12.2019 г.  

  

42 
 

Общината, като завариш едни огромни дългове, и като… Ние намалихме данъците от 
2011-та. Тука Бояджиева коментира, че не може да се продава. Ами не може. Искахме 
да продадем училището в Белев дол. Тука се казва „няма да се продава в Белев дол 

училището, защото то ще си работи като училище“, напук. Какво стана? Падна 
училището в Белев дол след толкова години. Ето това е напук! Искаме да продаваме 
имот, те му вдигнали цената 5 пъти. И какво? Училището в Кутела искахме да 
продадем, „Не, не трябва да се продава“ и трябва да се иска 1 милион. Ами няма да 
стане. Като работим напук, така е. Защото от къде да дойдат допълнителни приходи? 

От продажба на ненужни имоти. Другият начин е вдигане на данъци рязко. Всички 
сте за това, че не трябва да се вдигат. Е как да върнем милионите задължения, които 

заварихме? Хайде, кажете от къде! От небето? От небето! Вие натрупахте 
задълженията, а сега някой друг да ги плаща. Ще ги плащаме всички ние. И бихме 
могли, ако има някакво съглашателство в този Общински съвет. Защото пак ви 
повтарям, училището в Белев дол не го продадохме. Имаше човек, искаше да прави 

бизнес, дърводелски цех. Не го продадохме. След 8 години какво имаме? Паднало 

училище. Вие сте доволни, да, защото смятате, че като пречите на тази 
администрация, вие ще се издигнете в очите на хората. Само че не! Миналият мандат 
училището в Кутела – „Ама не може“. И без пари да го дадем, някой ако развие 
бизнес е хубаво. „Не, цената нека да му е 1 милион“. Ами няма да го купи никой. И 

какво правим? За кой работи? За Община Смолян или тесни партийни интереси? 
Затова, хубаво е, че има и телевизия, да се знае. Как да стопим? Имаме безлихвен 

заем. Вие направихте задълженията, ние вземаме безлихвен заем да ги покрием. И 

няма как и за година, и за две, и за осем, да се покрият толкова много задължения. Но 
нови задължения нямаме, нов кредит нямаме. Така че така ще бъде и напред. Няма да 
вземаме кредити и ще топим задълженията. Радвам се, че никога няма да се повтори 
това, което е било 2011-та. 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Г-н Аршински.  
САЛИХ АРШИНСКИ: Благодаря! Колеги, в унисон с това, което четири години назад 

сме правили, когато се е обсъждала точка за безлихвен заем от Централния бюджет, 
ще го подкрепим, дори нещо повече. Г-н Мелемов, искайте максимума, който се дава 
като безлихвен заем. Ако можем по-голям безлихвен заем да ни бъде отпуснат, аз съм 

твърдо „за“. Това е безлихвен заем, който правителството отпуска. Върху него няма 
лихви. С възможността вероятността той във времето напред той да бъде опростен 

или намален, това не е позиция сега по тази точка. Четири години назад позицията ни 
е била същата. Не споделям мнението, че Общината трябва да е с нулев дълг. 
Познавам общини, които имат нулеви задължения и такива, които имат задължения. 
Повярвайте ми, проблемите и в двете общини са едни и същи, просто едните си 
създават допълнително привидно по-голямо спокойствие. Ако това е така, тъй като не 
съм сигурен, радващо е, че ние не вземаме нови заеми. Може би по-бавно или по-
трудно погасяваме стари, но тука става въпрос колеги, още веднъж, за безлихвен 

кредит, който е от Централния бюджет на Република България. Благодаря! 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Г-н Френкев. 
ИВАН ФРЕНКЕВ: Уважаеми г-н кмет, уважаеми колеги! Аз предполагам или става 
въпрос за мен, когато става въпрос за по-младите социалисти, за мен и за други хора 
предполагам. Имам няколко така коментара. Първият, от 8 години всеки път така чета 
във вестниците, че тя Общината все по-стабилна става и по-стабилна става, пък в края 
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на краищата явно не става. След това, вторият въпрос, който така се върти в главата 
ми, той е следният. Хубаво, ние знаем, че заемът е взет, хубаво е, безлихвен, чудесно! 
Не се плащат лихви. Хубаво де, обаче ние знаем, че заемът е взет, знаем, че е там, 

знаем, че се дължи. Знаем, че парите са похарчени. Те са похарчени в миналото и сега 
може би е така, да върнат топката, но не само за младите хора в ГЕРБ, а младите хора 
като цяло в общината. Всъщност скъпи приятели, ние сме тези, нашето поколение, 
което ще връща този заем, защото дали ще се върне или няма да се върне, дали ще 
бъде опростен или няма да е опростен, той се дължи. Може би някой ден той ще бъде 
опростен, може би ще бъде намален, но към този момент той се дължи. И ще бъде 
върнат от моето поколение, от поколението преди мен. Твърде вероятно е да не бъде 
върнат от поколението след мен. И на базата на днешните решения, решенията преди 
това и тенденцията в последните да кажем не малко години, тенденцията за 
обезлюдяване на общината и евакуиране на населението и то младото работоспособно 
население, шансовете този заем да висне като меч на вратовете ни стават все по-

големи и по-големи. Когато става въпрос за приходите, да, има приходи от данъци, 

приходите от продажби, но приходите от това да се създаде една по-добра бизнес-
среда в града, която да насърчава инвестиции, която да развива икономиката, от която 

да се развиват работните места, от която хората да разпознаят Смолян като едно как 
да кажа, атрактивно място за живеене, каквото трябва да бъде. Защото убеден съм, че 
всички ние сме тук не защото имаме тясно партийни интереси, защото в края на 
краищата ние сме граждани на Смолян, жители на Смолян, искаме да живеем в 
Смолян и ако искаме да си вършим добре работата и нашите деца ще живеят тука. На 
този етап обаче аз виждам, че как моите деца с този начин на мислене, моите деца ще 
връщат отново, ще прехвърлят годишното връщане на безлихвения заем дали да се 
връща или не. И всичкото щеше да бъде чудесно и бих подкрепил евентуално така 
едно предложение да се възползваме от заеми, когато те отиват за нещо целево. За 
нещо, с което ще се подобри самият стандарт на живот на хората. Не просто защото 
трябва да се направи разликата. Има разлика между инвестиции и усвояване. Смолян 

се усвоява и инвестициите не са толкова видими за хората. Но всеки от нас и всеки, 

който живее в града, и всеки, който го вижда, сам може да прецени кое е усвоено, кое 
е инвестирано. А най-добрият показател за това да се види дали в общината се живее 
по-добре или не се живее по-добре, защото реално това е ролята, която имаме всички 
ние тук, за да се погрижим така, че хората да живеят по-добре в нашата община, е 
като бръкнеш в джоба какво намираш - колко от тях намират пари, колко от тях не 
намират нищо. И реално с този заем, мен лично ме интересува има ли някакъв план 

този заем да бъде върнат някога? Или просто в един момент на мен, на моето 

поколение, на всичките млади хора, които са тук, има доста млади хора, радвам се, от 
различните групи, ще ни висне на врата и ще ни завлече на дъното на едно езеро. Това 
е моят въпрос. Благодаря! 
(Стоян Иванов, от място: Реплика.) 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Г-н Френкев, 5 минути говорите за безлихвен заем 3 
милиона. Последните 15 години 1 банков заем е вземан лихвен – 2007-ма година, 5 

месеца преди местни избори, 13 600 000 лв. Още виси. Той ви виси. Този заем кога ще 
се върне, как ще се върне? Надявам се, може и да не се върне, ако правителството 
реши, защото то е от бюджета. Но този заем, за който вие говорите толкова, 
13 600 000 лв., още виси. Това е единственият банков заем последните 15 години. 
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Лихвен, не безлихвен. Вие до сега говорихте за безлихвен. Ако искате, да говорим за 
този заем лихвен. 
(Стоян Иванов, от място: Реплика.) 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Реплика на г-н Иванов. 
СТОЯН ИВАНОВ: Г-н Мелемов, мислим еднакво, обаче аз конкретни цифри ще 
спомена, г-н Френкев, защото вие говорите за бедност, за стандарти и т. н. 2007-ма 
година дългосрочен инвестиционен заем. От тогава до 2027 година. Сега сме 2019-та. 
Ще плащаме и всяка година, аз винаги, когато анализирам бюджета казвам, 800 000 

лева главница, 400 000 лева лихва. Благодарение така на вашите усилия тогава, а пък 
никой не си спомня къде отидоха тези пари. Никой не си спомня. Отидоха, някъде 
улици се направиха, една част след това се разкопаха, никой не помни. Сега хората 
помнят, че на Нова година почваме с 800 000 лева главница, 400 000 лева лихва – 

1 200 000 лв. Какво тук значи някакви си 2 925 000 безлихвен заем? Като 
благодарение на вашето управление всяка година товарите данъкоплатците на 
Община Смолян. Хубаво е да го знаете. Вие може да не го знаете, но вие младите 
трябва да го знаете това нещо. И договорът с „Титан“ беше същата работа. Защото, 
когато се сключи договора, издръжката на чистотата беше 1 милион, сега е 4 милиона 
благодарение на това, че се обвърза с минималната заплата. Това пак е ваше дело. 
Същото е и с Консорциум „Светлина“, за който ви казах. Сключихте го договорът, 
пък накрая 500 000 лв. ги оставихте неплатени. Същото е и със СД „Лайтинг“ – 
оставихте 2 милиона неплатени и още много, много други такива. Общо 11 милиона 
неразплатени. Ако трябва да говорим за финанси, аз съм насреща. 
(Смях в залата.) 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Г-н Френкев. 
ИВАН ФРЕНКЕВ: Благодаря за информацията! Сега, това не отговаря на въпроса ние 
всъщност имаме ли някакво поне бегло намерение, поне така да залъжем обществото, 
че някога, някой ден Смолян ще започне да плаща и да си връща данъците? Аз не 
казвам, че трябва да се върне веднага.  
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ:  Не данъци. 

ИВАН ФРЕНКЕВ: Извинявам се, заеми. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Всяка година връщаме данъци. Г-н Френкев, всяка година 
връщаме данъци, ама абсолютно всяка година. Не сме спрели. 
ИВАН ФРЕНКЕВ: Благодаря! Може ли само да довърша? Така. Интересува ме има ли 

така някакъв план, по който ще се връщат тези пари или няма се връщат? Или ще се 
надяваме министър на финансите да плесне с ръце и каже „Тия са много готини, няма 
да им вземаме, дай да им го опростим този заем“. Така. Второто, което е. Пак казвам, 

когато говорим за Смолян 2020 година, Смолян 2021-ва година, простете, че ще го 
кажа, но мен много повече ме интересува какво ще бъде догодина в Смолян, от 
колкото какво е било преди 15 години. Аз тогава съм бил студент. Много от моите 
хора, които работим тука в този град и създаваме брутния вътрешен продукт на тази 

община, ние тогава още сме учили. И там са ни учили, че когато вземеш заем, ти 
трябва да имаш горе-долу някаква представа за какво го харчиш, кога ще го върнеш, в 
какъв период ще го върнеш. Па може и грешно да са ни учили, знае ли човек. Обаче 
пък все си мисля, че ние трябва да имаме някакъв план. Ние не сме се събрали тука на 
седянка. Ние имаме определени проблеми. Надявам се някой ден да дойде деня, в 
който 2-3 милиона за тази община, за гражданите на Смолян, ще бъдат ей-тъй пари, 
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джобни пари. Ама не по турският сценарий 2 милиона, пък за 2 лева. Хубаво би било 
в края на краищата да започнем, когато обсъждаме нещата и когато искате от нас да 
се приемат нещата, давайте цялата информация. Давайте какви са плановете. Давайте 
какво възнамерявате да направите. С общи приказки и това какво е било преди 15 
години, знам, че това ви е стила, разбирам го това нещо. Какво беше там – „Защо 

биете негрите?“ имаше едно време един лаф. 
(От залата: Нарушавате Правилника!) 

ИВАН ФРЕНКЕВ: Благодаря! 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Г-н Френкев, имаме план. Планът е да върнем първо 
лихвените заеми и затова не е хубаво това, което говорят, че върнали сме 1 милион, 

намалили сме. Да, но по-добре да бяхме върнали лихвен заем 1 милион, тогава щеше 
да е двойна печалбата за всички граждани на община Смолян. Тоест нашият план е 
първо да изчистим лихвеният заем наследен, тогава ще плащаме и безлихвените. 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Г-н Топов. 
ФИЛИП ТОПОВ: Какво, омръзнах ли ви? 

(От залата: Да.) 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Спука го от бой този микрофон. 

ФИЛИП ТОПОВ: С това „да“ ме провокира да кажа нещо, чисто емоционално. 
Убеждавам се, че нищо ново не е научено и нищо старо не е забравено с това „да“. 

Колеги, нека да изключим малко емоциите и да прочетем за хората в обществото 
точното наименование на докладната записка – „вземане на решение за отпускане 
еднократно нов..“, колеги, „нов“, повтарям, „нов заем от Централния бюджет за 
рефинансиране на непогасен временно безлихвен заем от Централния бюджет“. Тоест 
ние с този безлихвен заем и понеже се спекулира с нарицателното „безлихвен“, по 

никакъв начин не облекчаваме задлъжнялостта на Общината, по никакъв начин. Аз 
твърдо бях решил този път като пореден избран общински съветник за четвърти 

мандат, това за мен е гордост, да не се връщам по никакъв начин назад във времето и 
най-вече по отношение на новоизбраните общински съветници, да покажем с нашият 
натрупан опит, да вървим напред и да не се връщаме назад. Но съм изкушен да ви 

кажа защо трябва да се върна точно по този заем назад. Този заем, уважаеми колеги, 
който сега смятаме да рефинансираме и ни беше наложена една санкция от министър 

Горанов, министър на финансите, г-н Кръстанов, защото попитахте кой е, министър 
Владислав Горанов ни наложи една санкция от 1 милион. Защо? Защото поради 

пропуснати срокове, нарушена процедура, въпреки многократните напомнителни 
указания, писма на г-н Горанов. „Абе там дължите едни 3 милиона, я се оправяйте, 
вземете се в ръце и ги върнете“, три писма до колкото знам има или две. Какво като е 
казал министър Горанов? Това изказване го има в протоколите. „Аз не слушам 
министър Горанов“, има го в протоколите. Ще го прочетем. Но понеже няма да се 
връщаме назад, това за мен е провокиране наистина, че тези хора, които пропуснаха 
сроковете, които нарушиха процедурата и беше наложена дефакто тази санкция с 
удържането на този милион от нашия бюджет, отново ни убеждават колко е хубаво да 
се вземат безлихвени заеми. Идеално е, ако ти ги подарят. За информация на всички, 

които се надяват да бъде опростен този заем, сори, колеги общински съветници, това 
вече по закон императивно е забранено. Няма вече опрощаване. Затова да се стегнем 
и да уважим становището на новоизбраният съветник Френкев, да затягаме коланите 
и това, което дължим, дали е лихвен, безлихвен и прочие, и прочие, да правим всичко 
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възможно да се връщат тези заеми. Пак казвам, гласувам категорично „против“, 

убеден, че с този пореден безлихвен заем ние не подобряваме по никакъв начин 
финансово-икономическото състояние на Общината. Повтарям, с този нов безлихвен 

заем рефинансираме стария безлихвен заем. До кога?  
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Г-н Кръстанов. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Благодаря ви, г-жо председател! Уважаеми г-н кмете, 
уважаеми колеги и гости! Разговорът се проточи, аз ще се постарая да бъда 
максимално кратък. Но това е един изключително важен фундаментален проблем за 
балансиране бюджета на Община Смолян. И аз имам опасение, че и администрацията, 
и ние колеги, нямаме визия за това как с тези 3 милиона и с онези около 8 милиона 
кухи в приходи от продажба на общинска земя и сгради, ще продължим да работим 
по-нататък. Бюджетът е на глинени крака. Мисля, че сега е моментът, във връзка с 
изказването и на колегата, на младия колега Иван Френкев, да се опитаме да 
подготвим концепция, един възглед за това как Община Смолян ще продължи с този 

реален структурен дефицит в бюджета си? При необходимост да погаси безлихвеният 
кредит, а като знаем, че има да погасява и лихвени кредити, и с този кух обем, който 
се съдържа в планираните 8-9 милиона приходи от продажба на общинска земя и 

сгради, които ние всички знаем, няма от къде да дойдат. Няма как да дойдат. Няма 
никаква реална икономическа среда, в която да се получат тези приходи. Според мен 

това беше съдържанието на изказването на Иван Френкев. Какъв възглед имаме и 
имаме ли възглед? И ако нямаме, дайте да го работим съвместно, защото това е 
проблем на цялата лодка, в която сме всички ние, и в която ще бъдат нашите 
наследници. И отново искам да подчертая, фундаментален, с цялата си сериозност, 
фундаментален проблем за Община Смолян, защото бюджетът е основният лост за 
развитие на общината, за нейното стабилизиране, за осъществяване на публичните 
услуги за качеството на живот на хората. Благодаря! 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Колеги, други изказвания? Не виждам. Който е съгласен да 
прекратим разискванията, моля да гласува. Има ли изказвания? 

(Ангел Безергянов, от място: Това щях да предложа.) 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Моля да гласува, който е за прекратяване на разискванията. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 27, „ПРОТИВ“ – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0. 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Поименно гласуване, колеги. 
 

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

8. Димитър Ангелов     – „за“ 

9. Димитър Кръстанов    – „против“ 
10. Екатерина Гаджева    – „за“ 

11. Иван Френкев     – „против“ 
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12. Иван Гавазов     – „въздържал се“  

13. Илия Томов      – „въздържал се“ 
14. Коста Начев      – „въздържал се“  

15. Костадин Василев     – „за“ 
16. Мария Семерджиева     – „за“ 

17. Милен Журналов    – „за“ 
18. Минчо Симов     – „въздържал се“ 

19. Петър Мирчев      – „за“ 

20. Петър Янев      – „за“ 
21. Рабие Кьосева      – „против“ 

22. Радослава Вълчанова – Кисимова   – „въздържала се“ 
23. Салих Аршински    – „за“ 

24. Сийка Йочева     – „въздържала се“ 
25. Софка Иванова     – „за“ 

26. Стефан Сабрутев     – „против“ 

27. Стоян Иванов      – „за“ 
28. Тодор Митов     – „за“ 

29. Филип Топов     – „против“ 
 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Моля, обявете резултата. 
(Мариана Иванова: 16 „за“, 5 „против“ и 6 „въздържали се“) 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: С 16 „за“, 5 „против“ и 6 „въздържали се“, се приема точка 7 – 

вземане на решение за отпускане на нов заем от Централния бюджет. 
 

     Общинският съвет след като се запозна с докладната записка на Николай Тодоров 
Мелемов – Кмет на Община Смолян,  на основание чл.21, ал.1, т.10 и ал.2, чл.27 ал.4 

и ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.3, т.5 от 
Закона за общинския дълг, чл.52, ал.1, т.2, чл.103, ал.1 и ал.4 от Закона за публичните 
финансите  и чл.60, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс  
 
                                                            Р Е Ш И : 

 
       I. Дава съгласие за  отпускане еднократно нов  безлихвен заем от Централния 
бюджет на Република България на община Смолян за рефинансиране на непогасения 
размер на заема по реда на чл.103, ал.4 от ЗПФпри следните параметри 

      1. Валута на безлихвения заем – Български лев; 
      2. Максимален размер на безлихвения заем - 2925500лв.; 
      3. Вид на заема  - дългосрочен безлихвен заем от Централния бюджет; 
      4. Цел  на заема – финансиране на временния касов недостиг на средства по 
бюджета на община Смолян; 

      5. Срок за погасяване на заема – 10.01.2021год.; 
      6. Условия за погасяване на заема - с приходи от общинския бюджет и 

изравнителна субсидия; 
      7. Начин на обезпечаване – без обезпечение; 
      8. Лихви, такси и комисионни – без лихви, такси и комисионни. 
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        II. Възлага на кмета на Община Смолян да отправи мотивирано предложение -  

искане за отпускане на нов безлихвен заем за рефинансиране на непогасения размер 
на временния безлихвен заем  пред Министерство на финансите, както и да извърши 

всички останали необходими правни и фактически действия за изпълнение на 
решението по точка I. 
        III. Допуска предварително изпълнение на настоящото решението по реда на чл. 
60 от  Административно процесуалния кодекс. 
 

ПО ОСМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Краткосрочна програма за насърчаване 

използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива на община 

Смолян 2020-2023 г. 

   ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 

 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Преминаваме към точка 8. Давам думата на г-н Мелемов. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Няма какво да добавя по т. 8. 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Колеги, имате думата за изказвания по точка 8. Костадин 

Василев. Заповядайте, г-н Василев! 
КОСТАДИН ВАСИЛЕВ: Уважаема г-жо председател, г-н кмет! Аз ще подкрепя тази 

точка. И искам да питам г-н кмета, тъй като решихме проблемът с жилищните нужди, 
тоест екологическите филтри на дадени жилища за физически лица, сега се появяват 
нужди и на юридически лица. Малки хотели, малки административни сгради. Ще има 
ли такъв проект за тях евентуално? И евентуално, ако няма такъв проект, може ли да 
говорим да дадем програма за филтри на тези административни сгради, които са, 
юридически говоря, за юридически. По-големи физически сгради на физически лица, 
които са с голям обем. Благодаря! 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Питали сме и сме водили разговори в МОСВ, има такъв 
вариант, но за сега няма отворена програма, по която може да се кандидатства. Ако 

има, ще ви бъде съобщено задължително. За сега няма. Има такива идеи, разработват 
се, но няма такава отворена програма. 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Други изказвания, колеги? Г-н Мирчев, вие вдигахте ръка. А, 

не. Колеги, ако няма други изказвания… Изказвания? Заповядайте, г-н Френкев. 
ИВАН ФРЕНКЕВ: Подкрепям така, приветствам по-скоро желанието, за да се 
възползваме от природните дадености в града и да използваме такива източници на 
енергия, от които ще доведат до по-добро използване на сградите, на сградния фонд. 

Само бих искал да помоля и да изостря вниманието ви, когато се сключват тези 
споразумения, когато се прави разчета, да бъде наистина в интерес на града и да се 
запази интересът на Общината. Дали ще бъде това тези, които ще оперират сградния 
фонд и покривите, дали ще инсталират там мощностите, да оправят покривите 
предварително за тяхна сметка или по някаква друга форма това нещо да бъде 
включено там в договорите. По такъв начин, че да бъде запазен интересът наистина 
на града. Благодаря! 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Други изказвания, колеги? Не виждам. Който е съгласен да 
прекратим разискванията, моля да гласува. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 23, „ПРОТИВ“ – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0. 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: С 23 „за“ прекратихме разискванията. Поименно гласуване, 
колеги. 
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Поименно гласуване на проекта за решение по т. 8 от дневния ред: 

 

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

3. Валентин Кюлхански    – „за“ 
4. Венера Аръчкова     – „за“ 

5. Вижданка Младенова    – 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     – „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     – отсъства 
27. Стоян Иванов      – отсъства 
28. Тодор Митов     – „за“ 

29. Филип Топов     – „за“ 
 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Моля, обявете резултата. 
(Мариана Иванова: 24 „за“, без „против“ и „въздържали се“) 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: С 24 „за“, без „против“ и „въздържали се“, се прие 
Краткосрочната програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми 
източници и биогорива на Община Смолян 2020-2023 г.  

 
 

         Общинският съвет след като се запозна с докладната записка на Николай 
Тодоров Мелемов – Кмет на Община Смолян, на основание чл.21, ал.1, т.8 и ал.2 от 
Закона за местното самоуправление и местната администрация , 
 

                                                            Р Е Ш И : 
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           1. Приема Краткосрочната програма за насърчаване използването на енергия 
от възобновяеми източници и биогорива на община Смолян 2020 – 2023 година. 

           2. Задължава Кмета на общината да определи служител/служители за 
изпълнението на Програмата. 

          3. Ежегодно да се отчита изпълнението на Програмата. 

          4. Ежегодно да се осигуряват необходимите средства за изпълнението на 
Програмата. 
 

ПО ДЕВЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Отчет за състоянието на общинската 

собственост и резултатите от нейното управление по видове и категории обекти 

в Община Смолян за 2019 г. по реда на чл. 66а от Закона за общинската 

собственост. 
  ДОКЛАДВА: инж. Мариана Цекова – Зам.-кмет на Община Смолян 

 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Преминаваме към точка 9 от дневния ред. Давам думата на г-
жа инж. Мариана Цекова. 
МАРИАНА ЦЕКОВА: Благодаря ви, г-жо Аръчкова. Уважаеми дами и господа 
общински съветници! Най-подробно е описано в докладната отчета. Няма какво да 
добавя. Ако имате въпроси, съм готова да отговарям. Благодаря! 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Колеги, имате думата за изказвания. Има ли желание, колеги, 

някой да се изкаже? Не виждам. Който е съгласен да прекратим разискванията, моля 
да гласува. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 24, „ПРОТИВ“ – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0. 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: С 24 „за“, без „против“ и „въздържали се“, прекратихме 
разискванията. Поименно 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“ 

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     – „въздържал се“ 

12. Иван Гавазов     – „за“  
13. Илия Томов      – „за“ 

14. Коста Начев      – „за“  
15. Костадин Василев     – „за“ 

16. Мария Семерджиева     – „за“ 

17. Милен Журналов    – „за“ 



Протокол № 04/30.12.2019 г.  

  

51 
 

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     – отсъства 
27. Стоян Иванов      – отсъства 
28. Тодор Митов     – „за“ 
29. Филип Топов     – „въздържал се“ 

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

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: С 21 „за“, без „против“ и 3 „въздържали се“, приехме отчета за 
състоянието на общинската собственост.  
 
             Общинският съвет след като се запозна с докладната записка на инж.Мариана 
Александрова Цекова – Зам.кмет на Община Смолян, оправомощена със Заповед № РД-
1371/10.12.2019 г. на Кмета на Община Смолян, на основание чл.21, ал.1, т.8, т.24 и ал.2, 
чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, 
 

Р Е Ш И : 

 

        1. Приема отчета за състоянието на общинската собственост и резултатите от 
нейното управление по видове и категории обекти в Община Смолян за 2019 г. 
        2. Приема приходите както следва: 
     2.1. Продажби на имоти частна общинска собственост по чл. 35 от ЗОС – 42 991 лева; 
     2.2. Продажби по чл. 15, ал.3 и ал.5 от ЗУТ – когато с план за регулация се променят 
границите на УПИ – общинска собственост – 125 080 лева; 
     2.3. Продажби по чл. 37, чл. 38 от ЗОС за учредяване право на строеж върху имоти – 
частна общинска собственост – 5 045 лева; 
     2.4. Продажби на жилищни имоти по чл. 47  от ЗОС – 89 300 лева; 
     2.5. Приходи от учредяване на сервитут за право на прокарване на отклонения от общи 
мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура – 38 616 лева; 
     2.6. Приходи от продажби на дървесина добита от горски територии – общинска 
собственост – 329 774 лева; 
     2.7. Приходи от административни услуги – 182 404 лева; 
     2.8. Приходи от наеми на общински помещения, сгради, имущество – 153 814 лева; 
     2.9. Приходи от наеми на жилищни имоти – 51 693 лева; 
     2.10.  Приходи от наеми на терени  (чл. 56 от ЗУТ) – 30 698 лева; 
     2.11. Приходи от наеми на земеделски земи – 59 078 лева; 
 

  

ПО ДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Приемане на Годишна програма за 

управление  и разпореждане с имоти – общинска собственост. 
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  ДОКЛАДВА: инж. Мариана Цекова – Зам.-кмет на Община Смолян 

 
 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Преминаваме към точка 10 от дневния ред. Приемане на 
Годишна програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост. 
Давам думата на инж. Мариана Цекова. 
МАРИАНА ЦЕКОВА: Благодаря ви! Уважаеми дами и господа, знаете, че ежегодно 
се приема такава програма, която е залегнала в Закона за общинската собственост. На 
ваше разположение е тази програма. Ако имате въпроси, съм готова да отговарям. 
Моля за вашето решение тя да бъде приета съответно, за да може чрез нея да се 
реализират предложенията на Общината относно разпореждането със собствеността. 
Благодаря!  
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Колеги, имате думата за изказвания. Има ли желаещи, колеги, 
да се изкажат? Не виждам. Който е съгласен да прекратим разискванията, моля да 
гласува. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 24, „ПРОТИВ“ – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0.  
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: С 24 „за“, без „против“ и „въздържали се“, прекратихме 
разискванията. Поименно гласуване, колеги.  

 

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

 

1. Ангел Безергянов    – отсъства  
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     – „въздържал се“ 
12. Иван Гавазов     – „въздържал се“ 

13. Илия Томов      – „за“ 
14. Коста Начев      – „въздържал се“  

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     – отсъства 
27. Стоян Иванов      – отсъства 
28. Тодор Митов     – „за“ 

29. Филип Топов     – „въздържал се“ 
 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Моля, обявете резултата. 
(Мариана Иванова: 18 „за“, без „против“ и 5 „въздържали се“) 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: С 18 „за“, без „против“ и 5 „въздържали се“, приехме 
Годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост. 
 

              Общинският съвет след като се запозна с докладната записка на инж.Мариана 
Александрова Цекова –Зам. кмет на Община Смолян, оправомощена със Заповед № 

РД-1371/10.12.2019 г. на Кмета на Община Смолян, на основание чл. чл. 21, ал.1, т.8 и 
т.12 и чл. 27 ал. 5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация   
 

Р Е Ш И : 

 
       1. Приема Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска 
собственост за 2020 година. 
      2. Задължава Кмета на Общината при организирането и провеждането на 
процедурите по разпореждане и управление с имоти – общинска собственост да се 
придържа към приетата Годишна програма. 
      3. Възлага на Кмета на Община Смолян да обяви Годишната програма на 
интернет-страницата на общината и в един местен вестник. 

 
 

ПО ЕДИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Кандидатстване на Община 

Смолян по Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено 

включване на уязвими групи“, финансирана по Финансовия механизъм на 

Европейското икономическо пространство 2014-2021 г. Покана за подбор на 

проектни предложения „Изграждане на младежки центрове“. 
  ДОКЛАДВА: инж. Мариана Цекова – Зам.-кмет на Община Смолян 

 
 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Преминаваме към точка 11. Кандидатстване на Община 
Смолян по Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено 
включване на уязвими групи“. Давам думата на инж. Мариана Цекова. 
МАРИАНА ЦЕКОВА: На комисии, дами и господа, много разисквахме тази тема. 
Няма какво допълнително да ви добавя. Надявам се да бъдем одобрени след вашето 

съгласие, което се надявам да получим. Да разрешите да кандидатстваме по тази 
мярка и да направим градът ни по-добър и привлекателен, защото знаете коя е 
сградата, върху която ще бъдат интервенциите и където ще бъде изграден съответно 

този младежки център. Това е сградата на бившето училище по дървообработване, 
която сме я получили от държавата безвъзмездно и за която съответно с ваше 
решение сме решили, че трябва да бъде изграден такъв тип център. Благодаря ви! 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Колеги, имате думата за изказвания. Да, г-н Василев. 
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КОСТАДИН ВАСИЛЕВ: Уважаема г-жо заместник-кмет, имам един такъв въпрос. 
Значи центърът ще го направим, аз ще гласувам „за“, това е хубаво. Искам да ви 
питам, тъй като в тази програма е залегнало, че най-малко 20 % от всички участници 

трябва да бъдат включително роми, уязвими групи и роми. Знаем ли ние какво е 
състоянието на ромската махала, тъй наречената ромска махала „4-ти километър“ и 

какъв е процента на децата там, които в момента са обхванати в тези уязвими групи, 
защото там е един поток, който не може да се контролира предполагам и този поток 
ту се увеличава, ту намаля. Искам да ви питам, там Общината ангажира ли се с 
някакво внимание на тази ромска махала, защото там течаха едни води, едни 
отпадъци, беше много страшно. Хората живееха в такива едни условия. Дали тези 

деца ги учим и ще ги включваме ли в тази програма? Благодаря! 
МАРИАНА ЦЕКОВА: Благодаря ви, г-н Василев. Децата на тъй нареченият „2-ри 

километър“ или на ул. „Цар Симеон“ са обхванати в училище. Посещават по-голямата 
част от тях 4-то Основно училище в кв. Устово. Непрекъснато се интересуваме какво 

е състоянието. Лично аз преди Коледа съм била точно там по един проблем, който 

беше възникнал с кв. Горно Влахово. Те имаха претенции относно запрашеността на 
въздуха. Бяхме с Полицията, оказа се, че те просто варяха казани с буркани, с дърва 
бяха, не бяха с други, така, както беше обявено, че са гуми или други материали, 
които създават неприятен мирис. Искам да ви кажа, че точно там и Интегрираният 
план за градско развитие, който сме приели и сега в Общия устройствен план на 
града, е дадена точно такава зона за изграждане на жилища за маргинални групи, 

каквито са те в момента. Надявам се, че ако бъдем одобрени, част от тези деца, които 

са в риск, които живеят и на „2-ри километър“, ще бъдат обхванати и с тях ще работят 
съответните медиатори и младежките назначени работници, които ще се грижат за 
тях и ще им дават напътствия за по-нататък. Благодаря ви! 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Други изказвания, колеги? Г-н Аршински, г-н Топов след 

него. 
САЛИХ АРШИНСКИ: Благодаря! Леко встрани само от темата, вероятно обаче 
визирахте улица „Васил Райдовски“, а не „Цар Симеон“. 

МАРИАНА ЦЕКОВА: Да. 
САЛИХ АРШИНСКИ: Защото други хора живеят на „Цар Симеон“. Исках да кажа, 
понеже преждеговорищия спомена как обхващаме тази група, колеги, така 
нареченият „2-ри“ или „4-ти километър“, не знам кой километър, голяма част от 
имотите са построени върху частни терени. И в много скоро време от собствениците 
на тези частни терени, ще завалят едни подписки и жалби за мерки срещу обземането 

на техните имоти. Малко е встрани от темата, която разглеждаме, но ще се сблъскаме 
с това нещо, което го има и в други градове и тогава не знам как ще излезнем от тази 
ситуация. 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Г-н Топов. 
ФИЛИП ТОПОВ: Значи от заглавието, както е написано, нещата са супер. Ще 
използвам една такава сентенция за така наречените „чисти помисли“ и „прикритите 
помисли“. И да не се получават някакви неясноти и това, защото аз ще гласувам 

„против“ тази точка, че съм отново в обструкция за изграждане на младежки 

центрове, което все пак е „манна небесна“, тука ще се случи, мед, масла и млека. 
Бихте ли ми обяснили малко по-подробно в тези уязвими групи, да ги изброите. 
Какво имате предвид тези уязвими групи? Там прочетох нещичко за някакви етноси, 
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нещо от този род, което за мен не е ясно какви етноси имаме в нашата община. По-

нататък, изграждане на младежки центрове. Къде, колко ще бъдат тези младежки 
центрове? Та ние Младежкият дом половината го продадохме, вместо да вземаме по 

10 хиляди наем от офиса на ОББ. Отиде там с едни производства съдия изпълнител, 
това е извън темата. Но ние имаме прекрасен Младежки дом. Дайте да вкараме в този 

Младежки дом съдържание, а не тепърва да изграждаме. По-нататък, смущава ме това 
„покана за подбор на проектни предложения за изграждане“. Поне проучете тези 

въпроси. След това вече подбирайте кой да ги гради. Извинявам се!  
МАРИАНА ЦЕКОВА: Многоуважаеми г-н Топов! Младежкият дом не отговаря на 
условията на програмата, която поставя. Тази квадратура дори заедно с банката и 

неправилният изказ, че ние сме продали част от Младежкия дом, няма как да 
отговори на това изискване.  Изискванията са, че трябва да има хотелска част 
задължително. Да има част, където тези младежи от уязвимите групи могат да се 
хранят. Ще има столова. Ще има места за обучение, различни видове обучения. И 

трябва да има и места за настаняване. Минимално местата за настаняване трябва да 
бъдат 36 броя. Тоест 2 от етажите в тази сграда, за да отговорят на условията, които 
програмата е поставила, трябва да бъдат тип хотелска част. Така. Следващото нещо, 

което ме питате. Считам, че това, което е обяснено в докладната, е достатъчно. Какво 
не може допълнително да разберете? Нещо, което изключително много не можах да 
разбера, искате да кажете, че ние няма… С едни средства ние ще изградим младежки 
център. Такива вече съществуват в нашата Република България. И един от тях е най-

близко до нас, на 100 километра, това е младежкият център, който се намира на 
Гребната база в гр. Пловдив. Да, той е финансиран с такива средства. В Габрово има 
такива, във Враца има такъв. В момента ние се надяваме нашето проектно 

предложение, което вече е готово, чакаме вашата воля да кажете „да“, за да го 
изпратим и да ни одобрят. Виждате средствата, надявам се и ние да сме една от 5-те 
общини, която ще бъде одобрена. 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Да, г-н Топов. 
ФИЛИП ТОПОВ: Вземам за последен път изказване, реплика, дуплика и най-

вероятно ще взема отношение наистина за последен път относно точка 24, за 
структурата. Но уважаема госпожо Цекова, адмирации към вас! Знаете, че съм ви фен 

от много отдавна, но така, както е написана докладната записка, поражда не само за 
мен, за повечето хора, едно недвусмислие. „Покана за подбор на проектни 

предложения за изграждане“ и хората питат какво ще изграждаме. Та така. Малко да 
разсеем обстановката, наистина времето напредва. Първо, тази програма е с период 

2014-2021 г. Второ, това обяснение, което току-що чух, ми навява една асоциация с 
клиничните пътеки. Човекът е болен от язва, но ще го лекуваме примерно от заушка, 
защото го няма предвидено по така наречените здравни клинични пътеки и прочие, и 

прочие. 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Други изказвания, колеги? Да, г-н Френкев. 
ИВАН ФРЕНКЕВ: Г-жо председател, уважаема г-жо заместник-кмет! Имам така, 
извинявам се, че съм лаптоп, ама защото не принтираме и затова. Тука 
задължителните дейности и задачи, простете, но по принципно подкрепям така 
идеята. Въпросът е, че малко така неясно ми звучи точно ние в коя от тези дейности 
така ще се фокусираме. И след като казвате, че ще бъде като хотел и че ще има 
столова, всъщност ние общежитие ли ще строим? Значи задължителните дейности и 
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задачи, няма да чета другите, но задължителни дейности и задачи: иновативни 

дейности, представени от младежкия център – наемане на поне 5 младежки работника 
и 2 образователни медиатора във всеки младежки център, неформални обучения на 
младежи, дейности за реинтеграция на отпадналите от образователната система, 
услуги за младите хора, дейности в общността и дейности с представители на групи, 

различни от групата на младежите, включително деца, родители, представители на 
общността, участващи в дейността на младежкия център. Осъществяване на 
международни инициативи за обменни опити и добри практики, одит, дейности за 
информация и публично разработване на изпълнение на мотиви и комуникативен 
план. Разбирам това нещо, но става въпрос за нещо като център за закрила на децата 
ли ще бъде? Център, където децата ще идват…, след като има хотелска част. Аз в 
комисията малко повече яснота имах, от колкото в момента, след като направихте 
вашето уточнение. Извинявам се! Благодаря! 
МАРИАНА ЦЕКОВА: Не знам какво по-различно съм говорила, г-н Френкев, но 
искам да ви кажа, че няма какво по-различно да кажа от това, което е. Когато децата 
са от отдалечени населени места, те са в риск. Говорим за хора до 29 години, които 
трябва да бъдат включени в обществото, това са хората в риск. Няма как, когато го 

доведеш от населеното място, този младеж има проблеми. Ти трябва да го настаниш 
той да  спи. Той трябва да спи, трябва да се впише, трябва да му помогнат 
медиаторите, в една или в друга посока. Така че задължително трябва и да го храниш. 
Все пак и по тази програма е 100 %-ов гранда. Ние тука нямаме съфинансиране. Това 
са изискванията. Това сме направили и ние. 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Други? Да, г-н Френкев. 
ИВАН ФРЕНКЕВ: Благодаря за обяснението, разбирам. Въпросът ми е следният. 
Защото местоположението на сградата е точно центъра на града. 
МАРИАНА ЦЕКОВА: Това са изискванията на програмата. 
ИВАН ФРЕНКЕВ: Разбирам. И там се намира и туристопотока. И мисълта ми е 
следната, ако ние правим някакво общежитие, което в един момент може да се отрази 

на бизнесите, които са, които оперират там, на туристопотока. Поради тази причина 
ви питам.  
МАРИАНА ЦЕКОВА: Не, не. Явно неправилно сме ви изнесли информацията и 

неправилно сме… 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Колеги, други изказвания? Да, г-жо Иванова. 
СОФКА ИВАНОВА: Уважаема г-жо председател, уважаема г-жо заместник-кмет, 
дами и господа общински съветници! Искам само едно уточнение да внеса. Като 
бивш член на колектива към дървообработване и облекло, съм запозната с акта за 
дарение и тази сграда, задължително трябва да бъде с учебна цел. Ако, аз благодаря 
на Община Смолян, че са намерили начин да се промени градската среда точно в 
централната част, защото ако това не се случи, уважаеми дами и господа общински 
съветници, това ще остане рана в центъра на град Смолян. Благодаря ви! 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Други изказвания, колеги? 
(Димитър Кръстанов, от място: С учебна цел трябва да е.) 

(Мариана Цекова, от място: Задължително.) 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Не виждам. Който е съгласен да прекратим разискванията, 
моля да гласува. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 22, „ПРОТИВ“ – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0. 
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ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: С 22 „за“, без „против“ и „въздържали се“, прекратихме 
разискванията. Поименно гласуване. 
 

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

 

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

3. Валентин Кюлхански    – отсъства 
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      – отсъства 
14. Коста Начев      – „въздържал се“  

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   – „въздържала се“ 
23. Салих Аршински    – „за“ 

24. Сийка Йочева     – „за“ 

25. Софка Иванова     – „за“ 
26. Стефан Сабрутев     – отсъства 
27. Стоян Иванов      – отсъства 
28. Тодор Митов     – „за“ 

29. Филип Топов     – „въздържал се“ 
 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Моля, обявете резултата. 
(Мариана Иванова: 19 „за“, 3 „въздържали се“, без „против“.) 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: С 19 „за“, 3 „въздържали се“, без „против“, приехме точка 11. 

 
          Общинският съвет след като се запозна с докладната записка на инж.Мариана 
Александрова Цекова – Зам.кмет на Община Смолян, оправомощена със Заповед № 
РД-1371/10.12.2019 г. на Кмета на Община Смолян, на основание чл. 21, ал. 1,  т.8 и 

т.23 и чл. 27, ал. 4 и ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация 
 

                                                            Р Е Ш И : 
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       1. Дава съгласие Община Смолян да кандидатства с проектно-предложение по 
процедура BGLD-2.001 - Изграждане на младежки центрове, РА 8 Деца и младежи в 
риск, Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване 
на уязвими групи“ финансирана по Финансовия механизъм на Европейското 

икономическо пространство 2014-2021 г. 
       2. Дава съгласие Кметът на Община Смолян, в съответствие със законовите 
изисквания, да предприеме необходимите действия проектното предложение да се 
осъществи в партньорство с организация с нестопанска цел: Formal Information of 
Forandre Verden-Change the world (CTW), от Норвегия и/или друга организация от 
някоя от страните донори.  
       3. Дава съгласие за целите на проекта да бъде използвана сграда, намираща се на 
ул. Капитан Петко Войвода №3, гр. Смолян с идентификатор 67653.915.379.1. 
      4. Община Смолян се задължава да не променя собствеността и предназначението 

на сградата, обект на финансиране за период от поне 5 години след одобрение на 
финалния отчет по проекта, като гарантира, че в рамките на този период тя ще се 
използва за целите на проекта; 
      5. Община Смолян се задължава да не променя собствеността и предназначението 
на придобитото оборудване/актив за период от поне 5 години след одобрение на 
финалния отчет по проекта, като гарантира, че в рамките на този период то ще се 
използва за целите на проекта; 
       6. Община Смолян се задължава да застрахова в лицензирана в България 
компания придобитото оборудване/актив срещу обичайните застрахователни рискове 
(като кражба, пожар и др.), както по време на изпълнението на проекта, така и за 
период от поне 5 години след одобрение на финалния отчет на проекта  
       7. Община Смолян се задължава да осигури достатъчен ресурс за поддръжка на 
придобитото оборудване/актив за период от поне 5 години след одобрение на 
финалния доклад по проекта. 
       8. Допуска предварително изпълнение съгл. чл. 60 от АПК. 

  
 

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 67653.918.8 по кадастралната карта на гр. Смолян - Ц.Ч. 

  ДОКЛАДВА: инж. Мариана Цекова – Зам.-кмет на Община Смолян 
 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Преминаваме към точка 12. Давам думата на г-жа инж. 

Мариана Цекова. 
МАРИАНА ЦЕКОВА: Благодаря ви! Става въпрос за сключване на предварителен 

договор, на основание чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от Закона за устройство на територията, 
касаещ урегулиран поземлен имот 67653.918.8. Благодаря ви! 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Колеги, имате думата за изказвания. Има ли желаещи, колеги? 
Не виждам. Който е съгласен да прекратим разискванията, моля да гласува. 
(Мариана Иванова: 15 „за“, без „против“, 1 „въздържал се“.) 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Не е възможно. Моля за ново прегласуване. Който е съгласен 
да прекратим разискванията, моля да гласува. 
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ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 18, „ПРОТИВ“ – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0. 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: 18 „за“, без „против“ и „въздържали се“. Прекратихме 
разискванията.  
 

Поименно гласуване на проекта за решение по т. 12 от дневния ред: 

 

1. Ангел Безергянов    – „за“  

2. Божидар Шуманов    – „за“  

3. Валентин Кюлхански    – „отсъства 
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 
11. Иван Френкев     – „за“ 

12. Иван Гавазов     – „за“  
13. Илия Томов      – отсъства 
14. Коста Начев      – „за“  
15. Костадин Василев     – отсъства 
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   – отсъства 
23. Салих Аршински    – „за“ 

24. Сийка Йочева     – „за“ 
25. Софка Иванова     – „за“ 

26. Стефан Сабрутев     – „отсъства 
27. Стоян Иванов      – „за“ 

28. Тодор Митов     – „за“ 
29. Филип Топов     – „за“ 

 

 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Моля, обявете резултата. 
(Мариана Иванова: 20 „за“, без „против“ и „въздържали се“.) 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: С 20 „за“, без „против“ и „въздържали се“, приехме точка 12. 

 
    Общинският съвет след като се запозна с докладната записка на МАРИАНА 

АЛЕКСАНДРОВА ЦЕКОВА – Зам. Кмет на Община Смолян, оправомощена със 
Заповед № РД-1371/10.12.2019 г. на Кмета на Община Смолян, на основание чл. 21, 
ал. 1, т. 8 и ал. 2, и чл. 27, ал. 5 от Закона за местното самоуправление и местната 
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администрация чл. 8, ал. 9 и чл. 35, ал. 4, т. 2 от Закона за общинската собственост и 

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

                                                            Р Е Ш И : 
        

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

общинска собственост за 2019 година приета с Решение № 1021/30.01.2019 година на 
Общински съвет Смолян в Приложение № 5 – Разпоредителни сделки на основание 
чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от от Закона за устройство на територията, допълва 4,00 кв.м. от 
поземлен имот с идентификатор 67653.918.8 целия с площ от 3390 кв.м., с начин на 
трайно ползване: комплексно застрояване, трайно предназначение на територията: 
урбанизирана, при граници: 67653.918.222, 67653.918.288, 67653.918.267, 
67653918.302, 67653.918.747, 67653.918.48, 67653.918.158, 67653.918.6, 67653.918.7, 

Урегулиран поземлен имот IX – за жилищни нужди и  Урегулиран поземлен имот Х – 
озеленяване, кв. 2 по плана на гр. Смолян, актуван с акт за частна общинска 
собственост № 1985/10.12.2019 год.  

2.Дава съгласие за сключване на предварителен договор с В.Т.Т.по реда на чл. 

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

3.Упълномощава Кмета на Община Смолян да сключи предварителен договор 
В.Т.за продажба на 4,00 кв.м. от поземлен имот с идентификатор 67653.918.8 целия с 
площ от 3390 кв.м., с начин на трайно ползване: комплексно застрояване, трайно 
предназначение на територията: урбанизирана, при граници: 67653.918.222, 

67653.918.288, 67653.918.267, 67653918.302, 67653.918.747, 67653.918.48, 

67653.918.158, 67653.918.6, 67653.918.7, Урегулиран поземлен имот IX – за жилищни 
нужди и  Урегулиран поземлен имот Х – озеленяване, кв. 2 по плана на гр. Смолян, 

актуван с акт за частна общинска собственост № 1985/10.12.2019 год.  на пазарна 
оценка от 212,00 (двеста и дванадесет) лева, без ДДС. 

4.След влизане в сила на изменението на Подробният устройствен план и 

плащане на цената, да сключи окончателен договор.  

 

ПО ТРИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Продажба на общински 

жилищен имот – самостоятелен обект с идентификатор 67653.918.107.1.41 по 

кадастрална карта на гр. Смолян (общински апартамент на правоимащ 

наемател). 
  ДОКЛАДВА: инж. Мариана Цекова – Зам.-кмет на Община Смолян 

 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Преминаваме към т. 13, колеги. Давам думата на инж. 

Мариана Цекова. 
МАРИАНА ЦЕКОВА: Благодаря ви! Става въпрос за продажба на едно общинско 
жилище на дългогодишен наш наемател. Моля за вашето съгласие да продадем това 
жилище, което е от 42 кв. м. Благодаря! 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Колеги, имате думата за изказвания. Има ли, колеги, желаещи 

да се изкажат? Не виждам. Който е съгласен да прекратим разискванията, моля да 
гласува. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 19, „ПРОТИВ“ – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0. 



Протокол № 04/30.12.2019 г.  

  

61 
 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Прекратихме разискванията, колеги. Поименно гласуване. 
 

Поименно гласуване на проекта за решение по т. 13 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 
11. Иван Френкев     – „за“ 

12. Иван Гавазов     – „за“  
13. Илия Томов      – „за“ 

14. Коста Начев      – „за“  
15. Костадин Василев     – отсъства 
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   – отсъства 
23. Салих Аршински    – „за“ 
24. Сийка Йочева     – „за“ 

25. Софка Иванова     – „за“ 

26. Стефан Сабрутев     – отсъства 
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 
продажбата на общински жилищен имот.  
 
    Общинският съвет след като се запозна с докладната записка на инж.Мариана 
Александрова Цекова  – Зам.кмет на Община Смолян, оправомощена със Заповед № 
РД-1371/10.12.2019 г. на Кмета на Община Смолян, на основание чл. 8, ал. 9, 

предложение 2, чл. 42, ал. 1 и ал. 2 и чл. 47 от ЗОС, чл.27, ал.1 и чл. 30, ал. 1 от 
Наредбата за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под 
наем и продажба на жилища – общинска собственост, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 и 

т. 12 и чл. 27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,  
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                                                            Р Е Ш И : 
        

 1. Изменя „Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска 
собственост за 2019 година”, приета с Решение № 1021/30.01.2019г. на Общински 
съвет Смолян в Приложение 8 по чл. 43 и чл. 45 от Закона за общинската собственост 
и Приложение № 1 – „Разпоредителни сделки на основание чл. 35 от Закона за 
общинската собственост, както следва: Общински жилищен имот с адрес гр. Смолян, 

ул. „полк. Дичо Петров” от Приложение 8, Раздел II „Жилища  - фонд за настаняване 
под наем на граждани с установени жилищни  нужди“, ред № 59 се премества в 
Приложение №1 – „Разпоредителни сделки на основание чл. 35 от Закона за 
общинска собственост  продажба на имоти  - частна общинска собственост. 

2. Дава съгласие Община Смолян да продаде на А.С. общински жилищен имот–
самостоятелен обект с идентификатор 67653.918.107.1.41 (шест, седем, шест, пет, три, 

точка, девет, едно, осем, точка, едно, нула, седем, точка, едно, точка, четири, едно), с 
площ 42.09 (четиридесет и две цяло и девет стотни) кв.м., брой нива на обекта: 1, 

предназначение на самостоятелния обект: жилище, апартамент, по кадастралната 
карта и кадастралните регистри на гр. Смолян, одобрени със заповед РД-18-

14/10.05.2005г. на ИД на АГКК, последно изменение: няма, с адрес: гр. Смолян, ул. 

„полк. Дичо Петров“, който самостоятелен обект се намира в сграда с идентификатор 
67653.918.107.1, построена в поземлен имот с идентификатор 67653.918.107, ведно с 
1,54% идеални части от общите части и правото на строеж, при съседни 
самостоятелни обекти: на същия етаж:  67653.918.107.1.42; под обекта: 
67653.918.107.1.32, над обекта: няма, съгласно схема №15-941913-16.10.2019г. от 
СГКК - Смолян, актуван с Акт за частна общинска собственост №1733/29.11.2013 г., 
вписан в Служба по вписванията под Акт №17, том VIII, дело №1421, вх. 

№2381/03.12.2013г., на стойност 18 700 лева (осемнадесет хиляди и седемстотин 

лева).  

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

 

ПО ЧЕТИРИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Изкупуване на недвижим 

имот с идентификатор 67653.915.71.1 по кадастралната карта на гр. Смолян на 

основание чл.199 от ЗУТ във връзка с чл. 33 от ЗС. 
  ДОКЛАДВА: инж. Мариана Цекова – Зам.-кмет на Община Смолян 

 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Преминаваме към точка 14, изкупуване на недвижим имот. 
Давам думата на инж. Мариана Цекова. 
МАРИАНА ЦЕКОВА: Става въпрос за имот с идентификатор 67653.915.71.1, тоест 
гараж.  

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Може ли малко по-тихо, колеги? 
МАРИАНА ЦЕКОВА: Моля за вашето съгласие да не бъде дадено съгласие да се 
изкупи тази сграда. Благодаря ви! 
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ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Колеги, имате думата за изказвания. Има ли, колеги, желаещи 

да се изкажат? 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. Поименно гласуване. 
 

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    – 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     – „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   – отсъства 
23. Салих Аршински    – „за“ 
24. Сийка Йочева     – „за“ 

25. Софка Иванова     – „за“ 
26. Стефан Сабрутев     – отсъства 
27. Стоян Иванов      – „за“ 

28. Тодор Митов     – отсъства 
29. Филип Топов     – „за“ 

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

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: С 23 „за“, без „против“ и „въздържали се“, приехме точката за 
неизкупуване на имот. 
 
            Общинският съвет след като се запозна с докладната записка на МАРИАНА 

АЛЕКСАНДРОВА ЦЕКОВА – Зам. Кмет на Община Смолян, оправомощена със 
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Заповед № РД-1371/10.12.2019 г. на Кмета на Община Смолян, на основание чл. 21, 

ал.1 т. 8 и ал. 2, чл. 27, ал. 5  от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация, чл.21, ал.4 и ал.5 от ЗОС във връзка с чл. 199, ал.1 от ЗУТ      

 

                                                            Р Е Ш И : 

 

       1. Не дава съгласие, да бъдe изкупена сграда с идентификатор 67653.915.71.1 със 
застроена площ 21 (двадесет и един) кв.м.,  с предназначение: депо, хангар, гараж; 

при граници: 67653.915.71.2, 67653.915.88, 67653.915.71 по кадастралната карта на гр. 
Смолян, одобрена със Заповед №РД-18-14/10.05.2005г. на ИД на Агенцията по 
геодезия, картография и кадастър, видно от скица на сграда № 15-693868-31.07.2019 
год. на цена 8 000 (осем хиляди) лева, собственост на  З.Н.-И., Ш.А., Й.Б. и Н. Н.  

       2. Упълномощава Кмета на Община Смолян да издаде необходимия за целта 
документ / писмен отказ/, удостоверяващ несъгласието на Общински съвет за 
изкупуване на сграда с идентификатор 67653.915.71.1 със застроена площ 21 

(двадесет и един) кв.м.,  с предназначение: депо, хангар, гараж; при граници: 
67653.915.71.2, 67653.915.88, 67653.915.71 по кадастралната карта на гр. Смолян, 

одобрена със Заповед №РД-18-14/10.05.2005г. на ИД на Агенцията по геодезия, 
картография и кадастър, видно от скица на сграда № 15-693868-31.07.2019 год. на 
цена 8 000 (осем хиляди) лева, собственост на  З.Н.-И., Ш.А., Й.Б.и Н.Н. 
 

  
 

ПО ПЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Изкупуване на поземлен имот 

№ 525, кв. 5 и поземлен имот № 526, кв. 6 по плана на с. Полковник Серафимово, 

общ. Смолян на основание чл. 199 от ЗУТ във връзка с чл. 33 от ЗС. 
  ДОКЛАДВА: инж. Мариана Цекова – Зам.-кмет на Община Смолян 

 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Преминаваме към точка 15 от дневния ред. Давам думата на 
инж. Мариана Цекова. 
МАРИАНА ЦЕКОВА: Отново искане за отказ да бъдат изкупени два застроени и 
незастроени поземлени имоти, находящи се в село Полковник Серафимово – имоти 

525 в кв. 5 и 526 в кв. 6.  
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Имате думата за изказвания, колеги. Има ли желаещи, колеги? 

Не виждам. Който е съгласен да прекратим разискванията, моля да гласува. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 21, „ПРОТИВ“ – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0. 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: С 21 „за“ прекратихме разискванията. 
 
 

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 
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6. Виолета Бояджиева     – отсъства 
7. Денислав Костов     – „за“ 
8. Димитър Ангелов     – отсъства 
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   – отсъства 
23. Салих Аршински    – „за“ 
24. Сийка Йочева     – отсъства 
25. Софка Иванова     – „за“ 
26. Стефан Сабрутев     – отсъства 
27. Стоян Иванов      – „за“ 

28. Тодор Митов     – отсъства 
29. Филип Топов     – „за“ 

 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Моля, обявете резултата. 
(Мариана Иванова, от място: 21 „за“, без „против“ и „въздържали се“.) 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: С 21 „за“, без „против“ и „въздържали се“, приехме и точка 
15.  

 
    Общинският съвет след като се запозна с докладната записка на МАРИАНА 

АЛЕКСАНДРОВА ЦЕКОВА – Зам. Кмет на Община Смолян, оправомощена със 
Заповед № РД-1371/10.12.2019 г. на Кмета на Община Смолян, на основание чл.21, 

ал.1 т.8 и ал. 2, чл. 27, ал. 5 от Закона за местното самоуправление и местна 
администрация, чл. 8, ал.1 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл.199 

от Закона за устройство на територията, чл. 33 от Закона за собствеността   
 

                                                            Р Е Ш И : 

 
      1. Не дава съгласие, да бъдe изкупен застроен и незастроен поземлен имот № 525 

целия с площ 65 (шестдесет и пет) кв.м., кв. 5 по плана на с. Полковник Серафимово, 
общ. Смолян, утвърден със Заповед №117/07.10.1965 год. и изменен със Заповед  № 

37/28.11.1977 год., при граници: улица, поземлен имот 523, поземлен имот 524, 

участващ в УПИ І-523,525, и улична регулация, кв.5 по плана на с. Полковник 
Серафимово, общ. Смолян на цена 4 400,00 (четири хиляди и четиристотин) евро, 

собственост на  С.Х.Б., А.Х Й., Л.П.К. и З.П.М. 
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      2. Не дава съгласие, да бъдe изкупен незастроен поземлен имот № 526 целия с 
площ 299 (двеста деветдесет и девет) кв.м., кв. 6 по плана на с. Полковник 
Серафимово, общ. Смолян, утвърден със Заповед №117/07.10.1965 год. и изменен със 
Заповед  № 37/28.11.1977 год., при граници: улица, поземлен имот 527, поземлен 
имот 540,  поземлен имот 539, участващ в УПИ V-526,527, УПИ VІІІ -540 и улична 
регулация, кв. 6 по плана на с. Полковник Серафимово, общ. Смолян на цена 3 000,00 
(три хиляди) евро, собственост на С.Б., А.Й., Л.К.и З.М. 

      3. Упълномощава Кмета на Община Смолян да издаде необходимия за целта 
документ / писмен отказ/, удостоверяващ несъгласието на Общински съвет за 
изкупуване на застроен и незастроен поземлен имот № 525 целия с площ 65 

(шестдесет и пет) кв.м., кв. 5 по плана на с. Полковник Серафимово, общ. Смолян, 
утвърден със Заповед №117/07.10.1965 год. и изменен със Заповед  № 37/28.11.1977 

год., при граници: улица, поземлен имот 523, поземлен имот 524, участващ в УПИ І-
523,525, и улична регулация, кв.5 по плана на с. Полковник Серафимово, общ. 

Смолян на цена 4 400,00 (четири хиляди и четиристотин) евро и незастроен поземлен 

имот № 526 целия с площ 299 (двеста деветдесет и девет) кв.м., кв. 6 по плана на с. 
Полковник Серафимово, общ. Смолян, утвърден със Заповед №117/07.10.1965 год. и 

изменен със Заповед  № 37/28.11.1977 год., при граници: улица, поземлен имот 527, 
поземлен имот 540,  поземлен имот 539, участващ в УПИ V-526,527, УПИ VІІІ -540 и 

улична регулация, кв. 6 по плана на с. Полковник Серафимово, общ. Смолян на цена 3 
000,00 (три хиляди) евро, собственост на  С.Б., А.Й., Л.К.и З.М. 

 

 

ПО ШЕСТНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Одобряване на Подробен 

устройствен план – парцеларен план за обект: „Външно електрозахранване на 

жилищна сграда на Весела Цолова в поземлен имот 67653.78.46 в гр. Смолян”. 

  ДОКЛАДВА: инж. Мариана Цекова – зам.-кмет на Община Смолян 

 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Колеги, преминаваме към точка 16, одобряване на подробен 

устройствен план. Давам думата на инж. Мариана Цекова. 
МАРИАНА ЦЕКОВА: Уважаеми дами и господа, вече беше допуснато външно 
електрозахранване на жилищата. Процедурата е изминала. Молим за вашето 
одобрение на подробния устройствен план – парцеларен план за обект външно 
електрозахранване на жилищна сграда. Благодаря ви! 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Колеги, имате думата за изказвания. Има ли желаещи да се 
изкажат, колеги? Не виждам. Който е съгласен да прекратим разискванията, моля да 
гласува. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 20, „ПРОТИВ“ – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0.  

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Който е съгласен да приемем решението по точка 16, 
одобряване на подробен устройствен план – парцеларен план, моля да гласува. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 21, „ПРОТИВ“ – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0.  
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: С 21 „за“, без „против“ и „въздържали се“ се прие точка 16.  

 

    Общинският съвет след като се запозна с докладната записка на МАРИАНА 

АЛЕКСАНДРОВА ЦЕКОВА – Зам. Кмет на Община Смолян, оправомощена със 
Заповед № РД-1371/10.12.2019 г. на Кмета на Община Смолян, на основание чл.14 
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ал.1, ал.2 и ал.3 от Закона за общинската собственост, 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: „Външно 

електрозахранване на жилищна сграда на Весела Цолова в поземлен имот 67653.78.46 

в гр. Смолян” с трасе преминаващо през поземлени имоти с идентификатори 

67653.78.413 и 67653.78.40.  

  

ПО СЕДЕМНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Одобряване на Подробен 

устройствен план – парцеларен план за обект: „Външна канализация към 

жилищна сграда в поземлен имот 67653.131.12, УПИ V – 131.12, кв. 131 по плана 

на гр. Смолян”. 

  ДОКЛАДВА: инж. Мариана Цекова – зам.-кмет на Община Смолян 

 

 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Преминаваме към точка 17 – одобряване на подробен 

устройствен план. Давам думата на инж. Мариана Цекова. 
МАРИАНА ЦЕКОВА: Допуснато е изработването на подробния устройствен план – 
парцеларен план за обект „Външна канализация към жилищна сграда“. Моля за 
вашето одобрение.  
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Колеги, имате думата за изказвания. 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 одобряване на подробен 
устройствен план. Който е съгласен, моля да гласува. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 19, „ПРОТИВ“ – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0. 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: С 19 „за“, без „против“ и „въздържали се“, приехме 
одобряването на подробен устройствен план. 
 

        Общинският съвет след като се запозна с докладната записка на МАРИАНА 

АЛЕКСАНДРОВА ЦЕКОВА – Зам. Кмет на Община Смолян, оправомощена със 
Заповед № РД-1371/10.12.2019 г. на Кмета 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: 
„Външна канализация към жилищна сграда в поземлен имот 67653.131.12, УПИ 
V – 131.12, кв.131 по плана на гр. Смолян”, с трасе преминаващо през 
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поземлени имоти с идентификатори 67653.131.12, 67653.131.460, 67653.37.461, 
67653.37.453 и 67653.134.455. 

  

ПО ОСЕМНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Промяна предназначението 

на част от  урегулиран поземлен имот /УПИ/ I – За озеленяване (за поземлен 

имот с идентификатор 67653.914.1559), предвиден в устройствения план за 

озеленена площ в кв. 30 по плана на гр. Смолян, кв. Горно Смолян /ул. 

„Чинара“/. 

  ДОКЛАДВА: инж. Мариана Цекова – зам.-кмет на Община Смолян 

 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Преминаваме към следващата точка, обаче ние нямаме кворум 
за нея, защото тя е с поименно гласуване и трябва да имаме 2/3. Това означава 20 

общински съветници. 19 сме в момента. Точка 19 е  по същият начин, 21, 22 е така. На 
24-та точка трябва да преминем. Няма ли някой от общинските съветници, който да е 
наоколо? 

(От залата: Ето го, ето.) 

(Бел. на прот. В залата влизат още общински съветници.) 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Преминаваме към точка 18 от дневния ред, промяна 
предназначението. Даваме думата на г-жа Мариана Цекова. 
МАРИАНА ЦЕКОВА: Уважаеми дами и господа, става въпрос за промяна 
предназначение на част от урегулиран поземлен имот за озеленяване с идентификатор 
67653.914.1559, находящ се в кв. Горно Смолян, ул. „Чинара“. Моля за вашето 

съгласие. 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: 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. 
 

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“ 
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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   – отсъства 
23. Салих Аршински    – отсъства 
24. Сийка Йочева     – отсъства 
25. Софка Иванова     – „за“ 

26. Стефан Сабрутев     – отсъства 
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 точка 18 
промяна предназначението.  

 
          Общинският съвет след като се запозна с докладната записка на МАРИАНА 

АЛЕКСАНДРОВА ЦЕКОВА – Зам. Кмет на Община Смолян, оправомощена със 
Заповед № РД-1371/10.12.2019 г. на Кмета на Община Смолян, на основание чл.21 
ал.1 т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и протокол 

от проведено обществено обсъждане на основание чл.127 ал.1 от ЗУТ от 15.11.2019 
год.,  

 

                                                            Р Е Ш И : 

 

Допуска промяна  на проект на изменение на Подробен устройствен план 
/ПУП/ – План за регулация и застрояване на част от  урегулиран поземлен имот 
/УПИ/ I – За озеленяване (за поземлен имот с идентификатор 67653.914.1559), 
предвиден в устройствения план за озеленена площ в кв.30 по плана на гр. 
Смолян, кв. Горно Смолян с присъединяване към УПИ II - за жилищно 
строителство  при граници : УПИ I – За  озеленяване  и ул. „Чинаря“.   

Приложение : Проект за промяна на ПУП – ПРЗ  в кв.30 по плана на гр. 
Смолян, кв. Горно Смолян –   в М 1 : 500. 
 

ПО ДЕВЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Промяна 

предназначението на част от урегулиран поземлен имот /УПИ/ I – Озеленяване 

(за поземлен имот с идентификатор 67653.913.387), предвиден в устройствения 

план за озеленена площ в кв. 59 по плана на гр. Смолян, кв. Горно Смолян /ул. 

„Васил Димитров“ и ул. „Бачо Киро“/.                                                 

  ДОКЛАДВА: инж. Мариана Цекова – зам.-кмет на Община Смолян 
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ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Преминаваме към точка 19. Давам думата на инж. Мариана 
Цекова.  
МАРИАНА ЦЕКОВА: Отново, дами и господа, промяна предназначение, 
озеленяване, за част от поземлен имот с идентификатор  67653.913.387 в кв. 59 по 
плана на гр. Смолян, кв. Горно Смолян, между улиците „Васил Димитров“ и ул. „Бачо 

Киро“. Благодаря! 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Колеги, имате думата за изказвания. Има ли желаещи, колеги? 

Не виждам. Който е съгласен да прекратим разискванията, моля да гласува. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 22, „ПРОТИВ“ – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0. 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: С 22 „за“, без „против“ и „въздържали се“, прекратихме 
разискванията. Колеги, преминаваме към  гласуване. 
 

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    – „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   – отсъства 
23. Салих Аршински    – отсъства 
24. Сийка Йочева     – отсъства 
25. Софка Иванова     – „за“ 
26. Стефан Сабрутев     – отсъства 
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“) 
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ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: С 22 „за“, без „против“ и „въздържали се“, приехме точка 19. 

 
    Общинският съвет след като се запозна с докладната записка на МАРИАНА 

АЛЕКСАНДРОВА ЦЕКОВА – Зам. Кмет на Община Смолян, оправомощена със 
Заповед № РД-1371/10.12.2019 г. на Кмета на Община Смолян, на основание  чл.21 

ал.1 т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и протокол 
от проведено обществено обсъждане на основание чл.127 ал.1 от ЗУТ от 17.10.2019 

год., 

 

                                                            Р Е Ш И : 

 
          Допуска промяна  на проект на изменение на Подробен устройствен план /ПУП/ 
– План за регулация и застрояване на част от  урегулиран поземлен имот /УПИ/ I – 

Озеленяване (за поземлен имот с идентификатор 67653.913.387), предвиден в 
устройствения план за озеленена площ в кв.59 по плана на гр. Смолян, кв. Горно 
Смолян с образуване на нов УПИ … - 387 - за жилищни и обществено - обслужващи 

функции, при граници : УПИ I – Озеленяване, ул. “Васил Димитров“  и ул. „Бачо 
Киро“.   

          Приложение : Проект за промяна на ПУП – ПРЗ  в кв.59 по плана на гр. Смолян, 
кв. Горно Смолян –   в М 1 : 500.   

  
 

 

ПО ДВАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Промяна предназначението на 

урегулиран поземлен имот /УПИ/ III – Озеленяване предвиден в устройствения 

план за озеленена площ в кв. 7 по плана на гр. Смолян, кв. Устово. 
  ДОКЛАДВА: инж. Мариана Цекова – Зам.-кмет на Община Смолян 

 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Преминаваме, колеги, към точка 20. Давам думата на инж. 

Мариана Цекова, уважаеми дами и господа! Касае се отново за промяна 
предназначение от озеленяване съгласно ПУП-а – ПРЗ, промяната да бъде предимно 
за производствени нужди. Благодаря ви! 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Колеги, имате думата за изказвания. Има ли желаещи, колеги? 
Не виждам. Който е съгласен да прекратим разискванията, моля да гласува. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 22, „ПРОТИВ“ – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0. 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: С 22 „за“, без „против“ и „въздържали се“, прекратихме 
разискванията. Поименно гласуване, колеги. 

 

Поименно гласуване на проекта за решение по т. 20 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 
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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 
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   – отсъства 
23. Салих Аршински    – „за“ 

24. Сийка Йочева     – отсъства 
25. Софка Иванова     – „за“ 

26. Стефан Сабрутев     – отсъства 
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 точка 20. 
 

    Общинският съвет след като се запозна с докладната записка на МАРИАНА 

АЛЕКСАНДРОВА ЦЕКОВА – Зам. Кмет на Община Смолян, оправомощена със 
Заповед № РД-1371/10.12.2019 г. на Кмета на Община Смолян, на основание чл.21 

ал.1 т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и протокол 
от проведено обществено обсъждане на основание чл.127 ал.1 от ЗУТ от 17.10.2019 

год.,  
 

                                                            Р Е Ш И : 

 
          Допуска промяна на ПУП – ПРЗ  на УПИ III – Озеленяване (за част от поземлен 
имот с идентификатор 67653.923.278) с присъединяване към УПИ  I - 98 за събиране и 

третиране  ИУМПС, ИУЕЕО, ОЧЦМ, НУБА, хартия, пластмаса и стъкло, за складова 
база и авторемонтна дейност в кв.7 по плана на гр. Смолян, кв. Устово, при граници : 

река Черна, ГПК, УПИ I - 98 за събиране и третиране  ИУМПС, ИУЕЕО, ОЧЦМ, 

НУБА, хартия, пластмаса и стъкло, за складова база и авторемонтна дейност.   
 

           Приложение : Проект за промяна на ПУП – ПРЗ  в кв.7 по плана на гр. Смолян, 
кв. Устово в М 1 : 500. 
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ПО ДВАДЕСЕТ И ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Даване на съгласие за 

издаване на разрешение по чл. 56 от ЗУТ за територията на к.к. Пампорово – 

к.т.я. „Малина“ по Наредбата за обектите и елементите на градското 

обзавеждане по чл. 56 от ЗУТ./ поземлен имот с идентификатор 69345.6.161/ 

  ДОКЛАДВА: инж. Мариана Цекова – Зам.-к.мет на Община Смолян 

 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Преминаваме към т. 21, даване на съгласие. Давам думата на 
инж. Мариана Цекова. 
МАРИАНА ЦЕКОВА: Уважаеми дами и господа, касае се за обект преместваем по 

чл. 56 от Закона за устройство на територията. Моля по т. 1, що касае срока, да се чете 
„от 1 януари 2020 година до 15 март 2020 г.“ и още една точка, ако дадете вашето 

съгласие, да допуснем предварително изпълнение, за да може този срок да бъде 
спазен. Благодаря ви! 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: 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“, прекратяваме 
разискванията. Преминаваме към гласуване, като към решението да бъде добавено по 

чл. 60 от АПК и да бъде променена датата от 1 януари 2020 г. до 15 март 2020 г. 
Който е съгласен… Не, поименно гласуване. 
 

Поименно гласуване на проекта за решение по т. 21 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      – отсъства  
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 
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22. Радослава Вълчанова – Кисимова   – отсъства 
23. Салих Аршински    – „за“ 
24. Сийка Йочева     – отсъства 
25. Софка Иванова     – „за“ 
26. Стефан Сабрутев     – отсъства 
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“, решението се 
приема.  
 

           Общинският съвет след като се запозна с докладната записка на МАРИАНА 

АЛЕКСАНДРОВА ЦЕКОВА – Зам. Кмет на Община Смолян, оправомощена със 
Заповед № РД-1371/10.12.2019 г. на Кмета на Община Смолян, на основание  чл.21 

ал.1, т.23 от Закон за местното самоуправление и местната администрация и във 
връзка с чл. 56 ал.2 от ЗУТ и чл.10 ал.3 от Наредбата за обектите и елементите на 
градското обзавеждане по чл.56 от ЗУТ,   

 

                                                            Р Е Ш И : 

 

1. Дава съгласие за издаване на Разрешение за поставяне на преместваем 

обект по чл.56 от ЗУТ, за територията на к.к. Пампорово - к.т.я. „Малина“ за „Ски-
гардероб“ върху терен с площ 163кв.м, в поземлен имот с идентификатор 69345.6.161 

в к.к. Пампорово - к.т.я. „Малина., с.Стойките, общ.Смолян за срок от 01.01.2020 г. до 
15.03.2020г. 
            2.Допуска предварително изпълнение на решението по реда на чл. 60 от АПК. 

  
 

ПО ДВАДЕСЕТ И ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Даване на съгласие за 

издаване на разрешение по чл. 56 от ЗУТ за територията на к.к. Пампорово – 

к.т.я. „Малина“ по Наредбата за обектите и елементите на градското 

обзавеждане по чл. 56 от ЗУТ/ поземлен имот с идентификатор 69345.6.163/. 
  ДОКЛАДВА: инж. Мариана Цекова – Зам.-кмет на Община Смолян 
 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Преминаваме към точка 22. Давам думата на инж. Мариана 
Цекова. 
МАРИАНА ЦЕКОВА: Уважаеми дами и господа, аналогична на предходната. Моля 
отново срокът да бъде записан да бъде считан от 1 януари 2020 г. до 15 март 2020 г. и 

съответно с ваше съгласие да допуснете предварително изпълнение по чл. 60 от АПК. 
Благодаря ви! 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Колеги, имате думата за изказвания. Не виждам. Който е 
съгласен да прекратим разискванията, моля да гласува. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 21, „ПРОТИВ“ – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0. 
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ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: С 21 „за“, без „против“ и „въздържали се“, прекратихме 
разискванията. Колеги, към решението по точка 22 да бъде променена датата – 
1януари 2020 г. до 15 март 2020 г. и да бъде допуснато допълнително включване 
предварително изпълнение по чл. 60 от АПК, поименно гласуване. 
 

Поименно гласуване на проекта за решение по т. 22 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     – отсъства 
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   – отсъства 
23. Салих Аршински    – „за“ 
24. Сийка Йочева     – отсъства 
25. Софка Иванова     – „за“ 
26. Стефан Сабрутев     – отсъства 
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 решенията 
по точка 22.  
 

                   Общинският съвет след като се запозна с докладната записка на МАРИАНА 

АЛЕКСАНДРОВА ЦЕКОВА – Зам. Кмет на Община Смолян, оправомощена със 
Заповед № РД-1371/10.12.2019 г. на Кмета на Община Смолян, на основание  чл.21 

ал.1, т.23 от Закон за местното самоуправление и местната администрация и във 
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връзка с чл. 56 ал.2 от ЗУТ и чл.10 ал.3 от Наредбата за обектите и елементите на 
градското обзавеждане по чл.56 от ЗУТ,  

 

                                                            Р Е Ш И : 

 

1. Дава съгласие за издаване на Разрешение за поставяне на преместваем 
обект по чл.56 от ЗУТ, за територията на к.к. Пампорово - к.т.я. „Малина“ за 
„Чайна и открита тераса“ върху терен с обща площ 350кв.м (чайна с площ 
193,64кв.м и откритата тераса с площ 155,59кв.м), в поземлен имот с 
идентификатор 69345.6.163 в к.к. Пампорово - к.т.я. „Малина, с.Стойките, 
общ.Смолян, за срок от 01.01.2020 г. до 15.03.2020 г. 

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

  
 

ПО ДВАДЕСЕТ И ТРЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Даване на съгласие за 

издаване на разрешение по чл. 56 от ЗУТ за територията на к.к. Пампорово – 

к.т.я. „Малина“ по Наредбата за обектите и елементите на градското 

обзавеждане по чл. 56 от ЗУТ/ поземлен имот с идентификатор 69345.6.216/. 
  ДОКЛАДВА: инж. Мариана Цекова – Зам.-кмет на Община Смолян 
 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Преминаваме към точка 23. Даване съгласие наново. Давам 

думата на инж. Мариана Цекова. 
МАРИАНА ЦЕКОВА: Отново от същия заявител, отново в курортното ядро 
„Малина“, отново този срок 1 януари 2020 г. до 15 март 2020 г. Моля отново за 
вашето съгласие за предварително изпълнение на основание чл. 60 от АПК. Благодаря 
ви! 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Колеги, имате думата за изказвания. Има ли желаещи, колеги? 
Не виждам. Който е съгласен да прекратим разискванията, моля да гласува. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 22, „ПРОТИВ“ – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0. 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: С 22 „за“, без „против“ и „въздържали се“, прекратихме 
разискванията. Колеги, към решението предлагам да се добави изменението, което 

предложи г-жа Цекова, да се допълни с чл. 60 от АПК и да бъде променена датата от 1 
януари 2020 г. до 15 март 2020 г.  
 

Поименно гласуване на проекта за решение по т. 23 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“ 
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9. Димитър Кръстанов    – „за“ 

10. Екатерина Гаджева    – „за“ 
11. Иван Френкев     – „за“ 

12. Иван Гавазов     – отсъства  
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   – отсъства 
23. Салих Аршински    – „за“ 

24. Сийка Йочева     – отсъства 
25. Софка Иванова     – „за“ 

26. Стефан Сабрутев     – отсъства 
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 точка 23. 

 
             Общинският съвет след като се запозна с докладната записка на МАРИАНА 

АЛЕКСАНДРОВА ЦЕКОВА – Зам. Кмет на Община Смолян, оправомощена със 
Заповед № РД-1371/10.12.2019 г. на Кмета на Община Смолян, на основание чл.21 
ал.1, т.23 от Закон за местното самоуправление и местната администрация и във 
връзка с чл. 56 ал.2 от ЗУТ и чл.10 ал.3 от Наредбата за обектите и елементите на 
градското обзавеждане по чл.56 от ЗУТ, 

                                                            Р Е Ш И: 

  

1. Дава съгласие за издаване на Разрешение за поставяне на преместваем обект 
по чл.56 от ЗУТ, за територията на к.к. Пампорово - к.т.я. „Малина“ за „Чайна“ върху 
терен с площ 132кв.м, в поземлен имот с идентификатор 69345.6.216 в к.к. Пампорово 
- к.т.я. „Малина, с.Стойките, общ.Смолян, за срок от 01.01.2020 г. до 15.03.2020г. 

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

 

ПО ДВАДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Промяна в 

структурата на Община Смолян.   

ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 

 



Протокол № 04/30.12.2019 г.  

  

78 
 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Колеги, преминаваме към точка 24, промяна в структурата на 
Община Смолян. Давам думата на г-н Николай Мелемов, кмет на Община Смолян. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Благодаря! Уважаеми дами и господа, след внимателен 

анализ на старата структура и след така анализ и на дейността на Общината в 
изминалите години, решихме да направим промени в структурата, касаещи 

оптимизация на състава, намаляне числеността в някои звена и затова предлагам на 
вашето внимание нова структура на Община Смолян. Знам, че на комисиите е 
обсъждана достатъчно, тука е и г-н Николов, секретар на Общината, който лично се 
занимаваше с това. Така че предлагам на вашето внимание и обсъждане нова 
структура на Община Смолян. 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Колеги, имате думата за изказване. Г-н Кръстанов. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Благодаря ви, г-жо председател! Уважаеми г-н кмете, 
уважаеми колеги! Все пак, г-н кмете, казахте, че е направен преглед, анализ и оценка 
на досегашната структура. Кои са предимствата на предлаганите от вас промени?  

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Предимствата са по-добро взаимодействие между 
различните звена първо и второто, както казах, намаляне на числеността в някои 
звена, защото имаме нужда и от оптимизация и от намаляне на разходите. Но преди 

всичко функционалното взаимодействие между различните звена на Общината. 
(Димитър Кръстанов, от място: Това се нарича аеродинамика.) 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Колеги, имате думата за изказвания. Да, г-н Френкев. 
ИВАН ФРЕНКЕВ: Уважаема г-жо председател, уважаеми г-н кмет, уважаеми колеги 

и гости! Аз съжалявам, обаче трябва отново да поставя въпроса за кметските 
наместници. Отново това нещо предишното заседание го дискутирахме, дъвчихме и 
сега тъй като имаме отново възможност това нещо да го дискутираме, ще трябва да 
повдигна отново въпроса. До нас достигна информация от хора, които се притесняват, 
че за пореден път те ще бъдат лишени от правото си на административни услуги, на 
изобщо държавата да бъде някъде около тях, което реално е така тяхно право. Тогава 
не се наехте да поемете ангажимента, че ако ви бъдат предоставени средства за 
кметски наместници, вие ще назначите кметски наместници. Сега бих искал отново 

да помоля. Знам, че тогава обяснихте, че може да не ви бъдат дадени средствата за 
всички 37 кметски наместници, които сте посочили. Въпреки това, бих искал да ви 

помоля да поемете ангажимент все пак за тези кметски наместници, за тази бройка 
кметски наместници, която ви бъде отпусната, вие да поете ангажимента да бъдат 
назначени. И селата да имат реално стопанин. Има все повече и повече хора, с нас се 
свързват от селата, които са много притеснени. Има хора, които са извън градовете, 
извън Смолян, по обективни причини било гастарбайтери, било да търсят работа, 
било да учат, които се притесняват за роднините си. Това е най-малкото човещина и 
смятам, че дължим на хората в тези села. Всички от нас преди по-малко от два месеца 
ходихме в тези села и агитирахме и поемахме ангажименти, както ние, така и вие. 
Сигурен съм, че и на вас са ви поставяни тези въпроси. Благодаря! 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Абсолютно вярно. Наистина, на този етап ние сме поискали 
от Министерство на финансите да ни финансира 37 кметски наместници. Вие 
акцентирате на това, на кметския наместник. Аз акцентирам на това, че няма да 
остане населено място, което да не е обслужено административно. Искам да заявя, че 
тези пари, които ще бъдат отпуснати, независимо колко ни одобрят, те не могат да 
бъдат ползвани за друго. Тоест няма как да ни одобрят пари за кметски наместници, 
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ние да ги похарчим за нещо друго. Това е безспорен факт. Въпросът е, че 
финансирането, което ще бъде, най-вероятно колкото и бройки да ни финансират, те 
ще бъдат на минимална заплата. Пак ще има анализ. Ние и сега го правим. Има села, 
където има една административна услуга на месец. Така че гарантирам, че 
населението няма да остане необслужено административно, което е най-важното. 

Когато ни върнат писмото, с което ни одобрят кметските наместници, ще 
анализираме какво можем да си позволим. Много пъти е ставало на въпрос кое е по-

добре – да има 30 човека на минимална заплата или 20 с по-високи заплати. Това е 
нещо, което наистина е важно като анализ, защото парите няма да бъдат безчет. Така 
че когато бъдат одобрени бройката, тогава ще направим анализа. И пак казвам, 

гарантирам, че няма да остане населено място, колкото и малко да е то, което няма да 
бъде обслужено административно. 

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

гости! Да, разбирам това, което ни го казвате, но искам да видите и другата гледна 
точка. Значи тук не става въпрос за това на повече… Парите е ясно, те отиват, те са 
делегирани от държавата. Те отиват по определено предназначение, ще бъдат 
изразходени за заплати. Това го разбирам. Но има и нещо друго. Те може да нямат 
нужда от административна услуга, но селата имат нужда от стопанин, а хората от 
опора. В тези села, за които говорим и които са под минимума за провеждане на 
избор за кмет, повечето хора там са възрастни хора, които са така в крайно неприятно 
среда, особено зимните месеци. Те имат нужда от някой, към който да се обърнат в 
случай на пожар, в случай на лекарства, в случай на бедствие и т. н. Те може да нямат 
нужда да изкарат определен документ от Общината, но те имат нужда от някой, на 
който да се уповават. И тук става въпрос за това, да има колкото се може повече 
опори за тези хора в тези села. Да, наясно съм, даже знам за някои села, които 

предпочитат да се обединят и един кметски наместник да отговаря за няколко села, но 
да ги има. Разбирате ли? Да е нещо, към когото хората да могат да се обърнат. Най-

малкото това е човещината, а административните услуги и тия 500 лева за един 

пенсионер, който е там, те така или иначе ще му бъдат от полза. Но хората ще усетят 
ползата. Най-вече тези, които живеят там. Благодаря! 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Г-н Кръстанов. Други изказвания? Да, г-н Костов. 
ДЕНИСЛАВ КОСТОВ: Уважаеми г-н кмет, г-жо Аръчкова председател! Днес много 

колеги се обръщаха към младите, новите общински съветници и искам да направя 
реплика към г-н Френкев. Това, че в селата има хора, които имат нужда от дадена вид 

грижа, те по никакъв начин не са били изоставени и досега от Общината. Винаги е 
имало човек, кметски наместник или кмет на съседно населено място, който се е 
грижил и за пътната обстановка, и за хората, когато са имали нужда и е имало нужда 
от решаване на такъв проблем. Тези хора наистина никога не трябва, Общината не 
трябва да ги оставя и те никога не са били оставяни. Но е въпрос на мениджърско 

решение и тук ще се съглася с г-н кмета, че по-добре да оптимизираме структурата и 
да дадем възможност хората, които имат повече работа и поемат повече ангажименти, 

да получат по-голямо заплащане за това нещо, а не просто да назначаваме хора. Този 

кметски наместник ние трябва да го наречем социален медиатор, социален работник 
или какъв? В смисъл има си функции, които съседните кметства или кметът на 
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населеното място, което е най-близко, може да ги поеме, както и до сега. И хората 
няма да останат без грижа. Благодаря! 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Г-н Кръстанов, г-н Френкев. 
(Иван Френкев, от място: Реплика само.) 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Г-н Френкев, добре. 
ИВАН ФРЕНКЕВ: Уважаема г-жо председател, уважаеми г-н кмет, колеги, гости! 
Ако всичките тези пари за 37 кметски наместника отиват в един човек, който да 
обикаля, тогава може би най-голяма заплата ще се взема. Но това не означава, че 
услугата, която ще предложи на жителите на общината и на селата в общината, ще 
бъде по-добра. Значи тук става въпрос да направим максимално добро за максимален 

брой хора. Не да бъдеш детегледачка, не за нещо друго. Най-малкото това е и за 
хората, които са извън града, техните деца и внуци, за които по-малко, по-спокойно 

ще бъде, когато има към кой да се обърнат, да отидат и да види какво се случва в 
селото. Преди няколко седмици две деца съвсем случайно, деца – извинявам се, двама 
младежи съвсем случайно минаващи с колата покрай Чокманово, виждат горяща 
къща и измъкват една старица от горящата къща. Всичко се случва. Особено зимата в 
нашия район. Миналата година знаем каква беше зимата, без да влизам в причините 
защо така се случи. Но това е нашата реалност, такава е нашата община, такива са 
селата. Тези хора не са втора категория. Те имат нужда към опора. Селата им имат 
нужда от стопанин, не детегледачка, стопанин. Благодаря! 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Г-н Кръстанов. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Благодаря ви! Една много кратка реплика към младия 
колега Костов. Нека да сложим нещата по местата им. Кметските наместници са 
делегирана държавна дейност. Държавата ще ни даде щат и финансиране, на 37 щата 
за кметски наместници – на Чокманово, на Белев дол, на Серафимово, на Стойките. 
Ние някак си изведнъж мениджърски ще решим, че там няма да има кметски 

наместници, държавата няма да присъства. Как ще се обслужва населението на Белев 
дол примерно? Ние много добре знаем за какво става дума. Как нашият много добър 

кмет на Широка лъка отговаря за Стойките, за  Гела, Солища, Стикъл и за Широка 
лъка? Ама моля ви се!  
(Филип Топов, от място: Зад теб е.) 

ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Знам. Адмирации! Той е широко подкрепен и сигурно 
дълго време ще е така. въпросът е на възможности, заложената в идеята същност 
държавата да присъства там. В Чокманово как няма да има примерно един човек от 
държавата или в Стойките? Или в откъснатия Белев дол, за който се минава през 
друга община, за да се иде в него. Затова става дума. За оптимизация. Винаги може да 
има. И възможности, и реализация, и съчетаване така да се каже, наместване на 
интересите и на капацитета да се свърши една или друга работа. Но по принцип аз 
затова миналия път поставих така въпроса. Като изясни кмета какво иска да 
назначава, да ни каже какво. Сега излиза така, че държавата ще ни даде едни пари за 
37 души и ние ще ги разпределим на 15. Някак си нещо не ми се връзва. Дали съм с 
много закостенели разбирания? 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Може ли и аз да взема думата? 

ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Дали съм аз със закостенели разбирания? Аз се сещам май 
за какво става дума, защото все пак съм ръководил много големи предприятия, но 
така или иначе не бива да игнорираме възможността. Не бива да игнорираме 
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възможността държавата да присъства там. Оставяме на страна какво и как ще 
свърши кметския наместник. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Само да ви кажа, съжалявам, ама за Чокманово не може да 
има кметски наместник. Под 100 човека са. 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Г-н Аршински. 

(Димитър Кръстанов, от място: Ама къде? Тези 100 човека къде са 

регламентирани?) 

(Филип Топов, от място: В кой закон?) 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: В Изборния закон предишния, след това има на 8 октомври 
едно изменение, което дойде, че кметовете на населени места, които не участват на 
избор, както са половината от нашите кметове и бяха кметове, в момента си остана 
като наименование не кметско наместничество, а кметство и е с временно 

изпълняващ кметски наместник. И това са потвърждението с изпратеното изменение 
от 8 октомври, че тези кметове, които са били на населени места на Изборния кодекс, 
с над 100 човека и предишният път са избрани като кметове, сега са временно 
изпълняващи кметски наместници на населеното място. И там е определено. 
(Димитър Кръстанов, от място: Искате за Чокманово и Серафимово щатове, а те 

нямат право да заемат длъжността, така ли?) 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: В крайна сметка това е приоритет на кмета. Може да назначи 

на 2 часа, може да назначи на 4 часа. Първо не му е одобрена окончателно бройката 
от Министерство на финансите. След това тази бройка, където се одобрява от 
Министерство на финансите, тя ще бъде с минималните размери, както каза г-н 

Мелемов. За тях държавата ще даде по закон не повече от 80 % от избрания кмет на 
населено място и това е сумата, която е определена в Държавен вестник, в бюджета за 
2020 година, че за кметски наместник сумата ще бъде не повече от 913 лева.  
(Димитър Кръстанов, от място: Кажете, че ще има кметски наместник по 

съвместителство.) 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: В крайна сметка, за да бъде назначен кметски наместник, г-н 

Кръстанов, вие много добре знаете, че в населеното място трябва да има уседналост. 
Законът за местното самоуправление е категоричен. И тука дава приоритет 
заместник-кметовете и кметските наместници да бъдат назначени от кмета.  
(Димитър Кръстанов, от място: Още повече объркахте ситуацията, че Чокманово 

няма право на кметски наместник.) 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: В момента не коментираме къде ще прецени кмета да си 
сложи. Той може да сложи кметски наместник и на два часа, и на четири. 

(Димитър Кръстанов, от място: Искате от нас да утвърдим щат, а ни казвате, че 

не сте преценили къде ще назначи. Моля ви се!) 

САЛИХ АРШИНСКИ: Уважаема г-жо председател, уважаеми г-н кмет! 
Утвърждаването на структурата в така поисканата таблица показва, че сме поискали 
Министерството на финансите максималният допустим брой по отношение на 
кметските наместници и на другите, съгласно указанията. Аз мисля, че преди да се 
получи официално потвърждение за утвърдената сума, която ще се делегира на 
Община Смолян за кметски наместници, да правим спекулации за брой и населени 

места, в които ще има или няма да има кметски наместници, не е уместно. На второ 
място, Законът дава право на кмета на Общината да прецени еднолично, подчертавам, 

ако пожелае, къде да има назначен кметски наместник, с какъв обхват и на колко 
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часа. На трето място. Колеги, истината е, че все по-трудно, да не кажа невъзможно е 
да се намери в едно село човек, който ще стои там 8 часа на минимална заплата. В 
следващият момент и с което ще приключа, когато г-н кмете, вероятно ще има 
някакво окрупняване, обединяване или избрани кметове, които ще отговарят за по-
малки населени места, наблюдение показва, че има кметове, които обикалят 
периодично тези населени места, за които отговарят, добрият пример с г-н Седянков 
за селата, но истината е, че има кметове, които не ходят в малките населени места, 
които са в периметъра на техния обхват. Няма да ги споменавам. Моята молба е да 
упражните по-голям контрол, ако има такова съвместителство на кмет или кметски 
наместник за населено място, което е в неговия обхват. Благодаря! 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Други  колеги? Не виждам. Да, г-н Василев. 
КОСТАДИН ВАСИЛЕВ: Уважаема г-жо председател, г-н кмете! През цялото си 

съществуване на Общината, аз поне докато съм бил като общински съветник, като 
секретар и като заместник-кмет, няма такъв период, когато да останат населени места 
необгрижвани, както каза кмета. Тука се прави малко политика. Не знам защо се 
напъват толкова много, още е рано. В смисъл такъв, че трябва да дойдат тези пари, 
което е важно, да се утвърдят тези хора. Това е първо. Второ. В Община Смолян има 
86 населени места. Вие ги знаете сигурно. Тия 86 населени места винаги ще има 
редуциране, ще останат такива, които се групират по две, по три. Това е вярно. Досега 
кметовете, които са тука и действащи кметове като кмета на Широка лъка, 
предполагам и кмета на Смилян, и кмет на Могилица, грижили са се за малките 
райони. Няма оставен човек, аз не съм чул оплакване. И ние ходим по селата, г-н 

Кръстанов, и г-н Френкев. Няма оплакване досега от хората за хората, които сме се 
срещали, че тези населени места са останали необгрижвани. Дайте сега да не бързаме. 
Слагаме каруцата пред коня. Няма смисъл. Да изчакаме да дойдат парите, ще седнем 
и ще коментираме. Много ясно, че кметът тука ще каже на кои населени места ще 
слага тези кметски наместници. Така че да не бързаме. Благодаря! 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Да, г-н Топов.  

ФИЛИП ТОПОВ: Уважаеми колеги, към края сме на заседанието. Ще бъда абсолютно 

много кратък. Факт е, че общинската структура на Административно-правното 
обслужване на населението се нуждае от много задълбочен анализ за подобряване на 
административно-правното обслужване на хората. Тази структура, която в момента се 
предлага е едно апелативно решение, което не решава очакванията на хората. В тази 

връзка общинското обслужване се нуждае от въвеждане на електронно управление. 
Нуждаем се от получаване по дигитален път на тези услуги. Нуждаем се от 
обслужване на едно гише. Въпреки, че излизам леко от темата, но позволявам си така 
това отклонение. Какво искат гражданите? Гражданите искат, когато влезнат в една 
административна сграда, да бъде посрещнат с уважение. Когато влезнат в една 
канцелария, да не му се налага да събира по 15, по 20 документа. Да бъде посрещнат с 
усмивка, независимо от проблемите, които има – лични и обществени, дадения 
държавен, общински и какъвто да е служител. Категоричен съм, че трябва да има 
оптимизация. Но оптимизация, и завършвам, г-жо Аръчкова, в насока правно-

административно своевременно бързо обслужване на хората. Това трябва да става 
наистина по един много нов начин на обслужване. Живеем в момента в IT-системи. 
Живеем в момента на компютризация. Не може, не трябва, въпреки, че ще си навлека 
негодуванието на част от хората, които изпълняват в момента различни общински 
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длъжности. За една и съща длъжност като характеристика, като длъжностна 
характеристика да отговарят по 5, по 10 и повече лица. По отношение на правното 
обслужване. Тука вече е моята болна тема. Имаме цяла правна дирекция, ангажираме 
за външни правни услуги други адвокатски кантори. Възлагаме дела с голям 
обществен интерес, материален интерес, на колеги адвокати, които не са членове на 
тази дирекция. На въпросът, който съм задавал многократно и писмено и устно, 
„Защо ангажираме външни правни услуги?“, ми се казва „на тия 600 или 800 лева 
няма кой да дойде, да бъде в тази правна дирекция“. Ще се направи необходимото да 
се оптимизират звена, където да бъдат съкратени, неприятният израз, уважаеми 
колеги, който не се харесва на никой, да бъдат съкратени. Оптимизация по друг начин 

не става. И тези, които работят, да им се увеличат заплатите. Навлезнахме в една 
тема, която за кметски наместници, бройки и така. Да, тя е важна. Но по-скоро на мен, 

извинявайте, тука ми прилича малко на клиентализъм кой ще бъде. Затова пак казвам, 
структурата на Община Смолян се нуждае от тотално ново оптимизиране. Благодаря! 
И да не вземам повече отношение, пожелавам весели новогодишни празници на 
всички нас колегите, на цялото общество, на всички граждани на община Смолян! Да 
живее България! 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Благодаря, г-н Топов. Други искат ли да се изкажат? 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. По решенията по точка 24, първа точка отмяна, втора 
одобряване, има становища на комисиите. Не сме я гласували точката. Това казвам, 
към решението, че г-н Мелемов е приел становищата на комисиите и тука към 

Приложение № 1 и № 2 ще бъдат добавени думите, към „Местни приходи“ ще бъдат 
добавени думите „от данъци, такси и др.“ и в звеното на Общински съвет ще бъде 
увеличена бройката, както е по Закона – 3. Това са становищата, които г-н Мелемов 
ги е приел, но ние трябва да ги запишем в протоколното решение, преди да сме 
приели гласуването. Преминаваме към гласуване, към така предложените решения. 
 

Поименно гласуване на проекта за решение по т. 24 от дневния ред: 

 
1. Ангел Безергянов    – „за“  

2. Божидар Шуманов    – „за“  
3. Валентин Кюлхански    – отсъства 
4. Венера Аръчкова     – „за“ 

5. Вижданка Младенова    – отсъства 
6. Виолета Бояджиева     – отсъства 
7. Денислав Костов     – „за“ 
8. Димитър Ангелов     – „за“ 

9. Димитър Кръстанов    – „против“ 
10. Екатерина Гаджева    – „за“ 

11. Иван Френкев     – „против“ 

12. Иван Гавазов     – „против“  
13. Илия Томов      – „въздържал се“ 

14. Коста Начев      – „въздържал се“  



Протокол № 04/30.12.2019 г.  

  

84 
 

15. Костадин Василев     – „за“ 

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

18. Минчо Симов     – „въздържал се“ 
19. Петър Мирчев      – „за“ 

20. Петър Янев      – „за“ 
21. Рабие Кьосева      – отсъства 
22. Радослава Вълчанова – Кисимова   – отсъства 
23. Салих Аршински    – „за“ 
24. Сийка Йочева     – отсъства 
25. Софка Иванова     – „за“ 
26. Стефан Сабрутев     – отсъства 
27. Стоян Иванов      – „за“ 
28. Тодор Митов     – „за“ 

29. Филип Топов     – „въздържал се“ 

 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Моля, обявете резултата. 
(Мариана Иванова: 15 „за“, 3 „против“, 4 „въздържали се“.) 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: С 15 „за“, 3 „против“ и 4 „въздържали се“, приехме така 
предложената ни структура на Община Смолян. 
 

Общинският съвет след като се запозна с докладната записка на Николай 

Тодоров Мелемов – Кмет на Община Смолян, на основание чл. 21, ал. 1, т. 2 и ал. 2 от 
Закона за местното самоуправление и местната администрация,   

                                                            Р Е Ш И: 

 

          1.Отменя Решения № 668 от  06.02.2018 г., изм.  с Решение №857 от 07.06.2018 

г. и Решение 1033 от 06.02.2019 г.,  на Общински съвет – Смолян в частта за 
одобрение на обща численост и структура на общинска администрация в община 
Смолян.  

         2.Одобрява общата численост и структурата на общинската администрация в 
община Смолян съгласно Приложение №1,№2.   

         Приложения: №1,№2.                                                                                                                          

  
 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Колеги, за да преминем към следваща 25 точка, трябва да 
изберем председателстващ, защото точките са 25 и 26, за двете точки. Моля за вашите 
предложения. 
(Стоян Иванов, от място: Петър Мирчев.) 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Други предложения, колеги, има ли? Ако няма други 

предложения, моля за вашето гласуване. Който е „за“ Петър Мирчев да 
председателства за точка 25 и 26, моля да гласува. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 18 „ПРОТИВ“ – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0. 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Заповядайте, г-н Мирчев. 
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ПО ДВАДЕСЕТ И ПЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Избиране на 

представител на Общински съвет Смолян в Областния съвет за развитие на 

област Смолян. 

  ДОКЛАДВА: Венера Аръчкова – Председател на Общинския съвет 

 

ПЕТЪР МИРЧЕВ: Колеги, 25 точка от дневния ред. Избиране на представител на 
Общински съвет – Смолян в Областния съвет за развитие на област Смолян. Давам 

думата на вносителя. Г-жо Аръчкова, заповядайте! 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: На комисиите разгледахме тази точка. В същото време имаме 
направени предложения. След направеният анализ има направени предложения за 
Венера Аръчкова, Костадин Василев, Тодор Митов, Софка Иванова и Иван Френкев. 
На комисиите се разбрахме, че на днешното заседание за избиране на председател на 
Общинския съвет, ще бъдат подложени тези имена на гласуване и който е с най-много 
гласове, той да бъде представляващият, а след него да бъде заместващия. Други 

предложения имате ли? 

ПЕТЪР МИРЧЕВ: Колеги, разкривам дискусия. Г-н Василев, заповядайте! 
КОСТАДИН ВАСИЛЕВ: Уважаема г-жо председател, аз искам да направя отвод за 
моето предложение, да не се гласува. И същевременно предлагам Венера Аръчкова за 
член на тази комисия. Благодаря! 
ПЕТЪР МИРЧЕВ: Други? Не виждам. 
(Филип Топов, от място: Бихте ли зачели отново състава?) 

ПЕТЪР МИРЧЕВ: Г-н Топов, предложенията са Венера Аръчкова, Софка Иванова, 
Тодор Митов, Иван Френкев. Други предложения, колеги? Не виждам. Предлагам да 
прекратим разискванията. Моля, който е съгласен, да гласува. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 22, „ПРОТИВ“ – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0. 
ПЕТЪР МИРЧЕВ: С 22 „за“, без „против“ и „въздържали се“, прекратихме 
разискванията. Преминаваме към гласуване. Колеги, преминаваме към гласуване, 
поименно гласуваме. Първо ще гласуваме относно предложението на г-жа Венера 
Аръчкова. 
 

Поименно гласуване на предложението за представител – г-жа Венера Аръчкова:  

 
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     – „въздържал се“ 

12. Иван Гавазов     – „въздържал се“  
13. Илия Томов      – „за“ 

14. Коста Начев      – „за“  
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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   – отсъства 
23. Салих Аршински    – „за“ 
24. Сийка Йочева     – отсъства 
25. Софка Иванова     – „за“ 
26. Стефан Сабрутев     – отсъства 
27. Стоян Иванов      – „за“ 
28. Тодор Митов     – „за“ 

29. Филип Топов     – „за“ 

 
ПЕТЪР МИРЧЕВ: Моля, обявете резултата. 
(Мариана Иванова: 20 „за“, 3 „въздържали се“, без „против“.) 

ПЕТЪР МИРЧЕВ: 20 „за“, 3 „въздържали се“ и без „против“. Това бяха гласовете за г-
жа Аръчкова. Преминаваме към втората кандидатура – Софка Иванова. 
(Димитър Кръстанов, от място: Процедура.) 

ПЕТЪР МИРЧЕВ: Заповядайте! 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Уважаеми г-н Мирчев, уважаема г-жо Аръчкова, колеги! 
Така да се кажа, отпада необходимостта. Ние вече имаме избран. Да честитим на г-жа 
Аръчкова! Отпада необходимостта да гласуваме втори път за друг кандидат. 
(От залата: Трябва да има и заместващ.) 

ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Вие предлагате да гласуваме от двамата кандидати да 
изберем заместващ представител? Така ли? 

ПЕТЪР МИРЧЕВ: Точно така.  
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Обявете го в такъв случай. 
ПЕТЪР МИРЧЕВ: От останалите трима – Софка Иванова, Тодор Митов или Иван 

Френкев, един трябва да има заместващ. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Обявете, че гласуваме за заместващ представител.  

ПЕТЪР МИРЧЕВ: За г-н Кръстанов и за тези, които не са разбрали, гласуваме за 
заместващ представител. 

(Димитър Кръстанов, от място: Става дума за неразбиране, не става дума за мен. 

Аз винаги разбирам подтекст даже. Има хора, които слушат.) 

(Денислав Костов, от място: Ние знаем, че гласуваме 4 номинации и от това кой как 

ще подреди тези номинации, в началото казахме, че този с втори резултат става 

заместващ. Нали така?) 

ПЕТЪР МИРЧЕВ: Колеги, преминаваме към гласуване. По отношение кандидатурата 
на Софка Иванова. 
 

Поименно гласуване на предложението за г-жа Софка Иванова: 

 

1. Ангел Безергянов    – „за“  
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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     – „въздържал се“ 

12. Иван Гавазов     – „за“  
13. Илия Томов      – не гласува 
14. Коста Начев      – „за“  
15. Костадин Василев     – „за“ 

16. Мария Семерджиева     – „за“ 

17. Милен Журналов    – отсъства 
18. Минчо Симов     – „въздържал се“ 

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

21. Рабие Кьосева      – отсъства 
22. Радослава Вълчанова – Кисимова   – отсъства 
23. Салих Аршински    – отсъства 
24. Сийка Йочева     – отсъства 
25. Софка Иванова     – „за“ 

26. Стефан Сабрутев     – отсъства 
27. Стоян Иванов      – „за“ 

28. Тодор Митов     – „за“ 
29. Филип Топов     – „за“ 

 

ПЕТЪР МИРЧЕВ: Моля, обявете резултата. 
(Мариана Иванова: 17 „за“, 3 „въздържали се“, без „против“.) 

ПЕТЪР МИРЧЕВ: 17 „за“, 3 „въздържали се“ и без „против“. Това бяха гласовете за 
Софка Иванова. За Тодор Митов. 
 

Поименно гласуване на предложението за г-н Тодор Митов:  

 

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“ 
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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    – отсъства 
18. Минчо Симов     – „за“ 

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

21. Рабие Кьосева      – отсъства 
22. Радослава Вълчанова – Кисимова   – отсъства 
23. Салих Аршински    – отсъства 
24. Сийка Йочева     – отсъства 
25. Софка Иванова     – „за“ 

26. Стефан Сабрутев     – отсъства 
27. Стоян Иванов      – „за“ 

28. Тодор Митов     – „за“ 
29. Филип Топов     – „за“ 

 
ПЕТЪР МИРЧЕВ: Моля, обявете резултата. 
(Мариана Иванова: 21 „за“, без „против“ и „въздържали се“.) 

ПЕТЪР МИРЧЕВ: 21 „за“, без „против“ и „въздържали се“. И пристъпваме към 
гласуване на последната кандидатура на г-н Иван Френкев. 
 

Поименно гласуване на предложението за г-н Иван Френкев:  

 
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     – „за“ 

17. Милен Журналов    – отсъства 
18. Минчо Симов     – „за“ 

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

21. Рабие Кьосева      – отсъства 
22. Радослава Вълчанова – Кисимова   – отсъства 
23. Салих Аршински    – отсъства 
24. Сийка Йочева     – отсъства 
25. Софка Иванова     – „въздържала се“ 
26. Стефан Сабрутев     – отсъства 
27. Стоян Иванов      – „въздържал се“ 

28. Тодор Митов     – „за“ 
29. Филип Топов     – „за“ 

 
ПЕТЪР МИРЧЕВ: Моля, обявете резултата. 
(Мариана Иванова: 19 „за“, 2 „въздържали се“, без „против“.) 

ПЕТЪР МИРЧЕВ: 19 „за“, 2 „въздържали се“, без „против“. Това бяха гласовете за г-н 

Иван Френкев. От така проведеното гласуване за представител на Общинския съвет в 
Областния съвет за развитие на област Смолян, Общински съвет – Смолян избира г-
жа Венера Аръчкова. За заместник-представител в Областния съвет за развитие на 
област Смолян, Общинския съвет – Смолян избира г-н Тодор Митов. 
(Димитър Кръстанов, от място: Сега разбрахте ли какво направихте? Обявете 

броя на гласовете. По начинът, по който гласувахте, създавате впечатление у 

хората, че нещо по тази процедура не може…. /не се чува/. Тодор Митов има пълен 

брой гласове. Повече, от колкото г-жа Аръчкова. 

(От залата: По-малко хора гласуваха.) 

(Димитър Кръстанов, от място: Кои са по-малко?) 

ПЕТЪР МИРЧЕВ: Кворумът е различен, г-н Кръстанов.  
(Димитър Кръстанов, от място: Колко?) 

ПЕТЪР МИРЧЕВ: При Венера Аръчкова са 20 на 3. 20 гласа „за“, 3 „въздържали се“, 
без „против“. А за г-н Митов са 21 присъстващи. 

ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Това го обяснявайте на някой друг. 21 гласа „за“ са повече 
от 20. И по тази процедура това имах предвид одеве, а вие почнахте да правите 
анализ. По тази процедура всеки може да оспорва подобно гласуването. Тодор Митов 
трябва да е представител. 
(Костадин Василев, от място: Това са две различни гласувания.) 

ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Какви различни гласувания? Ние гласувахме поред четири 
предложения. Нали така предложихте да стане? 

ПЕТЪР МИРЧЕВ: Г-н Василев, по процедура. Заповядайте! 
КОСТАДИН ВАСИЛЕВ: Г-н Кръстанов, дайте да бъдем коректни! Аз предложих и 
предложението беше мое, направих си отвод и г-жа Венера Аръчкова за председател, 

тоест да влезне в тази комисия. Така че това са две различни гласувания. 
(Разисквания в залата.) 

ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Ако позволите, г-н председателстващ. 
ПЕТЪР МИРЧЕВ: Г-н Кръстанов, заповядайте! 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Начинът, по който тръгна това гласуване, затова реагирах 

и аз. Начинът, по който го проведохте, с най-много гласове „за“ е Тодор Митов. Аз го 
казвам с най-добро чувство и с така много голямо уважение към г-жа Венера 
Аръчкова. За съжаление, тя има един глас по-малко „за“. Няма никакво значение кой 
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е участвал в гласуването. Ние сме орган, който с глас „за“ взема решение. Има колеги, 

които не участват, да се движат, просто да си стоят на място и да не вдигнат ръка. 
Или да обявят своя вот. Начинът, по който тръгнахте, избра Тодор Митов. Ето това е 
положението. Което може би е в реда на нещата. 
(Разисквания в залата.) 

ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Г-н Костадин Василев може да предлага когото си иска. 
Това си е негова лична позиция. 
ПЕТЪР МИРЧЕВ: Колеги, ако върнем протокола, г-н Кръстанов, преди вие да се 
намесите и да вземете становище по процедура, в крайна сметка ние гласувахме 
предложението за представляващ. След това обявих, че преминаваме към гласуване за 
заместник-представляващ. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Аз ви помолих да обявите, че преминаваме към гласуване 
на друга длъжност, а не за тази. Ако не бях ви помолил да обявите, че гласуваме за 
заместващ... Сега г-жа Аръчкова е представляващ в Областния съвет за развитие, а 
Тодор Митов е заместващ. Но по моята молба да обявите, за протокола, че вече 
преминаваме към гласуване за друга позиция. Това исках да ви кажа.  
(Денислав Костов, от място: Г-н Кръстанов, извинявайте! Така става.) 
(Димитър Кръстанов, от място: Когато ви помолих, вие сте опитахте да кажете 

нещо. Не бяхте помислили предварително. Човек се учи докато е жив.) 

ПЕТЪР МИРЧЕВ: Г-н Топов, заповядайте! По процедура. Няма спор в това нещо, г-н 
Кръстанов. 
ФИЛИП ТОПОВ: Процедура. Между другото, колега председателстващ, 

раздразнихте г-н Кръстанов като казахте „За г-н Кръстанов и за тези, които не са 
разбрали.“ Понеже и Илия не беше разбрал. Единственото, което може да направим и 

да излезем от това, което се получи като леко разминаване, прегласуване. Защо? 
Защото наистина в самата докладна сте записали „избиране на представител“, а не за 
зам.-представител. Просто това ще бъде по-чистото, разбирате ли? Да не стане така 
някакво у хората неприятно усещане, че са пренебрегнати. 

ПЕТЪР МИРЧЕВ: Заповядайте, г-н Кръстанов, по процедура. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Процедура. Благодаря ви! Моето ставане на микрофона по 
процедурен въпрос и настояването ми да обявите за какво гласуване, решава 
проблема. А проблемът беше избор първо на представител на община и избор на 
заместващ представител. Така че всичко е наред с протокола. Който иска да го чете, 
да слуша. Аз за себе си и за публиката обявявам, че според всички изисквания на 
подобна процедура, с тези уточнения, които бяха направени от водещия заседанието 

по моя молба, г-жа Аръчкова е представител на Общинския съвет в Областния съвет 
за развитие, който се председателства от областния управител, а г-н Тодор Митов е 
заместник-представител. 

(Филип Топов, от място: Така да се запише в протокола.) 

ПЕТЪР МИРЧЕВ: Г-н Топов, оттегляте ли предложението за прегласуване при това 
положение? 
ФИЛИП ТОПОВ: Да не обременяваме нещата. Все пак всички сме колеги тука. 
Мисля, че това е коректно. Оттеглям го това предложение. Запишете в протокола и да 
вървим напред. Представител г-жа Аръчкова, зам.-представител колегата Митов. 
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ПЕТЪР МИРЧЕВ: Колеги, с така проведеното гласуване преминаваме към 

разглеждане на точка 26 от дневния ред, а тя е преразглеждане на решение № 16 от 
28.11.2019 г. на Общински съвет – Смолян. 

 

       Общинският съвет след като се запозна с докладната записка на Венера 
Райчева Аръчкова– Председател на Общински Съвет Смолян, на основание  чл. 21, ал. 
1, т. 15 и чл. 27, ал. 5 от ЗМСМА, във връзка с чл. 22, ал. 2 от Закона за регионалното 
развитие   

                                                            Р Е Ш И: 

 

      1. Избира за представител на Общински съвет – Смолян в Областния съвет за 
развитие на Област Смолян -  Венера Райчева Аръчкова – Председател на Общински 
съвет Смолян. 

      2. При невъзможност за участие на определения по т. 1 представител в Областния 
съвет за развитие на Област Смолян, той ще бъде заместван от Тодор Кирилов Митов 
– общински съветник. 

  

 

ПО ДВАДЕСЕТ И ШЕСТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Преразглеждане на 

Решение № 16/28.11.2019 г. на Общински съвет - Смолян. 

  ДОКЛАДВА: Венера Аръчкова – Председател на Общинския съвет 
 

ПЕТЪР МИРЧЕВ: Давам думата на вносителя. Г-жо Аръчкова, заповядайте! 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: С Решение № 16 от 28 ноември 2019 г. Общинският съвет на 
основание чл. 21, ал. 1, т. 5, във връзка с чл. 27, ал. 3 и чл. 46а, ал. 1 от Закона за 
местното самоуправление и местната администрация, прие да бъде определен размера 
на заместник-кметовете и на кметските наместници до 80 %. В същото време тогава 
аз направих изказване, че трябва да бъде фиксиран процента и да бъде или 1 или 80 
%. Моето предложение беше за 80 %. Сега Областният управител ни го върна, защото 

наистина трябва да бъде определен процента. Аз предлагам на вашето внимание да 
бъде определено „на 80 %“, а не „до“. 
ПЕТЪР МИРЧЕВ: Колеги, разкривам дискусия. Не виждам желаещи за изказване. 
Предлагам да прекратим разискванията. Моля, който е съгласен, да гласува „за“. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 23, „ПРОТИВ“ – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0. 

ПЕТЪР МИРЧЕВ: С 23 „за“, без „против“ и „ въздържали се“, прекратихме 
разискванията. Поименно гласуване, колеги. 

 

Поименно гласуване на проекта за решение по т. 26 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“ 
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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   – отсъства 
23. Салих Аршински    – „за“ 
24. Сийка Йочева     – отсъства 
25. Софка Иванова     – „за“ 
26. Стефан Сабрутев     – отсъства 
27. Стоян Иванов      – „за“ 
28. Тодор Митов     – „за“ 

29. Филип Топов     – „въздържал се“ 

 
ПЕТЪР МИРЧЕВ: Моля, обявете резултата. 
(Мариана Иванова: 22 „за“, 1 „въздържал се“, без „против“.) 

ПЕТЪР МИРЧЕВ: С 22 „за“, 1 „въздържал се“, без „против“, докладната се приема.  
 

Общинският съвет след като се запозна с докладната записка на Венера Райчева 
Аръчкова – Председател на Общински Съвет Смолян, чл. 21, ал. 1, т. 24, чл. 45, ал. 4, 

ал. 9 от ЗМСМА, 

                                                            Р Е Ш И: 

 

  
1. Изменя Решение № 16/28.11.2019 г. в т. III, както следва:  

                  т. III. Определя индивидуалните основни месечни заплати за Зам. кметове в 
Община Смолян в размер на 80 % от индивидуалната работна заплата на Кмета на 
общината и кметски наместници на населени места в размер на 80 % от средната 
основна месечна заплата на Кмет на кметство с жители до 500 човека, считано от 
08.11.2019 г.  /В останалата част решението остава непроменено/. 

  
 

 
ПЕТЪР МИРЧЕВ: Колеги, давам думата на г-жа Аръчкова да закрие заседанието. 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Скъпи колеги, искам да ви благодаря на всички за участието! 

Поради изчерпване на дневния ред, закривам днешното заседание! 
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(Заседанието на Общинския съвет беше закрито в 14.45 часа.) 

 
 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА 

Председател на Общински съвет – Смолян         

 
 
 

Изготвил,  

Анелия Кехайова – гл. специалист 

 


