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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 

№ 5 
 

Днес, 30.01.2020 година, от 13.00 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: 28 общински съветници. 

 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА – председател на Общински съвет – Смолян: Добре дошли на 
днешната сесия, обявена на 30 януари, от 13.00 часа. Имаме нужният кворум. 

Предлагам да започнем днешната сесия. С 26 общински съветници можем да 
започнем нашата работа. Предоставен ви е дневния ред от 18 точки. Имате думата 
относно разисквания по дневния ред. Да, г-н Сабрутев. 
СТЕФАН САБРУТЕВ: Уважаема г-жо председател, уважаеми г-н кмет, уважаеми 

колеги, гости, кметове на населени места, представители на медиите! Имам 

предложение точка 12 – Промяна на градската транспортна схема за обслужване на 
населението да отпадне, тъй като в комисиите протекоха доста разисквания и 

повечето колеги бяха на мнение, че трябва да се изготви цялостна транспортна схема, 
а не на парче, както предлагате в момента. Затова моето предложение е да отпадне от 
дневния ред, да се подготви цялостна транспортна схема за Общината и тогава да 
влезе в дневния ред и да гласуваме. Благодаря! 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Благодаря, г-н Сабрутев! Други предложения относно дневния 
ред има ли? Не виждам. Който е съгласен да прекратим разискванията относно 
дневния ред, моля да гласува. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 26, „ПРОТИВ“ – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0. 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: С 26 общински съветници прекратихме разискванията на 
дневния ред. Подлагам на гласуване предложението на г-н Сабрутев т. 12, касаеща 
промяна на градската транспортна схема за обслужване на населението. Който е 
съгласен да отпадне точка 12 от дневния ред, моля да гласува. Моля? Добре, г-н 

Сабрутев, прегласуваме отново. Който е съгласен… 

(Стефан Сабрутев, от място: Аршински е, не съм аз.) 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА:  Извинявайте, просто грешката е моя! Подлагам на гласуване 
промяна на градска транспортна схема за обслужване на населението да отпадне по 

предложение на г-н Стефан Сабрутев. Който е съгласен, моля да гласува. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 11, „ПРОТИВ“ – 13, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0. 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: С 11 „за“ и 13 „против“ не се приема предложението. 

Дневният ред остава в същия порядък, в който е обявен. Сега ще гласуваме целия 
дневен ред. Който е съгласен с така предложения дневен ред от 18 точки, моля да 
гласува.  
ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 25, „ПРОТИВ“ – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 1. 
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ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: С 25 „за“ и 1 „въздържал се“, дневният ред се приема. 
 

 

ДНЕВЕН РЕД:   

 

1. Разрешение за изработване на Подробен устройствен план - План за 
регулация и застрояване на поземлен имот с идентификатор 67653.2.587 в местност 
„Лаго“, землище на гр. Смолян. 

                                  Докладва: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 

 

2. Разрешение за изработване на Подробен устройствен план - План за 
регулация и застрояване на поземлени имоти с идентификатори 67653.86.18, 

67653.86.31, 67653.86.40, 67653.86.38 и 67653.86.39 в местност „Дълго блато“, 

землище на гр. Смолян. 

                                                  Докладва: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 

 

3. Отдаване под наем на общински терен за поставяне на преместваем 

обект за продажба на цветя по реда на чл.56 от Закона за устройство на територията и 

Закона за общинската собственост  
                                  Докладва: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 

 

4. Отдаване под наем на помещения частна общинска собственост, 
находящи се в Стоматологична поликлиника гр.Смолян, чрез публичен търг с тайно 

наддаване по реда на Закона за общинската собственост  
                                  Докладва: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 

 

5. Изкупуване на недвижим имот с идентификатор 67653.926.292 по 

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

                                                  Докладва: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 

 

6. Изкупуване на недвижим имот с идентификатор 24089.929.29 по 

кадастралната карта на с. Дунево, община Смолян на основание чл.199 от ЗУТ във 
връзка с чл. 33 от ЗС. 

                                  Докладва: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 

 

7. Процедура по прекратяване на съсобственост по реда на чл. 36, ал.1, т. 1 

от ЗОС . 

                                  Докладва: Николай Мелемов – кмет на Община Смолян 

 

8. Даване на съгласие за промяна на начина на трайно ползване, за други 

земеделски нужди – картофопроизводство, на част от пасище,  собственост на 
Община Смолян, находящо се в землището на с. Момчиловци, на основание чл. 78а. 
от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските 
земи.  

                                                  Докладва: Николай Мелемов – кмет на Община Смолян 
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9. Предоставяне на общински поземлен фонд на основание § 27, ал. 2, т. 1 

от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на 
Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ЗИДЗСПЗЗ/ 

                                         Докладва: Николай Мелемов – кмет на Община Смолян 

 

10. Подписване на Споразумение за партньорство от Община Смолян по 
проект „АГОРА - Демократични ценности и култура в Европа“ по програма „Европа 
за гражданите“, направление 2 “Демократична ангажираност и гражданско участие”, 

мярка 2.2 „Мрежи от градове“. 

                              Докладва: Николай Мелемов – кмет на Община Смолян 

 

11. Промяна в състава на Общински консултативен съвет по въпросите за 
младежта. 
                                                   Докладва: Николай Мелемов – кмет на Община Смолян   

 

12. Промяна на градската транспортна схема за обслужване на населението. 

                                                    Докладва: Николай Мелемов – кмет на Община Смолян 

 

13. Приемане на бюджета на Община Смолян за 2020 година.   
                                                    Докладва: Николай Мелемов – кмет на Община Смолян 

 

14. Предложение за попълване на списъка на съдебни заседатели за 
Районен съд – Смолян за мандат 2020 - 2023 година. 
                                                     Докладва: Екатерина Гаджева – Общински съветник и 

председател на Временната комисия за избор на съдебни заседатели при РС - Смолян   

  

15. Отчет – анализ на дейността на Районна служба „ Пожарна безопасност 
и защита на населението“ – Смолян през 2019 г. 
                                            Докладва: Венера Аръчкова – Председател на ОбС – Смолян 

 

      16. Промяна в състава на Постоянните комисии на Общинския съвет.               
                                           Докладва: Венера Аръчкова – Председател на ОбС – Смолян 

 

17. Доклад и въпросник за самооценка на системите за финансово 

управление и  контрол на „Смолян-Автотранспорт“ЕООД – за 2019 г.               
                                           Докладва: Венера Аръчкова – Председател на ОбС – Смолян 

 

                 18. Докладна относно финансовото състояние на „Ученическо и столово 

хранене“ ЕООД.               

                                           Докладва: Венера Аръчкова – Председател на ОбС – Смолян 
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ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Преминаваме към първа точка от дневния ред. 

 

ПО ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Разрешение за изработване на 

Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване на поземлен имот 

с идентификатор 67653.2.587 в местност „Лаго“, землище на гр. Смолян. 

   ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 

 

 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Разрешение за изработване на Подробен устройствен план. 

Давам думата на г-н Николай Мелемов. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Уважаеми госпожи и господа общински съветници, колеги 

кметове, уважаеми съграждани! Предлагам на вашето внимание за разглеждане по 

компетентност искане от Р.Ч. за допускане изработване на Подробен устройствен 

план – План за регулация и застрояване на поземлен имот в местност „Лаго“, землище 
на Смолян за включване в строителните граници на населеното място за жилищно 

строителство.  

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Колеги, имате думата за изказване, за разискване по точка 1 от 
дневния ред. Има ли желаещи, колеги. Не виждам. Който е съгласен да прекратим 

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

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: С 28 „за“, без „против“ и „въздържали се“, прекратихме 
разискванията. Колеги, моля да гласуваме относно приемане решението по точка 1 от 
дневния ред. Който е съгласен, моля да гласува. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 28, „ПРОТИВ“ – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0. 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: С 28 „за“ решението по точка 1 се приема. 
 

        Общинският съвет след като се запозна с Докладната записка на Николай   

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

 

Р Е Ш И: 

 

1. Разрешава изработването на проект за Подробен устройствен план - 

План за регулация и застрояване на  поземлен имот с идентификатор 

67653.2.587 в местност „Лаго“, землище на гр. Смолян, със следните 
устройствените параметри  – устройствена зона Жм, плътност на застрояване 
до 60%, височина на застрояване до 10 метра, кинт  до 1.2, озеленяване – до 

40%. 

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

нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони. 

Към проекта да се представят становища от РИОСВ, РЗИ и схеми Ел и Ви К 

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

  2. Одобрява задание за изработване за Подробен устройствен план  - План за 
регулация и застрояване на поземлен имот с идентификатор 67653.2.587 в местност 
„Лаго“, землище на гр. Смолян.  

           Приложение : Задание за изработване за Подробен устройствен план - План за 
регулация и застрояване на поземлен имот с идентификатор 67653.2.587 в местност „Лаго“, 

землище на гр. Смолян. 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Преминаваме към точка 2 от дневния ред. 

 

 

ПО ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Разрешение за изработване на 

Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване на поземлени 

имоти с идентификатори 67653.86.18, 67653.86.31, 67653.86.40, 67653.86.38 и 

67653.86.39 в местност „Дълго блато“, землище на гр. Смолян. 

   ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 

 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Разрешение за изработване на ПУП. Давам думата на г-н 

Мелемов. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Предлагам на вашето внимание за разглеждане по 

компетентност искане от К.А. и С.А. за допускане изработването на ПУП за имот в 
местност „Дълго блато“ в землището на Смолян за включване в строителните граници 

на населеното място за производствена дейност. 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Колеги, имате думата за изказвания относно точка 2. Има ли 

желаещи, колеги. Не виждам. Който е съгласен да прекратим разискванията, моля да 
гласува. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 28, „ПРОТИВ“ – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0.  

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: С 28 „за“, без „против“ и „въздържали се“, прекратихме 
разискванията. Който е съгласен да приемем решението по точка                                   
№ 2, моля да гласува.  
ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 28, „ПРОТИВ“ – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0.  

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: С 28 „за“, без „против“ и „въздържали се“, приемаме 
решението по точка 2. 

 

        Общинският съвет след като се запозна с Докладната записка на Николай 

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

 

Р Е Ш И: 

 

1. Разрешава изработването на проект за Подробен устройствен план - План за 
регулация и застрояване на  поземлени имоти с идентификатори 67653.86.18, 

67653.86.31, 67653.86.40, 67653.86.38 и 67653.86.39 в местност „Дълго блато“, 
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землище на гр. Смолян, със следните устройствените параметри  – устройствена зона 
Пп, плътност на застрояване до 80%, височина на застрояване до 10 метра, кинт  до 

2.0, озеленяване – до 20%. 

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

нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони. Към 

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

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

  2. Одобрява задание за изработване за Подробен устройствен план  - План за 
регулация и застрояване на поземлени имоти с идентификатори 67653.86.18, 

67653.86.31, 67653.86.40, 67653.86.38 и 67653.86.39 в местност „Дълго блато“, 

землище на гр. Смолян.  

              Приложение : Задание за изработване за Подробен устройствен план - План за 
регулация и застрояване на поземлени имоти с идентификатори 67653.86.18, 67653.86.31, 

67653.86.40, 67653.86.38 и 67653.86.39 в местност „Дълго блато“, землище на гр. Смолян. 

 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Преминаваме към точка 3 от дневния ред. 

 

 

ПО ТРЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Отдаване под наем на общински терен 

за поставяне на преместваем обект за продажба на цветя по реда на чл. 56 от 

Закона за устройство на територията и Закона за общинската собственост. 

   ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 

 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Отдаване под наем на общински терен. Давам думата на г-н 

Мелемов. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Докладната е относно отдаване под наем на общински терен 

за поставяне на преместваем обект за продажба на цветя. 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Колеги, имате думата за разисквания по точка 3 от дневния 
ред. Има ли желаещи, колеги? Не виждам. Който е съгласен да прекратим 

разискванията по точка 3, моля да гласува. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 27, „ПРОТИВ“ – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0.  

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: С 27 „за“, без „против“ и „въздържали се“, прекратихме 
разискванията. Колеги, поименно гласуване. 
 

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

 

1. Ангел Безергянов    – „за“  

2. Божидар Шуманов    – „за“  

3. Валентин Кюлхански    – отсъства 
4. Венера Аръчкова     – „за“ 
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5. Вижданка Младенова    – „за“ 

6. Виолета Бояджиева     – „за“ 

7. Денислав Костов     – „за“ 

8. Димитър Ангелов     – „за“ 

9. Димитър Кръстанов    – „за“ 

10. Екатерина Гаджева    – „за“ 

11. Иван Френкев     – „за“ 

12. Иван Гавазов     – „за“ 

13. Илия Томов      – „за“ 

14. Коста Начев      – „за“  

15. Костадин Василев     – „за“ 

16. Мария Семерджиева     – „за“ 

17. Милен Журналов    – „за“ 

18. Минчо Симов     – „за“ 

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

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

23. Салих Аршински    – „за“ 

24. Сийка Йочева     – „за“ 

25. Софка Иванова     – „за“ 

26. Стефан Сабрутев     – „за“ 

27. Стоян Иванов      – „за“ 

28. Тодор Митов     – „за“ 

29. Филип Топов     – „за“ 

 

(Анелия Кехайова: 27 „за“, без  „против“ и  „въздържали се“) 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: С 27 „за“, без „против“ и „въздържали се“, приехме решението 
по точка 3. 

 

        Общинският съвет след като се запозна с Докладната записка на Николай 

Мелемов – Кмет на община Смолян, на основание чл.27, ал.1 от Наредбата за реда за 
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, чл.8 ал.2  и чл.12 

т.3 от 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 чл. 21, ал.1 т. 8 и ал.2 и 

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

Р Е Ш И: 

І . Дава съгласие Кмета на Община Смолян да открие процедура за провеждане 
на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на общински терен за 
поставяне на стационарен преместваем обект, като елемент от градското обзавеждане  
както следва: 
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№  

по ред 

 

Местонахождение 

1 Терен за поставяне на стационарен временен обект с площ  4 кв.м. за продажба на 
цветя, находящ се в поземлен имот с идентификатор 67653.917.627 по кадастрална 
карта на гр.Смолян, съгласно одобрена схема по чл. 56 от ЗУТ разположен на 
стълбите към Стоматологична поликлиника (т.1.2.Продажба на цветя -5,00  за 

кв.м.  ).  

 

ІІ. Определя следните условия на публичния търг с тайно наддаване: 

1. Минималните наемни цени се определят съгласно Наредба за определянето и 

администрирането на местните такси и цени на услуги в община Смолян, Приложение 
№2, раздел XIII Тарифа за определяне на месечния наем на един квадратен метър при 

отдаване под наем на общински имоти, без ДДС.    

2.Кандидатите да представят проектов или снимков материал на вида на 
съоръжението. 
 ІІІ. Упълномощава кмета на общината да проведе публичен търг с тайно 

наддаване за отдаване под наем на горецитираният  обект, да изготви заповед и да 
сключи договор за наем за срок до 3 години.    

 

 

ПО ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Отдаване под наем на помещения 

частна общинска собственост, находящи се в Стоматологична поликлиника гр. 

Смолян, чрез публичен търг с тайно наддаване по реда на Закона за общинската 

собственост. 

   ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 

 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Колеги, преминаваме към точка 4 от дневния ред. Отдаване 
под наем на помещения частна общинска собственост. Давам думата на г-н Мелемов. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Става въпрос за помещения, находящи се в 
Стоматологичната поликлиника. 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Колеги, имате думата за разисквания по точка № 4 от дневния 
ред. Има ли желаещи, колеги? Не виждам. Който е съгласен да прекратим 

разискванията по точка 4, моля да гласува. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 26, „ПРОТИВ“ – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0. 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: С 26 „за“, без „против“ и „въздържали се“ прекратихме 
разискванията. Преминаваме към гласуване на точка № 4 – отдаване под наем на 
помещения частна общинска собственост. 
 

 

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



Протокол № 05/30.01.2020 г.  

  

9 

 

 

1. Ангел Безергянов    – „за“  

2. Божидар Шуманов    – „за“  

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

5. Вижданка Младенова    – „за“ 

6. Виолета Бояджиева     – „за“ 

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    – отсъства 
24. Сийка Йочева     – „за“ 

25. Софка Иванова     – „за“ 

26. Стефан Сабрутев     – „за“ 

27. Стоян Иванов      – „за“ 

28. Тодор Митов     – „за“ 

29. Филип Топов     – „за“ 

 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Моля, обявете резултата. 
(Анелия Кехайова: 26 „за“, без „против“ и „въздържали се“) 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: С 26 „за“, без „против“ и „въздържали се“, приехме решението 
по точка 4 от дневния ред. 

 

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

Кмет на община Смолян, на основание чл.14, ал. 1 и ал.2 от Закона за общинската 
собственост, чл.26 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с 
общинско имущество чл. 21, ал.1 т. 8 ал.2 и чл.27 ал.5 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация   ,  
 

Р Е Ш И: 
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І. Дава съгласие Кмета на Община Смолян да отдаде под наем чрез публичен 

търг с тайно наддаване за срок от 5 години по цени определени в Приложение №2 на 
Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги в 
община Смолян, Раздел XII- Тарифа за определяне на месечния наем за един 

квадратен метър при отдаване под наем на общински имоти, както следва: 

1. Общински имот – помещение за офис с площ 23,67 кв.м., находящо се  на IV-

ти етаж в самостоятелен обект с идентификатор 67653.917.623.3, с предназначение: 
друг вид сграда за обитаване, разположена в имот кад. №67653.917.623 по 

кадастрална карта на гр. Смолян от който е отреден УПИ ІІІ – Окръжна 
стоматологична поликлиника, кв. 231 по плана на гр. Смолян, актуван с Акт за частна 
общинска собственост № 1588/14.04.2011 год., вписан в Служба по вписванията – 

Смолян под №80, том ІІІ, н.д. 502, вх. регистър 791/17.05.2011г. (т.3.4. 

Административен офис за фирма със стопанска дейност -4,50  за кв.м.  ). 

2. Помещение № 314 с площ 15,02 кв.м., за офис, находящо се в самостоятелен 

обект с идентификатор 67653.917.623.1, с предназначение: друг вид сграда за 
обитаване, разположена в имот кад. №67653.917.623 по кадастрална карта на гр. 

Смолян от който е отреден УПИ ІІІ – Окръжна стоматологична поликлиника, кв. 231 

по плана на гр. Смолян, актуван с Акт за частна общинска собственост № 

1588/14.04.2011 год., вписан в Служба по вписванията – Смолян под №80, том ІІІ, н.д. 

502, вх. регистър 791/17.05.2011г. (т.3.5.Административен офис за фирма с 

нестопанска цел -3,40  за кв.м.  ). 

3. Помещение № 306 с площ 16,17 кв.м., за здравни услуги, находящо се в 
самостоятелен обект с идентификатор 67653.917.623.5, с предназначение: друг вид 

сграда за обитаване, разположена в имот кад. №67653.917.623 по кадастрална карта 
на гр. Смолян от който е отреден УПИ ІІІ – Окръжна стоматологична поликлиника, 
кв. 231 по плана на гр. Смолян, актуван с Акт за частна общинска собственост № 

1588/14.04.2011 год., вписан в Служба по вписванията – Смолян под №80, том ІІІ, н.д. 

502, вх. регистър 791/17.05.2011г. (т.3.2. Здравни услуги-3,70  за кв.м.  ). 

4. Общински имот – помещения №512 и №513 с обща площ 30,06 кв.м., за 
административен офис на фирма със стопанска дейност, етаж V-ти в сграда 
„Стоматологична поликлиника“, разположена в имот кад. №67653.917.623 по 
кадастрална карта на гр. Смолян, одобрена със заповед №РД-18-14/10.05.2005г. на 
Изпълнителния директор на АГКК, с начин на трайно ползване: ниско застрояване, за 
който е отреден УПИ III-Окръжна стоматологична поликлиника, кв. 231 по ПУП на 
гр. Смолян, бул. „България“ №24, актуван с Акт за частна общинска собственост 
№1588/14.04.2011 год., вписан в Служба по вписванията – Смолян под №80, том ІІІ, 
н.д. 502, вх. регистър 791/17.05.2011г. (т.3.4. Административен офис за фирма със 

стопанска дейност -4,50  за кв.м.  ). 

ІІ.Разходи за ремонт и поддържане на общите части на сградата са в размер на 
25 лева на месец на помещение, без ДДС. 

IІІ. Възлага на Кмета на Община Смолян да извърши всички необходими 

процедури по подготовката и провеждането на  публичните търгове с тайно 
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наддаване, да утвърди спечелилите участници и да сключи договори за отдаване 
под наем за срок от 5 (пет) години.        

 

ПО ПЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Изкупуване на недвижим имот с 

идентификатор 67653.926.292 по кадастралната карта на гр. Смолян, кв. Устово 

на основание чл. 199 от ЗУТ във връзка с чл. 33 от ЗС. 

   ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 

 

 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Преминаваме към точка 5 от дневния ред – изкупуване на 
недвижим имот. Давам думата на г-н Мелемов. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: В Община Смолян е постъпило заявление от гражданка на 
града, с което ни предлага Общината да изкупи нейния имот. Към настоящия момент 
в Община Смолян не се предвиждат съответните капиталови вложения в 
горепосочения имот с оглед задоволяване на обществените потребности от местно 

значение. Поради тази причина предлагам решение, с което не се дава съгласие за 
изкупуване. 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА:  Колеги, имате думата за изказвания, разисквания по точка № 

5. Има ли желаещи, колеги? Не виждам. Който е съгласен да прекратим 

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

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: С 26 „за“, без „против“ и „въздържали се“, прекратихме 
разискванията. Преминаваме към гласуване на точка 5 – изкупуване на недвижим 

имот. Решението е отказ от изкупуване на имота. 
 

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

 

1. Ангел Безергянов    – „за“  

2. Божидар Шуманов    – „за“  

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

5. Вижданка Младенова    – „за“ 

6. Виолета Бояджиева     – „за“ 

7. Денислав Костов     – „за“ 

8. Димитър Ангелов     – „за“ 

9. Димитър Кръстанов    – „за“ 

10. Екатерина Гаджева    – „за“ 

11. Иван Френкев     – „за“ 

12. Иван Гавазов     – „за“ 

13. Илия Томов      – „за“ 

14. Коста Начев      – „за“  

15. Костадин Василев     – „за“ 

16. Мария Семерджиева     – „за“ 

17. Милен Журналов    – „за“ 

18. Минчо Симов     – „за“ 

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

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

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

25. Софка Иванова     – „за“ 

26. Стефан Сабрутев     – „за“ 

27. Стоян Иванов     – „за“ 

28. Тодор Митов     – „за“ 

29. Филип Топов     – „за“ 

 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Моля, обявете резултата. 
(Анелия Кехайова: 26 „за“, без „против“ и  „въздържал се“) 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: С 26 „за“, без „против“ и „въздържали се“, приехме решението 
по точка 5 от дневния ред. 

 

        Общинският съвет след като се запозна с Докладната записка на Николай 

Мемелов – Кмет на община Смолян, на основание чл.21, ал.1 т.8 и чл.27, ал. 5 от 
Закона за местното самоуправление и местна администрация, чл. 8, ал.1 от Закона за 
общинската собственост, във връзка с чл.199 от Закона за устройство на територията, 
чл. 33 от Закона за собствеността ,  
 

Р Е Ш И: 

 

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

67653.926.292 целия с площ 1190 (хиляда сто и деветдесет) кв.м., трайно 
предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: Ниско 
застрояване (до 10m) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Смолян, 

одобрена със Заповед № 18-9211/17.11.2016 год. на на Началник на СГКК – Смолян, 

при граници: п.и. 67653.926.3,  п.и. 67653.926.470, п. и. 67653.926.468, п.и 

67653.926.495, участващ в УПИ ІІІ – озеленяване, кв. 106 по плана на гр. Смолян, кв. 
Устово, на цена 6 000 (шест хиляди) лева, собственост на  С. Н.Х.  

2. Упълномощава Кмета на Община Смолян да издаде необходимия за целта 
документ / писмен отказ/, удостоверяващ несъгласието на Общински съвет за 
изкупуване поземлен имот с идентификатор 67653.926.292 целия с площ 1190 (хиляда 
сто и деветдесет) кв.м., трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин 

на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10m) по кадастралната карта и 

кадастралните регистри на гр. Смолян, одобрена със Заповед № 18-9211/17.11.2016 

год. на на Началник на СГКК – Смолян, при граници: п.и. 67653.926.3,  п.и. 

67653.926.470, п. и. 67653.926.468, п.и 67653.926.495, участващ в УПИ ІІІ – 

озеленяване, кв. 106 по плана на гр. Смолян, кв. Устово на цена 6 000 (шест хиляди) 

лева, собственост на  С.Н.Х.        
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ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Преминаваме към точка 6 от дневния ред. 

 

ПО ШЕСТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Изкупуване на недвижим имот с 

идентификатор 24089.929.29 по кадастралната карта на с. Дунево, община 

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

ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 

 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Изкупуване на недвижим имот. Давам думата на г-н Мелемов. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Аналогична точка. Отново предлагам, тъй като Общината 
няма нужда от този имот, да откажем изкупуването. 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Колеги, имате думата за изказвания по точка 6 от дневния ред. 

Има ли желаещи колеги да се изкажат? Не виждам. Който е съгласен да прекратим 

разискванията, моля да  гласува. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 27, „ПРОТИВ“ – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0. 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: С 27 „за“, без „против“ и „въздържали се“, прекратихме 
разискванията. Преминаваме към гласуване решението на точка 6 – не дава съгласие 
да бъде изкупен поземлен имот. 
    

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

 

1. Ангел Безергянов    – „за“  

2. Божидар Шуманов    – „за“  

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

5. Вижданка Младенова    – „за“ 

6. Виолета Бояджиева     – „за“ 

7. Денислав Костов     – „за“ 

8. Димитър Ангелов     – „за“ 

9. Димитър Кръстанов    – „за“ 

10. Екатерина Гаджева    – „за“ 

11. Иван Френкев     – „за“ 

12. Иван Гавазов     – „за“  

13. Илия Томов      – „за“ 

14. Коста Начев      – „за“  

15. Костадин Василев     – „за“ 

16. Мария Семерджиева     – „за“ 

17. Милен Журналов    – „за“ 

18. Минчо Симов     – „за“ 

19. Петър Мирчев      – „за“ 

20. Петър Янев      – „за“ 

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

23. Салих Аршински    – „за“ 

24. Сийка Йочева     – „за“ 

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

27. Стоян Иванов      – „за“ 

28. Тодор Митов     – „за“ 

29. Филип Топов     – „за“ 

 

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

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: С 27 „за“, без „против“ и „въздържали се“, приехме решението 
не изкупува имот по точка 6. 

 

                   Общинският съвет след като се запозна с Докладната записка на Николай 

Мелемов – Кмет на община Смолян, на основание чл.21, ал.1 т.8 и 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 поземлен имот с идентификатор 

24089.929.29 целия с площ 368 (триста шестдесет и осем) кв.м., трайно предназначение 
на територията:  урбанизирана,  начин на трайно ползване:  За друг обществен обект, 
комплекс по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Дунево, община 
Смолян,  одобрени със Заповед № 300-5-25/28.04.2004 год. на Изпълнителния 
директор  на АГКК, при съседни поземлени имоти: поземлен имот с идентификатор 
24089.929.23, поземлен имот с идентификатор 24089.929.265, поземлен имот с 
идентификатор 24089.929.31, участващ в УПИ – озеленяване, кв. 10 по плана на с. 
Дунево, община Смолян, на цена 24 000 (двадесет и четири хиляди) лева, собственост 
на З.Н.М., Й.Н.Р. и И.Н.Р.  

2. Упълномощава Кмета на Община Смолян да издаде необходимия за целта 
документ /писмен отказ/, удостоверяващ несъгласието на Общински съвет за 
изкупуване поземлен имот с идентификатор 24089.929.29 целия с площ 368 (триста 
шестдесет и осем) кв.м., трайно предназначение на територията:  урбанизирана,  начин 

на трайно ползване: За друг обществен обект, комплекс по кадастралната карта и 

кадастралните регистри на с. Дунево, община Смолян, одобрени със Заповед № 300-5-

25/28.04.2004 год. на Изпълнителния директор  на АГКК, при съседни поземлени 

имоти: поземлен имот с идентификатор 24089.929.23, поземлен имот с идентификатор 

24089.929.265, поземлен имот с идентификатор 24089.929.31, участващ в УПИ – 

озеленяване, кв. 10 по плана на с. Дунево, община Смолян, на цена 24 000 (двадесет и 

четири хиляди) лева, собственост на З.Н.М., Й.Н.Р.и И.Н.Р.  

 
 

ПО СЕДМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Процедура по прекратяване на 

съсобственост по реда на чл. 36, ал. 1, т. 1 от ЗОС. 

   ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 
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ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Колеги, преминаваме към точка 7 от дневния ред. Процедура 
по прекратяване на съсобственост по чл. 36, ал. 1, т. 1 от Закона за общинската 
собственост. Давам думата на г-н Мелемов относно точка 7. 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Прекратяване на съсобственост чрез делба. Няма какво да 
добавя. 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Колеги, имате думата за изказвания и разисквания по точка 7 

от дневния ред. Има ли желаещи някой? Не виждам. Който е съгласен да прекратим 

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

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: С 28 „за“, без „против“ и „въздържали се“, прекратихме 
разискванията. Преминаваме към гласуване решението на точка 7. 

 

Поименно гласуване на проекта за решение по т. 7 от дневния ред: 

 

1. Ангел Безергянов    – „за“  

2. Божидар Шуманов    – „за“  

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

5. Вижданка Младенова    – „за“ 

6. Виолета Бояджиева     – „за“ 

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      – „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. 
(Анелия Кехайова: 28 „за“, без „против“ и „въздържали се“) 
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ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: С 28 „за“, без „против“ и „въздържали се“, приехме решението 
по точка 7. 

        Общинският съвет след като се запозна с Докладната записка на Николай 

Мелемов – Кмет на община Смолян, на основание 21, ал.1, т. 8 и ал.2 и чл. 27, ал.5 от 
Закона за местното самоуправление и местна администрация,  чл.36, ал. 1, т. 1 от 
Закона за общинската собственост,  чл.40, ал.1, т. 7 и чл. 49, ал.1, т. 1 от Наредбата за 
реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество,  

Р Е Ш И: 

1. Дава съгласие да се прекрати съсобствеността между Община Смолян и Я.С. 

Т., Б. Я.Т. и С.Я.Т. върху поземлен имот с идентификатор 67653.914.522 по КККР на 
гр. Смолян, одобрена със Заповед № 18-14/10.05.2005 год. на Изпълнителния директор 

на АГКК – гр. София, участващ в  УПИ ІII-Озеленяване, кв. 28а, чрез делба на 
новообразуваните самостоятелни поземлени имоти с проектни идентификатори 

67653.914.1562, 67653.919.506 по КККР на гр. Смолян, съгласно скица проект № 15-

1094550-02.12.2019. издадена от СГКК Смолян,  както следва: 

1.1.  Е.Д., Я.Д.Я., М.Д.П., получават в дял и стават собственици на поземлен 

имот с проектен идентификатор 67653.914.1562 с проектна площ 96 кв.м. по КККР на 
гр. Смолян, участващ в  УПИ ІII-Озеленяване, кв. 28а, гр. Смолян, кв. Горно Смолян, 

при граници съседи по кадастралната карта: 67653.914.408, 67653.914.507, 

67653.914.375, 67653.914.478, 67653.914.374, 67653.914.1561. 

1.2. Община Смолян получава в дял и става собственик на поземлен имот с 
проектен идентификатор 67653.914.1561 с проектна площ 17 кв.м по КККР на гр. 

Смолян, улична регулация, при граници съседи по кадастралната карта: 
67653.914.408, 67653.914.1562,   67653.914.374, 67653.914.478, 67653.914.484 по 

действащия план. 

2. Страните не си дължат насрещни престации. 

   3.Упълномощава Кмета на Община Смолян да сключи договор за делба. 

 

ПО ОСМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Даване на съгласие за промяна на 

начина на трайно ползване, за други земеделски нужди – картофопроизводство, 

на част от пасище, собственост на Община Смолян, находящо се в землището на 

с. Момчиловци, на основание чл. 78а от Правилника за прилагане на Закона за 

собствеността и ползването на земеделските земи. 

   ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 

 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Преминаваме към точка 8 от дневния ред – даване на съгласие 
за промяна начина на трайно ползване. Давам думата на г-н Мелемов. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Става въпрос за част от пасище, собственост на Община 
Смолян, за други земеделски нужди – картофопроизводство. 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Колеги, имате думата за изказвания, разисквания по точка 8 от 
дневния ред. Има ли желаещи, колеги? Не виждам. Който е съгласен да прекратим 

разискванията по точка 8, моля да гласува. 



Протокол № 05/30.01.2020 г.  

  

17 

 

ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 28, „ПРОТИВ“ – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0. 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: С 28 „за“, без „против“ и „въздържали се“, прекратихме 
разискванията. Преминаваме към гласуване на точката. 
 

Поименно гласуване на проекта за решение по т. 8 от дневния ред: 

 

1. Ангел Безергянов    – „за“  

2. Божидар Шуманов    – „за“  

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

5. Вижданка Младенова    – „за“ 

6. Виолета Бояджиева     – „за“ 

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      – „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. 
(Анелия Кехайова: 28 „за“, без „против“ и „въздържали се“) 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: С 28 „за“, без „против“ и „въздържали се“, приехме решението 
на точка 8.  

 

          Общинският съвет след като се запозна с Докладната записка на Николай 

Мелемов – Кмет на община Смолян, на основание чл.21, ал.1, т.8  от Закона за 
местното самоуправление и местната администрация, чл.78а. от Правилника за 
прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, и 24а, ал. 6 

т.2 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи ,  
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Р Е Ш И: 

 

І. Дава съгласие за промяна на начина на трайно ползване, за други земеделски 

нужди – картофопроизводство, на част от пасище,  собственост на Община Смолян, 

находящо се в землището на с. Момчиловци, съгласно скица – проект за разделяне на 
поземлен имот № 49014.3.443, която е неразделна част от настоящото Решение, на 
имоти: 

1. Проектен имот № 3.1 с проектна площ 2.811 декара; 

2. Проектен имот № 3.2 с проектна площ 18.494 декара; 

3. Проектен имот № 3.3 с проектна площ 1.361 декара. 

ІІ. Упълномощава кмета, да подаде заявление до Общинска служба земеделие – 

Смолян за промяна начина на трайно ползване на части от имот № 49014.3.443 

описани в точка І за други земеделски нужди – картофопроизводство, като разходите 
са за сметка на ЕТ „Илия Канев – Петър Канев”; 

III. Възлага на Кмета на Община Смолян, да сключи договори за наем със срок 
до 01.10.2024 година с ЕТ „Илия Канев – Петър Канев” за описаните в точка І от 
настоящото решение проектни имоти след промяната на начина на трайно ползване. 

 

  

 
 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Преминаваме към точка 9 от дневния ред. 

ПО ДЕВЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Предоставяне на общински поземлен 

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

Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ЗИДЗСПЗЗ/. 

  ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 

 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Предоставяне на общински поземлен фонд на основание § 27, 

ал. 2, т. 1. Давам думата на г-н Мелемов. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: В Община Смолян са постъпили 3 искания от Общинска 
служба по земеделие – Смолян за предоставяне на земи от общинския поземлен фонд, 

попадащи под разпоредбите на чл. 19, ал. 1 от Закона за собствеността и ползването 

на земеделските земи. 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Колеги, имате думата за изказвания, за разисквания по точка 9 

от дневния ред. Има ли желаещи? Не виждам. Който е съгласен да прекратим 

разискванията по точка 9 от дневния ред, моля да гласува. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 28, „ПРОТИВ“ – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0. 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: С 28 „за“, без „против“ и „въздържали се“, прекратихме 
разискванията по точка 9. Преминаваме към гласуване решението на точка 9. 
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Поименно гласуване на проекта за решение по т. 9 от дневния ред: 

 

1. Ангел Безергянов    – „за“  

2. Божидар Шуманов    – „за“  

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

5. Вижданка Младенова    – „за“ 

6. Виолета Бояджиева     – „за“ 

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      – „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. 
(Анелия Кехайова: 28 „за“, без „против“ и  „въздържали се“.) 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: С 28 „за“, без „против“ и „въздържали се“, приехме решение 
по точка № 9. 

 

 

Общинският съвет след като се запозна с Докладната записка на Николай 

Мелемов – Кмет на община Смолян, на  основание чл.21, ал.1, т.8 и ал.2 във връзка с 
чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, § 

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

допълнение на Закона за  собствеността и ползването на земеделските земи,  

предлагам Общински съвет да приеме следните  
 

Р Е Ш И: 
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І.Дава съгласие, поземлен имот с идентификатор 57282.10.102, с площ 1316 кв. 
м. местност „Разванце“, трайно предназначение на територията – земеделска,  начин 

на трайно ползване – ливада, находящ се в землището на с. Полковник Серафимово, 

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

на С.Н.Ч. 

           ІІ. Дава съгласие, поземлен имот с идентификатор 57282.10.97, с площ 1553 кв. 
м. местност „Дядовия баир“, трайно предназначение на територията – земеделска,  
начин на трайно ползване – ливада, находящ се в землището на с. Полковник 
Серафимово, общ. Смолян, да бъде предоставен на Общинска служба по земеделие – 

Смолян за постановяване на решение за възстановяване правото на собственост на 
наследници на С.Н.Ч. 

          ІІI. Дава съгласие, поземлен имот с идентификатор 57282.5.366, с площ 2117 кв. 
м. местност „Страние“, трайно предназначение на територията – земеделска,  начин 

на трайно ползване – ливада, находящ се в землището на с. Полковник Серафимово, 

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

на С.Н.Ч. 

          ІV. Дава съгласие, поземлен имот с идентификатор 57282.5.368, с площ 966 кв. 
м. местност „Страние“, трайно предназначение на територията – земеделска,  начин 

на трайно ползване – ливада, находящ се в землището на с. Полковник Серафимово, 

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

на С.Н.Ч. 

          V. Дава съгласие, поземлен имот с идентификатор 57282.5.484, с площ 768 кв. 
м. местност „Страние“, трайно предназначение на територията – земеделска,  начин 

на трайно ползване – ливада, находящ се в землището на с. Полковник Серафимово, 

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

на С.Н.Ч. 

 

 

ПО ДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Подписване на Споразумение за 

партньорство от Община Смолян по проект „АГОРА – Демократични ценности 

и култура в Европа“ по програма „Европа за гражданите“, направление 2 

„Демократична ангажираност и гражданско участие“, мярка 2.2 „Мрежи от 

градове“. 

  ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 

 

 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Преминаваме към точка 10 от дневния ред – подписване на 
Споразумение за партньорство на Община Смолян по проект „АГОРА – 
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Демократични ценности и култура в „Европа“ по програма „Европа за гражданите“, 

направление 2 „Демократична ангажираност и гражданско участие“. Давам думата на 
г-н Мелемов. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ:  По тази програма Община Смолян получи предложение за 
участие като партньор на проекта „АГОРА – Демократични ценности и култура в 
Европа“ на Община Атиену, Кипър. Проектът е насочен основно към младежите, като 

дейността предвижда провеждането на семинари в тъй нареченият структурен диалог 
на АГОРА, дебат на обществени места посредством които младите хора от 
партньорските общини ще навлязат в темите за европейските права, европейската 
идентичност и активното участие, запознавайки се с демократичните процеси и 

политики и срещайки се с хората, които взимат политическите решения. Затова ви 

предлагам решение, с което давате съгласие Община Смолян да подпише 
споразумение за партньорство. 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Колеги, имате думата за изказвания, разисквания по точка № 

10. Има ли желаещи, колеги? Не виждам. Който е съгласен да прекратим 

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

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: С 28 „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    – „за“ 

2. Божидар Шуманов    – „за“  

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

5. Вижданка Младенова    – „за“ 

6. Виолета Бояджиева     – „за“ 

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      – „за“ 

22. Радослава Вълчанова – Кисимова   – „за“ 

23. Салих Аршински    – „за“ 

24. Сийка Йочева     – „за“ 
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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. 
(Анелия Кехайова: 28 „за“, без „против“ и „въздържали се“) 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: С 28 „за“, без „против“ и „въздържали се“, решението по 

точка 10 се приема. 
 

        Общинският съвет след като се запозна с Докладната записка на Николай 

Мелемов – Кмет на община Смолян, на основание чл. 21, т.23, ал. 2,  чл. 61  от Закона 
за местното самоуправление и местната администрация ,  
 

Р Е Ш И: 
 

1. Дава съгласие на Община Смолян да подпише Споразумение за 
партньорство по проект „АГОРА - Демократични ценности и култура в Европа“ по 

програма „Европа за гражданите“, направление 2 “Демократична ангажираност и 

гражданско участие”, мярка 2.2 „Мрежи от градове“ с водещ партньор Община 
Атиену, Кипър.  

 

        Приложение: Споразумение за партньорство на английски език и превод на 
български език.  

  
 

ПО ЕДИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Промяна в състава на 

Общински консултативен съвет по въпросите за младежта. 

  ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 

 

 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Колеги, преминаваме към точка 11 от дневния ред. Промяна в 
състава на Общински консултативен съвет по въпросите на младежта. Давам думата 
на г-н Мелемов. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: След проведените през изминалата година местни избори за 
кмет и общински съветници, настъпи промяна в състава на постоянните комисии към 

Общинския съвет, а също така и в общата численост и структура на Общинската 
администрация в общината. Това предполага и промяна на състава на Общинския 
консултативен съвет. 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Колеги, относно становището на общинските съветници от 
комисията, в която попадат основно четирите членове в този Консултативен съвет, 
има предложени 5 имена за основни членове и две имена за резервни членове. Моля 
за вашите изказвания и разисквания относно този въпрос. Поименното предложение 
за членовете в този консултативен съвет от страна на Общинския съвет предложени 
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за основни членове са Божидар Шуманов, Илия Томов, Милен Журналов, Петър 

Янев, Рабие Кьосева. За резервни членове са предложени г-жа Виолета Бояджиева и 

Сийка Йочева. По предложението и по докладната записка са четири основни членове 
и резервата е решението на Комисията да има двама в резерв. Имате думата относно 

изказвания и разисквания. Как бихте предложили да гласуваме от 5-те човека кой да 
отпадне от основните да мине в резервите? Поименно ли да ги гласуваме или който е 
с най-много гласове, той да остане? А този, който е с по-малко гласове да остане в 
резерв? Има ли предложение? Да, г-н Кръстанов. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Благодаря ви, уважаема г-жо председател! Уважаеми г-н 

кмете, уважаеми кметове на населени места, уважаеми съграждани от сферата на 
образованието, от печатните и електронни медии. Тъй като това е един въпрос, който 
в много отношения не може ясно и конкретно да разграничи качествата на отделните 
кандидати за този обществен съвет, аз мисля, че не би трябвало да има никакъв 
процедурен проблем да увеличим състава на комисията с един човек. Този орган не 
взема някакви изключителни решения, които да пораждат напрежение или конфликт 
на интереси или практически разпореждания със значими обществени ресурси по така 
големи публични услуги. Така че той е Консултативен съвет, според мен. Правя това 
формално предложение, ако то не противоречи на някакъв предварително записан 

статут, да увеличим броя на участващите общински съветници в този съвет, основни 

членове от 4 на 5. Благодаря! 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Благодаря, г-н Кръстанов! Колеги, други предложения имате 
ли? Не виждам. Който е съгласен да гласуваме предложението на г-н Кръстанов да 
бъде увеличен състава на Общински консултативен съвет по въпросите на младежта 
от 17 на 18 и вместо 4 да бъдат 5 общинските съветници от Постоянната комисия по 

здравеопазване, социални дейности, образование, култура, вероизповедания, 
младежта и спорта към Общинския съвет, моля да гласува. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 28, „ПРОТИВ“ – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0. 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Предложението на г-н Кръстанов се приема с 28 „за“, без 
„против“ и „въздържали се“. Преминаваме към гласуване на основното предложение 
и решение предложено ни от Общинска администрация, като се има в предвид в 
Приложение № 1 да бъде включено вместо 17 – 18 и бъдат включени вместо 4 

представители на Общинския съвет – 5. Който е съгласен, 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    – „за“ 

6. Виолета Бояджиева     – „за“ 

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. 
(Анелия Кехайова: 28 „за“, без „против“ и „въздържали се“.) 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: С 28 „за“, без „против“ и „въздържали се“, приехме решението 
Общинският консултативен съвет по въпросите за младежта ще се състои от 18 

представители, като поименно зачитам, представителите на Общинския съвет – това 
са представители от Постоянната комисия по здравеопазване, социални дейности, 

образование, култура, вероизповедания, младежта и спорта. Това са лицата – Божидар 

Шуманов, Илия Томов, Милен Журналов, Петър Янев, Рабие Кьосева. Резервни 

членове – Виолета Бояджиева, Сийка Йочева. 
 

        Общинският съвет след като се запозна с Докладната записка на Николай 

Мелемов – Кмет на община Смолян, на основание чл.21, ал.1, т.23 и т.24 от ЗМСМА, 

чл.15, ал.6 от Закона за младежтта и чл.2, ал.2 от Правилника за организацията и 

дейността на Общински консултативен съвет по въпросите на младежта,  
 

Р Е Ш И: 

 

1. Определя състава на Общински консултативен съвет по въпросите на 
младежтта към Кмета на Община Смолян, съгласно Приложение №1, както следва: 

            2. Увеличава състава на  Общински консултативен съвет по въпросите на 
младежтта към Кмета на Община Смолян с 1/една/ бройка и вместо 17 членове, стават 
на 18 члена./съгл.Приложение 1 / 

            3. Увеличава броя на представителите на общински съвет от 4 на 5 членове, 
както следва: 



Протокол № 05/30.01.2020 г.  

  

25 

 

Постоянни членове: 

- Божидар Шуманов; 

- Илия Томов; 

- Милен Журналов; 

- Петър Янев; 

- Рабие Кьосева; 

Резервни членове: 

- Виолета Бояджиева; 

- Сийка Йочева 

       Приложение: №1 Състав на Общински консултативен съвет по въпросите на 

младежта. 
  

 

ПО ДВАНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Промяна на градската 

транспортна схема за обслужване на населението. 

  ДОКЛАДВА: Николай Мелемо – Кмет на Община Смолян 

 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Колеги, преминаваме към точка 12 от дневния ред. Промяна 
на градска транспортна схема. Давам думата на г-н Мелемов. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Общинският транспорт на пътници се осъществява по 

утвърдени транспортни схеми – общинска, областна и републиканска. Със Заповед от 
26.11.2019 г. е назначена Комисия в изпълнение на разпоредбите на чл. 8, ал. 1 и 2 от 
Наредба № 2, със задача да обсъди промени в маршрутните разписания по 

утвърдената транспортна схема. Обсъдените промени са съобразени с релефа на града 
като са взети под внимание всички особености на транспортно-комуникационната 
структура. Наред с това се направи анализ и се отчетоха и демографски тенденции и 

подобрена организация на транспорта на учениците в общината. 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Колеги, на всички вас, съгласно становище на комисиите, е 
предоставен протокол от Комисията по чл. 8, с което предложенията направени по 

време на комисиите, разписанието на една от линиите да бъде от 05.31 по 

предложението, което ни е дадено, Комисията по чл. 8 прави промяна в графика. 
Имате думата за изказвания относно точка 12. Да, г-н Сабрутев. 
СТЕФАН САБРУТЕВ: Уважаема г-жо председател, колеги, гости! Преди малко в 
началото на нашето заседание не случайно предложих тази точка да се оттегли. Какво 

имах предвид? Тази комисия, назначена със заповед на кмета по чл. 8 от 26.11.2019 г. 
е заседавала, вършила е някаква работа, но аз мисля, че не е свършила докрай. 

Именно това беше моето предложение и в комисиите, в които участвам и какво имам 

предвид. Имаме няколко квартала в гр. Смолян – това е кв. Станевска и кв. Невястата, 
който е най-големия квартал на гр. Смолян. Аз не знам г-н кмета дали знае колко 
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автобуса дневно обслужват кв. Невястата, но тъй като аз съм обикалял доста преди 

известно време и знам проблемите на хората, именно това исках да се прегледа. Там 

имаме 1 автобус сутрин, в колко часа не мога да кажа точно. В 7 и нещо минава. 
Другият – в Станевска също един сутрин. Тъй като колегите не подкрепиха моето 

желание да се отложи, давам конкретни предложения. Двете дестинации – кв. 
Станевска или ул. Станевска три пъти на ден да има автобуси, нека комисията ги 

разгледа, подходящи така, че да може един децата да се изпратят на училище, втори 

път да се приберат и трети път вечерта да се приберат работещите хора. По същият 
начин предлагам същото и за кв. Невястата. Тъй като не съм специалист в тази 

област, какъв автобус може да пътува в кв. Невястата, дали улиците са тесни или 

широки, къде може да обърне и как да ходи, това мисля, че има достатъчно 

специалисти в Община Смолян, които да го съобразят. Виждам, че целият квартал е 
пълен с коли, трудно се паркира и само ще припомня, че преди година или две 
направихме един ремонт на главната артерия на Невястата и там спокойно можеше да 
се съобрази място за паркиране и паркингите, и колко да е широко платното, да ли да 
се намалят или стеснят тротоарите, за което пак не претендирам, че съм специалист. 
Трябва да имат някакво нормално градско обслужване, защото не всеки живеещ там 

има автомобил, но има доста деца. Има работещи, които се сещате, че най-близката 
спирка е може би на Планетариума. От там нагоре почваме да ходим пеш. И вие се 
сещате какво е разстоянието и на слизане и на качване. И не знам защо правим 

някакви промени, а не вземаме най-важните и съществените. Сменяме графици, 

отменяме един автобус. Това не е най-важното за града. Най-важното е там, където 
няма обслужване, да го направим. 8 години управлява партия ГЕРБ, почна 9-та в 
Община Смолян и не намери един път време да смени тази транспортна схема, да я 
подложи на обществено обсъждане, да се явят гражданите, да си кажат мнението. 

Значи вие сега, колеги, ако гласувате, гарантирам ви, че до края на този мандат няма 
да има друго обслужване на транспортната смеха. Защото след малко ще ми 

отговорят как това е било спешно, да вземем едни субсидии. Това го чух на 
комисиите. Бързаме да вземем субсидиите, пак в 12 без 5 ни предлагате някакви 

„спешни“ в кавички и не важни и съществени неща, а основните сте ги изтървали. 

Ами тука са директорите на училищата. Мислите ли, че всеки живеещ в нашия град, 

родителите му имат възможност да го карат с кола сутрин и да си го приберат 
следобед? Аз мисля, че са важни неща и дали след една седмица или след месец я 
приемем, по-важното е да бъде и да удовлетворява желанията на нашите жители. 

Благодаря! 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Да, г-н Мелемов. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Той г-н Сабрутев каза „Аз не знам дали кмета знае“, ама аз 
пък съм сигурен, че вие не знаете, че първо автобусите не са собственост на Община 
Смолян. Явно го пропускате това нещо. Няколко пъти променяме генерално 

общинската транспортна схема и беше атакувана в Съда. Сега когато мине и 

последното обжалване, наистина ще предложим нова транспортна схема. Но тя върви 

задължително и с нов конкурс за превозвачи. Вие си мислите, ама не разбирате, че 
тука има и закони и не може от утре пускаме г-н Сабрутев да вози три пъти на ден. Не 
става така, г-н Сабрутев, за съжаление. Това не е частна фирма Общината. Така че 
има комисия, която наистина е от специалисти и предлага промени, които може да си 

позволим в момента. А генерално нова транспортна схема естествено, че трябва да 
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има. Но когато отпадне обжалването в Съда, тогава ще предложим нова транспортна 
схема. Общината не е частна фирма днес решавам и от утре г-н Сабрутев кара вече 
три пъти. Не става. 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Да, г-н Сабрутев, реплика. 
СТЕФАН САБРУТЕВ: Г-н Мелемов, аз съм наясно с тези неща. Само че… Не ме 
прекъсвайте, изслушайте ме, аз ви слушах внимателно. Значи транспортната схема и 

видовете маршрути и броя на маршрутите ги определя Община Смолян. Така ли е? 

Може да поканите нови фирми – една, две, три частни, дали един път или три пъти на 
ден, това го решава Община Смолян и Общинският съвет. Вие 8 години не намерихте 
време. Нещо се жалило в Съда. Ами направете нова, какво като се жали в Съда. 
Прекратете го делото, обявете нов конкурс. 8 години чакаме някой да вози децата ни 

от Станевска и от Невястата или от Петровица, защото сутрин няма за работещите 
първа смяна, кой да ги прибере. 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Други изказвания, колеги? 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Нека Цекова да отговори. 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Заповядайте, г-жо Цекова. 
МАРИАНА ЦЕКОВА – зам.-кмет на Община Смолян: Много благодаря! Добър ден 

на всички! Искам да кажа, че Община Смолян се ръководи все пак, както от кмета, 
така и от вас общинските съветници, но има закон, който казва, че Комисията по чл. 

8, ал. 1 и 2 от Наредбата, дават предложения и утвърждават тези предложения. В 

момента ние не ви предлагаме цялата транспортна схема, а частично изменение на 
линия 1, 2 и 3. Разговаряхме в комисии и ви казахме, че ще направим всичко 

възможно това, което поискахте, да се преразгледат абсолютно всички линии. Само 

че това не може да стане веднага и знаете, че предходната… С Решение на 
Общинския съвет № 1179 от 30 май миналата година, сменихме маршрутните 
разписания и всичко и получихме едно красиво съдебно решение, в което Съда каза 
това решение на Общински съвет го отменя изцяло като незаконосъобразно и 

неправилно точно в тази връзка, защото никой не се е съобразил с докладите на 
Комисията по чл. 8 от Наредбата. Затова ви моля, заедно по-нататък, да седнем и да 
коментираме това нещо. Това ви помолих и в комисии, и сега отново ви моля, за да не 
изпадаме в неточности и Съда съответно да ни връща решенията по един или по друг 
начин. Благодаря! 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Благодаря, г-жо Цекова! 
(Стефан Сабрутев, от място: Може ли реплика на г-жа Цекова?) 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Заповядайте, г-н Сабрутев, реплика на г-жа Цекова. 
СТЕФАН САБРУТЕВ: Уважаема г-жо Цекова! Ясно ми е това, казахте го в комисия. 
А какво пречеше Комисията по чл. 8, заради която Съда миналата година е върнал 

наше решение, да включи и тези два квартала и да промените не трите линии, ами да 
промените 5 линии? Какъв беше проблема? 

(Мариана Цекова, от място: Дуплика на г-н Сабрутев.) 

(Рабие Кьосева, от място: Няма как.) 

МАРИАНА ЦЕКОВА: Няма как Комисията без да се възложи обществена поръчка. 
Може ли да кажа? Задължително… Законът за движение по пътищата ведно с 
Наредбите са публични и те са за изпълнение на всички. Благодаря! 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Колеги, други разисквания имате ли по въпроса относно 

транспортната схема? Да, г-н Френкев. 
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ИВАН ФРЕНКЕВ: Здравейте на всички! Аз въпреки всичко призовавам отново и 

подкрепям предложението на г-н Сабрутев, като ще го мотивирам допълнително със 
следните неща. Първо, в града става доста трудно за движение в определени пикови 

часове. Градският транспорт ще реши този проблем, освен че е и по-евтин. Другото 

нещо, което е, всеки от нас страда от замърсяването. Както и в стратегията, която има 
за борбата с твърди прахови частици, транспортът в града, автомобилният транспорт 
се води като един от замърсителите. Значи целта на тази Комисия по чл. 8, както и 

целта на транспортната схема е да работи в интерес на жителите и на гражданите на 
общината. Да им бъде удобно да стигат до работните си места навреме, както и 

учениците да отиват навреме и така безопасно до училищата. Както и да намаля 
вредното влияние върху околната среда. Мисля, че най-добре е да се направи една 
цялостна схема, която да ни бъде представена, която ние да гласуваме, която да бъде 
одобрена и всички тези неща да бъдат взети предвид. Защото в момента работим на 
парче. Следващият път кога ще бъде не е много ясно, когато ще коментираме тази 

транспортна схема. Благодаря!  
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Други изказвания, колеги, има ли? Не виждам. Който е 
съгласен да прекратим разискванията по точка № 12, моля да гласува. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 27, „ПРОТИВ“ – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0. 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: С 27 „за“, без „против“ и „въздържали се“, прекратихме 
разискванията. Подлагам на гласуване предложението на г-н Стефан Сабрутев, да 
бъде преразгледано решението от Комисията по чл. 8, като бъдат допълнени две 
основни линии – Станевска и Невястата по три пъти на ден. Който е съгласен, моля да 
гласува. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 11, „ПРОТИВ“ – 7, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 9. 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: С 11 „за“, 7 „против“ и 9 „въздържали се“, предложението не 
се приема. Преминаваме към гласуване на основното решение, което ни е 
предложено, плюс протоколът, който ни е предложен за изменение на една от 
линиите, който ни е предоставен на всички общински съветници за промяната на 
курса, който да тръгва в 5.31 по предложение на общински съветници в комисията. 
 

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    – „за“ 

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     – „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      – „против“ 

22. Радослава Вълчанова – Кисимова   – „за“ 

23. Салих Аршински    – „за“ 

24. Сийка Йочева     – „за“ 

25. Софка Иванова     – „за“ 

26. Стефан Сабрутев     – „против“ 

27. Стоян Иванов      – „за“ 

28. Тодор Митов     – „за“ 

29. Филип Топов     – „за“ 

 

 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Моля, обявете резултата. 
(Анелия Кехайова: 22 „за“, 4 „против“, 1 „въздържал се“.) 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: С 22 „за“, 4 „против“ и 1 „въздържал се“, приехме решението 
по точка 12 от дневния ред – промяна на градска транспортна схема. 
Общинският съвет след като се запозна с Докладната записка на Николай Мелемов – 

Кмет на община Смолян, на основание чл.27, ал.3 от ЗМСМА, 

 

Р Е Ш И: 

 

  На основание чл. 17, ал. 5 от Закона за автомобилните превози и чл. 8, ал. 

3 от Наредба №2 за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за 
осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси, утвърждава промени в 
транспортната схема на община Смолян, приета с Решение № 424/21.04.2010г. на 
Общински съвет Смолян, както следва:  

I.   Основни градски линии 

1. Градска основна автобусна линия № 1 (Синдикат – КАТ – Каптажа) 

Маршрут: Синдикат -  Устово 1- Сердика – Тютюнева – Изгрев – КАТ – ОКС- 

Горно Райково – Енерго- Болница – Нов център – Планетариум – Здравец – 

Военно окръжие- Детска градина – Соколица – Военни блокове  Каптажа 

В обратна посока: Каптажа – Военни блокове – Соколица – Детска градина – 

Военно окръжие – Кино Дружба – Здравец – Планетариум – Нов център – Болница 
– Енерго – Горно Райково – ОКС – КАТ – Изгрев – Тютюнева – Сердика – Устово 

1- Синдикат  

Еднопосочна дължина : 10.650км 
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Времепътуване: 28 мин. в  едната посока 

Брой курсове двупосочно: 50 бр. делнични  дни и 28 броя празнични и 

почивни дни 

Брой автобуси на линия: 4 броя автобуси   /клас I,  II и А/ съгласно чл. 37 т. 1 

от Наредба 2/15.03.2002г. 

Разписание: Приложение № 1 към докладната записка 

Предполагаем пътникопоток в делнични дни - дневно : 750 броя пътници 

Предполагаем пътникопоток в празнични дни – дневно : 230 броя пътници 

2. Градска основна автобусна линия № 2 (Влахово – Коста Аврамиков 

Автогара Смолян) 

Маршрут : Влахово – Топливо – 2км- Военни блокове – Синдикат – Устово 1- 

Сердика – Тютюнева – Бункера – Аврамиковска – ОКС – Горно Райково – Енерго 

– Болница – Нов център – Планетариум – Здравец – Военно окръжие – Автогара 
Смолян 

В обратна посока: Автогара Смолян , Военно окръжие, Кино Дружба, Здравец, 

Планетариум, Нов център,  Болница, Енерго, Горно Райково, ОКС, Аврамиковска 
Бункера , Тютюнева, Сердика , Устово 1- Синдикат- Военни блокове – Топливо – 

Влахово 

Еднопосочна дължина : 12 км 

Времепътуване: 29 мин. в  едната посока 

Брой курсове двупосочно: 22 бр. делнични  дни и 14 броя празнични и 

почивни дни 

Брой автобуси на линия: 2 броя автобуси   /клас I,  II и А/ съгласно чл. 37 т. 1 

от Наредба 2/15.03.2002г. 

Разписание: Приложение № 2 към докладната записка 

Предполагаем пътникопоток , дневно в делнични дни : 425 броя пътници 

Предполагаем пътникопоток в празнични дни дневно: 150броя пътници 

3. Градска основна  автобусна линия  № 3  (Петровица – Коста Аврамиков  

- Автогара) 
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Маршрут: Петровица -  Пазара – Синдикат – Устово 1 – Сердика – 

Тютюнева – Бункера – Аврамиковска – ОСК- Горно Райково- Енерго- Болница – Нов 
център – Планетариум – Здравец – Военно окръжие – Автогара Смолян  

 

В обратна посока: Автогара Смолян , Военно окръжие, Кино Дружба, Здравец, 

Планетариум, Нов център,  Болница, Енерго, Горно Райково, ОКС, Аврамиковска 
Бункера , Тютюнева, Сердика , Устово 1- Синдикат – Пазара – Петровица 

Еднопосочна дължина : 10.700 км 

Времепътуване: 28 мин. в  едната посока 

Брой курсове двупосочно: 28 бр. делнични  дни и 15 броя празнични и 

почивни дни 

Брой автобуси на линия: 2 броя автобуси   /клас I,  II и А/ съгласно чл. 37 т. 1 

от Наредба 2/15.03.2002г. 

Разписание: Приложение № 3 към докладната записка 

Предполагаем пътникопоток в делнични дни  дневно : 590  броя пътници 

Предполагаем пътникопоток  празнични дни - дневно: 180 броя пътници 

II.Основни градски линии, които следва да бъдат закрити , поради отпаднала 

транспортна необходимост и трайно неизпълнение от страна на превозвачите. 

  № 5 Автогара Смолян – кв. Езерово –хижа Смолянски езера  

№22 Бункера – Автогара Смолян  

№32 Каптажа VIIОУ да бъде закрита 
  

ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Обяснение на отрицателен вот. 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Да, г-н Кръстанов. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Благодаря ви, г-жо председател! Уважаеми г-н кмете, 
уважаеми кметове на населени места, уважаеми гости от сферата на образованието, 

уважаеми представители на печатните и електронните медии! Съзнателно не се 
изказах по този въпрос и смятам, в рамките на две минути, в правото си на обяснение 
на отрицателен вот да кажа следното. Прекалено дълго се протака приемането на нова 
транспортна схема на града и общината. Просто с десетки години се закъснява да се 
отговори на новите транспортни потребности, които са коренно различни от тези от 
преди 17 години, когато е приемана транспортната схема и от преди 9 години, когато 

се направи опит да се приеме, но беше обжалвана в Съда. Така или иначе 
транспортните характеристики на нашия град са значително, да не кажа отново 

коренно променени. Наистина с настъпването на определено замърсяване, не само с 
фини прахови частици, защото отварям една скоба, да кажа, че двигателите с 
вътрешно горене не отделят фини прахови частици, спирам до тука, а замърсяването 
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като цяло на града ще изисква и ще постави на дневен ред въпроса повече граждани 

да ползват услугите на градския транспорт. Както в момента наблюдаваме тази 

тенденция в столицата с метрото. Един добър градски транспорт винаги създава 
условия за намаляване броя на наличните автомобили по улиците и пътищата. Така че 
моя призив е, уважаеми г-н кмете, уважаеми колеги от Администрацията, трябва да се 
готви нова обща транспортна схема, която да отговаря на новите условия. Знам, че 
предстои, очертава се преструктуриране на превозите във вътрешно градско 

съобщение. Защото извинявайте, ама понятие транспорт на пътници няма, има превоз 
на пътници. Това е общото понятие в теория на експлоатацията. Но така или иначе в 
най-близко време именно с това преструктуриране, което вероятно предстои, трябва 
да се готви схемата. Иначе ние оставаме длъжници не само на Станевска и на 
Невястата. Като цяло на една голяма група хора, в това число учащи се, в това число 

активно заети в реалния сектор на Общината и не си вършим работата, ако не го 

направим като хората. Благодаря! 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Благодаря, г-н Кръстанов!  
 

ПО ТРИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Приемане на бюджета на 

Община Смолян за 2020 година. 

  ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 

 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Колеги, преминаваме към точка 13 от дневния ред – 

проектобюджет за 2020 година на Община Смолян. Давам думата на г-н Мелемов. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Уважаеми дами и господа общински съветници, съграждани, 

колеги! Ние като Община и като общински съвет сме изправени пред 

предизвикателството да отговорим на очакванията на нашите съграждани и да 
направим най-доброто във всички сектори на местно самоуправление, да подготвим и 

изпълним бюджет, спазвайки приоритетите и изискванията на местната общност. 
Проектът на бюджет за 2020 година е балансиран на основата на изготвен анализ на 
приходите и разчет на разходите, съгласно приоритетите на управление на 
публичните финанси на Община Смолян. Проектът на бюджет на Община Смолян 

осигурява средства за всички сфери на обществения живот – образование, 
здравеопазване, социални дейности и услуги, благоустрояване, информационно 

обслужване, култура, туризъм, спорт, подобряване на градската среда чрез 
изграждане на нови инфраструктурни обекти и ремонт на съществуващите. Проектът 
на бюджет на Община Смолян за 2020 г. е съобразен и с икономическите тенденции и 

плана за развитие, целящи превръщането на Община Смолян в център на опазване на 
традициите и развитието на иновации, ангажиран с повишаване стандарта на живот, 
благоприятен за бизнеса и инвестиции, със съвременна инфраструктура, 
привлекателна жизнена среда, развиващ интелигентни и креативни идеи, град богат 
на култура и спортен календар, осигуряващ условия за пълноценна изява на 
личността, съвременни условия за образование, вълнуващ с уникални туристически 

атракции и отворен към хората с висока степен на толерантност. Общата рамка на 
бюджета е 54 063 843 лева, в това число делегирани от държавата дейност са 25 990 

725 лв., местни дейности – 28 073 118 лв., разпределени по сектори и описани в 
бюджета. 
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ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Колеги, имате думата за изказвания. Само да допълня, че в 
комисиите бяха направени предложения да бъдат включени в поименния списък към 

улиците – улица „Иван Карастойков“ и към кметствата – кметско наместничество или 

село Кошница, което е направено и е прието от Общинска администрация. Имате 
думата за изказвания. Да, г-н Иванов. 
СТОЯН ИВАНОВ: Уважаема г-жо председател, уважаеми г-н кмет, уважаеми колеги, 

уважаеми господа журналисти, уважаеми съграждани! Бюджетът 2020 е внесен 

навреме. Внесен е след като е минал през всички задължителни етапи на 
изграждането му, включително и обществено обсъждане. Той отговаря на всички 

изисквания на Конституцията и законите на Република България. Осигурява средства 
за всички сфери на обществения живот – образование, здравеопазване, социални 

дейности, благоустрояване, спорт, туризъм и тъй нататък, да не ги изреждам 

всичките. Бюджетът, първа основна характеристика, че е балансиран. Приходите са 
54 400 000 лв., разходите са 54 400 000 лв. Последните години от както аз съм 

общински съветник, аз съм от 2007 година, това е най-големият бюджет – 54 милиона. 
Миналата година беше 48 милиона лева, тоест 6 милиона повече. Най-голям е делът в 
сектор „Образование“ – 16 милиона, миналата година беше 14 милиона лева. За 
радост на всички представители на образованието, които са тук. По отношение на 
приходите, като изключим такса битови отпадъци, която се наложи поради законови 

изисквания и трябваше да увеличим с 0,8 промила, за да плащаме отчисленията по чл. 

60 и чл. 64 от Закона за отпадъците и минималното увеличение на данък превозни 

средства в рамките на между 2 и 4 кутии цигари на година, данъците и местните такси 

останаха същите. Така, както г-н Мелемов обеща, когато се кандидатираше за тези 

избори. Данък сгради е същия, данък придобиване е същия, туристически данък е 
същия, патентен данък е същия. Ставките по местните данъци почти са същите. Тоест 
тежест за нашите съграждани независимо от тази истерия, която се разви в някои 

медии, няма да има. И хората, когато отидат да си плащат данъците, след някой друг 
ден, ще видят, че освен този по ставката по местни данъци и такси, която обратно ще 
се върне и ще плати безлихвения данък към ПУДООС, други увеличения няма. През 
2020 година увеличение на дълга няма да има, общинският дълг. Ще бъдат платени 

832 000 лева главница и 365 000 лихва по инвестиционния заем, завещан ни от 
колегите от „Визия за България“. Това го казвам всяка година. И това е големият 
проблем. Този 1 200 000 лв., който започваме да плащаме всяка година в началото на 
годината. За гражданите на Смолян е важно да знаят как влизаме в 2020 година, с 
какви задължения. Инвестиционен заем – остатъка е 7 504 000 лв., който ще го 

плащаме до 2028 година. И лихвата ще е около 300 000 лв. на година. Безлихвен заем 

към ПУДООС – в момента е 1 108 000 лв., той е безлихвен. Задължения към фонд 

ФЛАГ – 164 000 лева и той е безлихвен, и безлихвен заем към Министерство на 
финансите – 2 925 000 лева, като през тази година, така, както искаха  г-н Сабрутев, 
той предложи миналата година схема за цялостно изплащане на този безлихвен заем и 

беше направил погасителен план, и както искаше и г-н Френкев, защото той се 
притесняваше, че неговото поколение ще го плаща години, години наред, г-н 

Мелемов почва да го плаща от тази година. Тази година 1 милион ще бъде погасен. 

Поетите ангажименти за разходи, заварени през 2011 година – 84 милиона, в момента 
са 44 милиона или са погасени 40 милиона. За гражданството, което е тука и не знае, 
поети ангажименти, това са всички онези договори с фирми и граждани, които от 
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2011-та – 84 милиона при положение, че имаш 8 милиона, сключени договори и няма 
реализация, 37 милиона от тези договори няма никакво движение по тях, но все пак за 
8 години ние сме успели да погасим 40 милиона от тях. В момента са 44 милиона. 
(Реплики от залата /не се чува.) 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Много ви моля! 
СТОЯН ИВАНОВ: Задължения за разходи, които г-н Мелемов завари – 11 милиона, 
сега са 2 880 000 лева. Просрочените задължения, които г-н Мелемов завари – 

3 900 000 лв., сега са 526 000 лева. Това е рамката и всеки трябва да я знае. Реалните 
разходи, които тежат на Общината, инвестиционния заем от 2007-ма година – 7 

504 000 лв. плюс задълженията за разходи в момента, които са 2 880 000 лв. Това е, 10 

милиона лева. Всичко останало е безлихвени заеми, които във времето ще бъдат 
платени. 10 милиона лева. Ако някой има някакви съображения, моля да ми опонира. 
Много е важно, когато се прави бюджета, той да издържа на критериите по чл. 130 от 
Закона за публичните финанси. Там са 6 критерия основни. Не ги ли изпълняваш, 

влизаш в режим на оздравяване и почват проблемите. Първи критерий – плащанията 
по дълга. Отнесен към собствените приходи плюс изравнителната субсидия, трябва да 
е под 15 %. При нас ще имаме плащане около 1 200 000 лв., това за което ви говорих, 

този инвестиционен заем, отнесен към около 20 милиона местни приходи, той е 
много, много под 15 %, даже е под 5 %. Следващият критерий – задължения за 
разходи. Към отчетените разходи трябва да е под 15 %. Това е изискване на Закона. В 

нашият случай имаме 2 800 000 лв. задължения за разходи, към отчетени разходи в 
бюджета виждате, че са 54 милиона, трябва да е под 15 %. Нашият случай е много, 

много под 15 %. Който иска, да изчислява, те са много под 5 %. Следващият критерий 

– просрочените задължения. Отнесени към отчетените разходи, трябва да е под 5 %. В 

конкретния наш случай, просрочените задължения са 526 000 лв. Отнесени към 54  

милиона отчетени разходи, толкова, колкото са заложени в бюджета, трябва да са под 

5 %. При нас са под 0,5 %. Много под критерия. Бюджетното салдо през три 

последователни години трябва да е положително. При нас тази година, 2019-та, ние 
сме имали дебати по тази тема, ще е отрицателно. Но предходните години е 
положително, а тази година очаквам отново да е положително и по този критерий ние 
отговаряме на това, което се изисква от Закона. Следващият 5-ти критерий – двата 
данъка, данък сгради плюс данък превозни средства, трябва да са над средните за 
страната. Данък сгради – имаме отчет 1 500 000, план  1 500 000. Ние имаме данък 
превозни средства 1 700 000 лв., по план 1 850 000 лв., очаква се около 3 350 000 лв. 
Това е много, много над средния за страната. Много, над 100 % е при нас. И 

последният критерий, по който ние не отговаряме, това е поетите ангажименти за 
разходи, за който ви говорих. Но наближаваме и този критерий да го преодолеем. В 

момента 44 милиона са поетите ангажименти, към разходи 54 милиона, вече сме под 

100 %, а изискванията на Закона са да паднем под 50 %. Ще стане скоро и това. В 

заключение на това, което искам да кажа, при положение, че имаме най-високият 
бюджет до сега от 15 години насам, при положение, че са осигурени всички средства 
за основните функции, които ще изпълнява Община Смолян, аз не виждам основание 
бюджетът да не бъде приет. И пак ви казвам, ако има проблем с приемането на 
бюджета, което съм сигурен, че няма да има такова, ще трябва да се върнем към 

миналогодишните плащания. Там бюджетът е с 6 милиона по-малък. Аз не вярвам, че 
Общинският съвет ще допусне подобно нещо. Може да има атака от опозицията, че 
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има надценени приходи, но аз много пъти съм ви казвал, че може да сме планирали 

надценени приходи от продажба на земи и сгради, г-н Мелемов спазва фискалната 
дисциплина, той не харчи повече от колкото, не си позволява да харчи повече, от 
колкото са приходите в бюджета. И вие много добре знаете, че разплатени фактури 

има, неразплатени има най-много от три-четири месеца. По-стари фактури няма. 
Затова, уважаеми колеги, призовавам ви, имате всички основания да подкрепите това, 
което е предложил кмета и да имаме един сериозен приход през 2020 година. 
Завърших! 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Благодаря, г-н Иванов. Други изказващи се? Да, г-жо 

Бояджиева. 
ВИОЛЕТА БОЯДЖИЕВА: Г-н кмет, г-жо председател, уважаеми колеги! Просто се 
любувах на вярата и устрема на г-н Иванов. Ако той самият си вярва, че това, което 

ни поднася е истина, просто наистина му завиждам. За мен това, което се предлага 
като бюджет, е бюджет на една стабилизирана мизерия. Без никакви ясни приоритети 

и без никаква заявка за развитие на Общината. Затова, защото приходите в този 

формат, в който ги виждаме вече 8 години, просто няма как да се състоят. Всички 

много добре го знаем. Това са едни кухи приходи, които трябва да ни обезпечат 
бъдещи разходи. А тези разходи, в огромната си част отново са свързани с раздуване 
на администрация, с раздуване на допълнителен ръст във възнагражденията, с 
плащане на хонорари за хора, които не са назначени дори на трудов договор. Нещо, 

което е познато от доста години насам. Смятам, че този бюджет по начинът, по който 

ни се предлага, изобщо е нереалистичен. Той няма как да се състои. В момента, ако 
всички вие наблюдавате, инвеститорския интерес към Общината е нулев. Даже се 
говори за фирми, които смятат да се махат от общината. За какви продажби говорим, 

след като знаем какви са цените на имотите? Искам само няколко цифри да ви дам. 

Значи, приходите от данъци, това, което е било заложено 2019-та са 4 092 494 лв. 
Изпълнението към ноември 2019 г., с такава информация само разполагам, 3 733 421 

лв., а заложеното за 2020 г. е 4 322 000 лв. Приходи от такси. Това, което е заложено 

2019 г. – 4 785 000 лв., изпълненото към ноември е 3 666 000 лв., тоест 76 %, а 
заложеното за 2020 г. е двойно кажи-речи – 6 808 220 лв. Разбираемо от какво идва. 
План-сметката, която е свързана с таксата битови отпадъци, една голяма сума от нея – 

864 000 лв., която отново ще бъде извадена от бюджета, защото нали обещахме на 
населението, че няма по никакъв начин да усети повишаване на тези данъци. Но това 
ще излезе от някъде, така че нетно постъпленията тука ще паднат от това. 
Постъпленията от продажби. Това, което е дадено 2019-та, 8 479 917 лв., изпълнение 
315 439 лв. – 4 %. Как си представяте изведнъж, че тези 8 милиона ще бъдат 
реализирани през 2020 г., за да може да балансирате бюджета? Това е абсурд. Няма 
как това да се случи. Точно заради нулевия инвеститорски интерес. И заради това, че 
никой не си дава усилията да прави каквото и да е било в тази посока. Приходите от 
глоби и неустойки, дори това. 2019-та – 360 хиляди заложени, изпълнени ноември 

месец – 341 000 лв., заложени за 2020-та – 500 хиляди. За мен това са абсолютно 

нереалистични данни, които ни правят един балон, един огромен бюджет, който не е 
вързан, не е балансиран по никакъв начин и просто няма как да се реализира. Защото 

като човек седне и си направи истински сметката, вижда какво идва от местните 
приходи. Без приходите от нефинансови активи и продажби. Там са едни 10 милиона. 
Ако трябва ние да се разпростираме в рамките на това, значи говорим за едно тотално 
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свиване на развитието на града. На всичкото отгоре, предвидените капиталови 

разходи и субсидията за капиталови разходи, е намалена с 1 милион и не защото 

някой е бързал и е искал от Общината да си погасява кредита, който е безлихвения 
към бюджета, а защото Министерство на финансите е наложило дисциплинираща 
мярка. То просто не е вярвало, че това ще му се случи и си е взело мерки, за да си 

събере парите. Освен всичко друго,  тези 15 %, които говори за дълга г-н Иванов, той 

не може да ги смята само по отношение на безлихвения кредит. В общинският дълг 
влизат всички останали. Влизат тези по ФЛАГ, влиза и този инвестиционен, който е 
като остатък. Това, което си е останало като дълг, то си стои и изисква своето 

плащане. Лошото е не това, че има общински дълг, всички имат общински дълг, 
лошото е, че няма икономическо развитие в Общината. Лошото е, че Общината всеки 

ден се свива и не може да очакваме никакво развитие. Всеки ден хората излизат от 
тази община. Така че нашите приходи в следващите години само ще намаляват. И за 
да имаме някаква малка светлина все пак в цялата история, аз като човек, от 
конструктивната опозиция ще  предложа на кмета и на цялото ръководство да се 
ангажират с един сериозен и смислен дебат в Сдружението на общините по 
отношение на така наречената данъчна и финансова децентрализация. Така че да се 
разисква сериозно този въпрос, а не с лека ръка да се отказва на високо ниво 

възможноста част от разходите, които се плащат от населението, говорим за данък 
доход, да бъдат преотстъпени на Общината. 2 % са достатъчни да променят 
картината, дори 2 %. Така, че Общината да акумулира допълнителен ресурс, защото 

там трябва да се търсят възможностите. Освен инвеститорите, които така и не идват. 
Мисля, че е  необходимо малко повече визионерство, малко повече мислене няколко 
години напред, защото ние виждаме какво се случва с града ни. В противен случай 

рискуваме да станем един малък областен център със затихващи функции и след 

няколко години просто да не бъдем град. По тази причина няма да подкрепя бюджета. 
Благодаря! 
СТОЯН ИВАНОВ: Реплика. 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Благодаря, г-жо Бояджиева! Реплика на г-н Иванов. 
СТОЯН ИВАНОВ: Тия клишета сме ги слушали много много години. Значи пак 
започваме. Добре, че тука са директорите на училища, те се срещат с родители, с 
деца, с много хора. Абе, уважаеми господа социалисти, вие оставихте 
инвестиционния заем, за който говоря. По него сега трябва да плащаме 800 000 лева 
главница и 400 000 лева лихва – 1 200 000. За каква миграция? Миграция заради вас, 
бе. Миграция заради вас, заради договора с „Титан“, услуга, която трябва да струва 1 

милион, а сега струва 5 милиона, защото вързахте с минималната заплата. И много от 
нещата, които казахте, те просто не са верни. Просто не са верни. Имаме плащания по 
дълга 1 200 000 лв., по вашите оставени инвестиционни заеми. Нямаме други. Нямаме 
други. Аз ви казах, че критерия първа точка от изискванията на чл. 130 е плащанията 
към дълга към собствени приходи и изравнителната субсидия да е под 15 %. Ами 

плащания по дълга само вашите задължения – 1 200 000 лв., 20 милиона са местните 
приходи. Ами да не са 20, да са 15. Ами да са 12 приходите. Пак ще го изпълним този 

критерий, защото 1 200 000 към 12 000 000 лв. са 10 %. И са много под 15 %. Тази 

вашата политика всяка година я слушаме. Ами вие оставихте това наследство с 
огромни кухи приходи, с огромни кухи приходи. 2011 година имате неизпълнение 11 

милиона задължения. Ами тия хора трябва да знаят, които са дошли, и пак ще го 
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повторя. Оставихте, вашата партия оставихте 24 милиона задължения. Оставихте 11 

милиона текущи задължения, оставихте 9 милиона задължения по заем. Е, как ще 
говорите вие за стабилизация и за разпад и за не знам какво друго? Как ще говорите? 

Сега ще чуем и г-н Сабрутев, след малко. Най-вероятно и той ще се изкаже 
компетентен по финансовите въпроси. Може би и за оня критерий, по който стана 
смешен. 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Г-н Иванов, ориентирайте се към приключване. 
СТОЯН ИВАНОВ: Да, ориентирам се към приключване. Но можеше да кажеш, когато 
2011 година бюджетът е бил 34 милиона, сега 54 милиона и да кажеш „Общината 
отива към разруха“. Може ли да кажеш такова нещо? Ти ставаш смешен. Повече няма 
какво да говоря. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Да взема отношение. 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Да, г-н Мелемов. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Аз уважавам мнението на всеки един общински съветник и 

винаги има и някаква истина, но точно г-жа Бояджиева ми е малко странно, защото до 

2011 година тя беше общински съветник.. 
(Рабие Кьосева, от място: А г-н Иванов не беше.) 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Г-н Иванов не го коментирам. 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Много ви моля, да не репликираме от място. 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Мога да кажа, че по това време тя беше директор на банка, 
от който Общината взе най-големият кредит в своята история, най-тежките условия. 
(Виолета Бояджиева, от място: Моля?) 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Реплика на г-жа Бояджиева. 
ВИОЛЕТА БОЯДЖИЕВА: Значи съжалявам, г-н кмет, тук трябва да ви опонирам 

твърдо. Не влизайте във води, които не са вашите.  
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Лъжа ли казах? 

ВИОЛЕТА БОЯДЖИЕВА: Да. Абсолютна! 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Вие бяхте директор на банка и не беше от вашата банка? 

ВИОЛЕТА БОЯДЖИЕВА: Банката се яви на обществена поръчка, спечели с най-

ниска лихва. Има протокол, запознайте се и вижте. За онази година, 2011-та, нямаше 
кой да ви даде тази ниска лихва. Това е истината. С 0 такси, без плащания на 
комисионни, които сте ги платили в последствие за вашата емисия и без плащане на 
такси. Така че не говорете наизуст. Запознайте се, вижте протокола. Винаги ще ви 

опонирам. 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Най-големият кредит в историята на Община Смолян е взет 
половин година преди местните избори. Вярно ли е това? 

ВИОЛЕТА БОЯДЖИЕВА:  Не е вярно това нещо. 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Как да не е вярно? 

ВИОЛЕТА БОЯДЖИЕВА: Не е вярно! 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Слушам ви. 

ВИОЛЕТА БОЯДЖИЕВА: Вие нямате право половин година. Значи това трябва да е 
в много по-ранен етап. 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Няма такова нещо. Юни месец 2007-ма беше. Значи не е 
половин година преди изборите. 
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ВИОЛЕТА БОЯДЖИЕВА: Не мога да разбера какво е вашето обвинение към мен. 

Това, че аз като банка съм си свършила работата и Общината е получила най-добрият 
кредит. Това ли? 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Не, не. Аз няма как да правя обвинения. Аз само казвам 

факти. Вие коментирате сегашната ситуация и аз... 
ВИОЛЕТА БОЯДЖИЕВА: Аз коментирам в качеството на общински съветник. Нали 

така? 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Лъжа ли е, че половин година преди местните избори 

Общината взе най-големият кредит в своята история? 

ВИОЛЕТА БОЯДЖИЕВА: Когато е вземала Общината кредит, така е преценила. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Вие бяхте ли общински съветник? 

ВИОЛЕТА БОЯДЖИЕВА: Така е преценила, така е решила Общината. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Вие бяхте ли общински съветник? 

ВИОЛЕТА БОЯДЖИЕВА: Това няма нищо общо с кредита. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Как да няма? 

ВИОЛЕТА БОЯДЖИЕВА: Разбира се, че няма. Разбира се, че няма. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Ако беше в сегашните условия, щеше да бъде конфликт на 
интереси, нали разбирате? 

ВИОЛЕТА БОЯДЖИЕВА: Знаете ли, че въобще не съм и присъствала даже на 
гласуването. 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: А, това не знам. 

ВИОЛЕТА БОЯДЖИЕВА: Може да проверите. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Аз не съм бил общински съветник. 
ВИОЛЕТА БОЯДЖИЕВА: В случая се аргументираме в стил „А вие защо биете 
негрите?“ 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Не, не.  
ВИОЛЕТА БОЯДЖИЕВА: Нали знаете тази приказка, ако се сещате какво искам да 
ви кажа. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Само казах няколко факта. 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Много ви моля! Нека да прекратим разискванията. 
ВИОЛЕТА БОЯДЖИЕВА: Няма такова нещо. Има протоколи, можете да се 
запознаете с тях и няма да позволя по този начин да бъда обвинявана. Общината е 
получила възможно най-добрите условия, на истински конкурс, обществена поръчка 
имаше. Никой няма право да обвинява просто така. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Аз казах няколко факта, които не са лъжа. 
ВИОЛЕТА БОЯДЖИЕВА: На всичкото отгоре банката беше така добра да ви направи 

промяна в погасителния план, защото видяхте зор, когато дойдохте на власт. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Естествено. 

ВИОЛЕТА БОЯДЖИЕВА: Естествено. Банката ви направи и тази промяна. Не мога 
да разбера на какво отгоре имате претенции в тази насока. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Добре, аз казвам факти. Лъжа ли са? Половин година преди 

местни избори… 

ВИОЛЕТА БОЯДЖИЕВА: Това не е мой проблем. 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: … най-големият кредит в историята. 
ВИОЛЕТА БОЯДЖИЕВА:  Това не е мой проблем. Нито размерът е мой проблем. 

Това се определя от други хора, нали разбирате? 
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НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Вие сте директор на банка и общински съветник. 
ВИОЛЕТА БОЯДЖИЕВА: Това няма нищо общо. Нищо общо няма. Свършила съм 

си идеално работата. Само това мога да кажа. 
(Рабие Кьосева, от място: Имам реплика.) 

РАБИЕ КЬОСЕВА: Ясно е, че г-жа Бояджиева не е гласувала. Имам въпрос. Г-н 

Иванов, вие гласувахте ли? 

(От залата: Разбира се.) 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Г-н Петър Мирчев. 
(Стефан Сабрутев, от място: Процедура.) 

(Димитър Кръстанов, от място: Не сме приключили.) 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: В момента има преди вас. 
СТЕФАН САБРУТЕВ: Има реплики и ви умолявам да спазвате дневния ред. След 

това виждам, че вносителят е ангажиран в момента и моля да прекъснете до неговото 

завръщане. Нали все пак вносителят е г-н Мелемов, този път не е г-жа Цекова?  

СТОЯН ИВАНОВ: Понеже аз, имаше конкретно обвинение към мен, че съм гласувал. 

Аз не бях общински съветник тогава. 
(Рабие Кьосева, от място: Хайде, бе!) 

СТОЯН ИВАНОВ: Тя госпожица Рабие явно паметта й е… Аз не съм бил общински 

съветник. Общински съветник станах октомври 2007 година. Заемът беше теглен юни 

2007 година. Беше предизборен трик, беше налят в улици, които след това се 
разкопаха и хората не помнят в момента какво е останало от този инвестиционен 

заем. Това е, което мога да кажа като реплика на госпожица Кьосева. 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Г-н Кръстанов. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Благодаря ви, г-жо председател! Ще  го кажа по най-

мекият начин. Мога да го кажа по пет различни начина, но какво правим ние в 
момента? Слушаме един счетоводен отчет, а не отчет, който се занимава с публични 

услуги, бюджетно гарантирани с местни приходи, с приходи от държавния бюджет. 
Чухме г-н Иванов, който извинете, аз имам претенции, че съм специалист по 

икономически анализи, освен другите неща, които съм специализирал. Това беше 
чист счетоводен отчет с отчитане на критерии по отношение на Закона за публичните 
финанси и нищо друго. Да споменахте една дума за това какво стои зад тези средства, 
които ние планираме сега? Да споменахте нещо, свързано с рисковете и опасностите 
пред бюджета? Една баданарка и се глади всичко. Не мога да го приема. Това не е 
отговорна позиция. Това е позиция „Дайте да замажем нещата“. Това първо. Второ. 

Кой може да говори, че поетите ангажименти по договори, които се финансират 
единствено и само, ако има конкретни инвестиционни възможности, били погасявани 

40 милиона? Ама какво значи погасяване? Погасяване значи сделка, значи изплащане, 
да го преведем на български език. Кога Община Смолян е извадила 40 милиона, за да 
погаси, забележете, поети ангажименти? Глупости! И това трябва да престане. Девета 
година г-н Мелемов е на този стол, преди това има две години в Народното събрание. 
Не може, уважаеми колеги, повече да говорим за това какво е било преди 20, 30, 50 

години. Какво, да кажа „Какво сте оставили?“ Оставихме нещо, което не може да 
боядисате. Това не са мои думи между другото. На бай Васил Сбирков са. Какво сте 
оставили? Това не е подход за решаване на проблемите. Тука стоим и си говорим. 

Хората чакат от нас решения на насъщни публични услуги, а не приказки кой срещу 
кого, кога и какъв е бил. Нека малко да се издигнем на нивото на нашите 



Протокол № 05/30.01.2020 г.  

  

40 

 

отговорности. Най-лесно е да нападаш колегата, когато нещо не ти оттърва и да 
търсиш аргументи, с които да оправдаеш собственото си безсилие. Какво друго 

искате да ви кажа? Благодаря! 
(Стоян Иванов, от място: Реплика.) 

СТОЯН ИВАНОВ: Г-н Кръстанов, хората са дошли, проблемът е 160 хиляди лева 
задължения на „Ученическо и столово хранене“. Вие оставихте 24 милиона 
задължения. Тази година започваме да плащаме 1 200 000 лв. заради вас. Всичко 

щеше да е безплатно. 

СТЕФАН САБРУТЕВ: Уважаема г-жо председател,… 

СТОЯН ИВАНОВ: Всичко щеше да е безплатно. Реплика. 
СТЕФАН САБРУТЕВ: Това не е реплика. 
СТОЯН ИВАНОВ: Как да не е реплика? 

СТЕФАН САБРУТЕВ: Той направи реплика към вас. Тъй че моля ви, спазвайте 
Правилника.  
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Реплика или изказване? 

СТЕФАН САБРУТЕВ: Имам предложение за 15 почивка и моля ви да спазвате реда.  
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: 15 минути почивка. 
СТЕФАН САБРУТЕВ: След това, водим дискусия без наличие на вносител. Именно 
затова искам почивка, не че ще ходя да пия една 100-грамова. 
(Димитър Кръстанов, от място: Когато говоря, се изказвам. Направих реплика и то 

по най-мекият начин.) 

 

* * * * * 
 

(След почивката.) 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Колеги, предлагам да продължим нашата работа. Какъв ни е 
кворума в момента? 

(Анелия Кехайова: 25 общински съвеника.) 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Имаме кворум от 25 съветници. Колеги, продължаваме своята 
работа. Давам думата на г-н Петър Мирчев, след това г-н Иван Френкев. 
ПЕТЪР МИРЧЕВ: Уважаема г-жо председател, уважаеми г-н кмет! В Приложение № 

18Г, в точка 6, функция „Жилищно строителство, благоустройство, комунално 

стопанство и опазване на околната среда“, в подфункция „Други дейности по 

жилищно строителство, благоустройство и регионално развитие“ е предвидена сумата 
673 098 лева. Аз имам конкретно предложение и то е от тази сума, да бъде направен 

разход в размер на сумата от 20 000 лева, като същата сума да бъде използвана за 
възстановяване на детски басейн, който се намира в детска градина „Слънце“. Тези, 

които не знаят къде се намира, това е градината, която е срещу VII-мо СУ „Отец 

Паисий“. По информация, в града това е единствената детска градина, която 
притежава база и има плувен басейн, който пак по моя информация, не се използва от 
повече от 20 години. Информиран съм, че децата там са разделени на 5 групи, като 

общият им брой надхвърля 140 деца. Разговарял съм с ръководството и с много от 
родителите на децата. Всички приветстват идеята дейността на басейна да бъде 
възстановена с цел именно по-доброто развитие на децата. И затова правя това 
конкретно предложение от тази сума да бъде направен този разход в размер на 20 

хиляди лева. Като същата сума бъде използвана за закупуване на котел за затопляне 
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на водата, съответно измервателни уреди, филтри и всичко съпътстващо 

възстановяването дейността на басейна, в това число съблекални, душове и тем 

подобни. Благодаря! 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Благодаря! Г-н Френкев. 
ИВАН ФРЕНКЕВ: Уважаеми общински съветници, уважаеми колеги! Имаше един 

виц за двете писма, когато срещнеш трудности, отвори едното писмо и първото писмо 

като се отвори какво правиш – обвини предишните. До момента в точката за бюджета 
е фокусирана назад в миналото, като мисля, че по-голямата част от така по-активните 
хора, би трябвало да носят и някаква отговорност за това нещо, не само да обвиняват, 
защото те са били там. Но това накратко е лирично отклонение. По отношение на 
бюджета. Мисля, че на всички е ясно, че този бюджет е нереалистичен. Тези заложени 

приходи от общинска дейност, тези 8 217 000 от нефинансови активи, тези продажби, 

на всеки, който е прекарал известно време в града ще му стане ясно, че просто няма 
интерес. Затова сочат и празните магазини, празните апратаменти, градът, който се 
обезлюдява. Просто не виждам как това ще се изпълни. Още повече, че миналата 
година е било 8 479 000 лв. и те не са изпълнени изцяло. Така че мисля, че тази 

дискусия за това колко е реалистичен, тя реално не би трябвало изобщо да 
съществува като дискусия. Това е факт, това е реалност. Ние това нещо сме го видели 

и го виждаме година след година. Просто градът в момента не е атрактивно място за 
инвестиция за правене на бизнес. В тази връзка, ако сте толкова амбицирани тези 

приходи, тези 8 милиона, които сте ги заложили да се изпълнят, би трябвало да има 
някакви мерки в този бюджет или от този бюджет да личи политика, в която 

Общината да е ангажирана да прави място, градът и общината по-атрактивни за 
инвеститорите. От така направеният бюджет това нещо не личи. Просто не личи. 

Трябва една активна политика, проактивна от страна на администрацията, която да 
търси и привлича инвеститори. Това нещо до момента просто не се сме го видели. 

Както за всеки е ясно, като се разходи по града, има фирми, които всъщност искат да 
си тръгнат. И сега имам няколко въпроса. Значи първият е по патентния данък. 
Заложеният патентен данък от миналата година е 94 хиляди в бюджета, тази година е 
70 хиляди. При положение, че патентния данък не е променян, това какво означава? 

Че имаме по-малко хора, по-малко бизнеси, които искат да платят по-малко патентен 

данък? Или просто вече не съществуват? Това определено не изглежда да е така, че 
икономически общината е атрактивна, ако това е така. Затова питам защо е заложено 

толкова малка цифра. Второто нещо. Наемите на имущество и земя, които са 
посочени. Има така едни много впечатляващи скокове от предвиденото. От 330 000 

лв. 2019-та, на 530 000 лв. наеми на имущество. А пък наемите на земя от 194 000 на 
738 000 лв. Може ли да го защитите? Може ли да защитите тези цифри? От къде идва 
този скок, който за земята е три пъти и повече, а за наемът на имущество е почти два 
пъти? Не изглежда да сме толкова атрактивни и в тази посока. Отвори се дума за 
единият милион. На предишната сесия точно затова поисках този заем да бъде ясно 

определен какъв е, в какъв период, какви вноски, как ще се изплаща. Точно затова, за 
да не се наложи Министерството с писмо, а не г-н кмета, а Министерството да каже, 
че ще ни даде 1 милион по-малко. И този 1 милион ще бъде взет от кучкарника, който 

смятам, че за всички граждани на общината е пределно необходим и крайно закъснял. 

Проблемът с кучетата е просто скандален. Продължаваме нататък в разходната част. 
Имам така едно запитване, бюджетът за младежки дейности е намален от 13 хиляди 
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на 8 хиляди. В същото време младежкият международен обмен е 30 хиляди. Моето 

предложение е това да бъде обратното, защото младежкият международен обмен 

засяга да кажем 50 човека, примерно. Докато младежките дейности засягат всичките 
младежи, които са на територията на общината. И е крайно желателно бих казал, това 
нещо да се промени, тези хора да имат един такъв достатъчен бюджет, с който да 
водят своите младежки политики. И другото, което е, указа за одобрение да не бъде 4 

месеца, а 20-30 дена на всеки проект, с който се кандидатства. Целта на всички нас, на 
кметската администрация, на общинските съветници е да направят Смолян по-

приятно, по-атрактивно място за живеене и за работа. По един начин да се опитаме да 
направим най-малкото стъпки, с които постепенно да направим Смолян атрактивен за 
живеене и хората да спрат да се изнасят. Те се евакуират. Няма как да обяснявате, че 
Смолян е много добре, когато в Смолян вечер няма кой да срещнеш на улицата в 8 

часа. И ако това нещо не го признавате, значи сте си заровили дълбоко главата в 
пясъка. Защото едва ли има човек, който гледа в момента или който е в залата, може 
така с ръката на сърцето да заяви, че Смолян се развива както трябва, Смолян се 
развива и е по-добре. Не, уважаеми колеги, уважаеми гости, уважаеми зрители! За 
всички ни е ясно, че Смолян не върви добре и ролята на този бюджет е точно това, да 
се направят първите стъпки, да се опитаме да спрем тази евакуация на хората. 
Благодаря! 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Други изказвания, колеги? Да, г-н Сабрутев. 
СТЕФАН САБРУТЕВ: Уважаема г-жо председател, уважаеми г-н кмет, колеги, гости, 

кметове на населени места! Това е поредният бюджет на Община Смолян, поне мога 
да кажа със сигурност 9-ти, който е небалансиран. Преди мен говориха хора, които 

наистина разбират от бюджет, изключая господина корифей на партия ГЕРБ, който 

обикновено получава една справка от някъде и съм 100 % убеден, че не е правил сам 

разбира се, и чете бюджета и отчета на бюджета като дявола евангелието, всеки път. 
Аз благодаря, г-жо председател, че зачетохте моите предложения, които направих в 
комисиите относно разчета на капиталови разходи да се включат някои улици и 

населени места. Имам някои други, които ги предложих, обаче ги пропуснахте и 

затова ще ги предложа сега да бъдат включени като обекти. Единият обект е свързан с 
„Бедствия, аварии и катастрофи“ и поименно, това говорим от разходи за строително-

монтажни работи в капиталови разходи. Знам, че в Община Смолян,  при мен има 
една подписка на жителите на село Кошница. Всички, които са ходили в това село 

знаят, че на самия подход и вход на селото има един мост и устоите и подпорните 
стени са в изключително тежко състояние. Аз предлагам да включим сума, която 
конкретно да е конкретизирано, че за „Бедствия и аварии“ е включен и този обект – 

подпорни стени в село Кошница. Сумата не мога да я кажа, има специалисти, ще я 
сметнат. Тука гледам, че има заложени 300 000 лв., г-жа Цекова в комисиите каза, че 
се кандидатства по „Бедствия и аварии“. Желателно е тази година да се случи 

изпълнението. Не знам какви са сроковете за кандидатстване и одобрение, защото 

могат да останат жителите на Кошница без подход и без водопровод. Следващото 
нещо, което предлагам е за детски спортни площадки. Както и на комисиите 
предложих, но не ги споменахте, аз мисля, че ги гласувахме, за улица „Проф. Асен 

Василев“ да се изгради детска площадка. Там има над 40 деца по мои данни, които на 
въпросната улица и около нея играят. И на извора „Св. Иван“ в Долно Райково още 
една. Следващото нещо, което искам да обърна внимание, един много важен проблем 
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за града. В списъка за капиталови разходи виждате, че целеви субсидии по ЗДБРБ 

2020 г. е предвиден приют за временно настаняване на бездомни кучета в УПИ I – 

92329 и т. н. в гр. Смолян. На комисиите ние разбрахме едно много интересно нещо, 

което сигурно ще е интересно за всички присъстващи и за всички наши съграждани. 

По предварителни сметки изграждането на въпросния приют ще струва на Община 
Смолян 1 276 699 лева, което ще рече, предвидените бройки кучета, които ще домуват 
там са 60. Или „апартамента“ в кавички на едно куче в община Смолян ще струва 
21 278, 32 лв. Защо го казвам? Защото си направих справка от предходното заседание 
на Общинския съвет. Там ние продадохме един апартамент на крайно нуждаещ се 
гражданин за 18 500 лева приблизително. Какво излиза? Че ние в момента, вие тоест, 
сте ни предложили да гласуваме едни пари за един приют за кучета…. 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Пак не е разбрал. 

СТЕФАН САБРУТЕВ: … който е изключително скъп. И аз искам да питам г-н кмета, 
който ми се усмихва така доста влюбено, искам да го попитам следното. Г-н кмете, 
знаете ли колко общински терени извън Смолян и около Смолян има Община 
Смолян, на които за 9 години можеше да проектирате и изградите на три пъти по-

ниска цена приют за настаняване на кучета? Г-жо Цекова, питам вносителя, а не вас.  
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Само секунда. Не превръщайте в диалог. Нека да се изкаже г-н 

Сабрутев. 
СТЕФАН САБРУТЕВ: Аз правя конкретно предложение. Този приют за временно 
настаняване, да бъде изтеглена тази точка, да се потърси друг терен, който ще 
икономиса достатъчно много средства, които може да ги ползваме за съвсем други 

инфраструктурни обекти. Само да поясня на нашите съграждани какво се иска да се 
направи в този приют. Ние трябва да изпълним определени изисквания на 
Европейския съюз, да гледаме хуманно кучетата и т. н., което няма лошо. Само че 
самите строителни дейности до колкото съм запознат, които са предвидени да се 
изпълнят, е да копаем в скалата, да правим едни подпорни стени, за да може да 
направим двор за разходка. Г-н кмете, аз мисля, че достатъчно имоти има в община 
Смолян, на които можеше да направим тази интервенция и тя да бъде много, много 

по-евтина. И с тези средства да направим други инвестиции. Както разбирам тука, 1 

милион ще ни отрежат от тези 2 120 000, които щяха да бъдат в полза на всички нас. 
Благодаря! 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Да, г-н Мелемов. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Ясно, трябва да внеса много така яснота. Първо, проектът за 
милион и еди-колко си, но не е казано, че ще го правим този проект целия. Той е на 
етапи. Така проектантът е решил, защото естествено в бъдеще може да се наложи да 
се разширява. Сега ще направим приют в рамките на 240 хиляди лева. второ. И аз не 
съм чак толкова всестранно развит, за да разбирам и от строителство и от всичко. 

Експертите решиха, че там е най-доброто място. Имало е вече лаборатория за кучета. 
Не се използва за нищо друго. Сега скали, какви скали? Това не мога да ви отговоря 
вече. Кой ви е казал? Кой ви е информатора, че скали ще се разбиват? Не знам. 

Обяснете, защото наистина аз не разбирам от тези неща. Вие явно разбирате от 
всичко. Обаче там е имало помещение, което не се използва. И затова е удобно да се 
разшири с клетки и да стане това нещо. Никой не е казал, че ще изпълняваме за 60 

кучета проект за милион и колко. Това всичко е някакъв фолклор, който някой ви го е 
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казал, вие сте му повярвали. Само че сега занимаваме сумати хора с нещо, което само 

вие го знаете и само вие си го представяте. Цекова, дай на другите… 

СТЕФАН САБРУТЕВ: Може ли реплика само? 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: … отговори на другите въпроси. 

СТЕФАН САБРУТЕВ: Г-н Мелемов, хубаво е от време на време.. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: За това има комисии. На комисиите те се коментират тия 
неща. 
СТЕФАН САБРУТЕВ: Г-н Мелемов, сериозно говоря сега. Искам да ви помоля от 
време на време на важни въпроси, като заради това, заради което са половината гости 

в тази зала, като бюджета, да присъствате на комисии. Най-учтиво ви моля, защото 

това е във вашите правомощия. Второ. Вие ме обвинявате, че говоря приказки от 1001 

нощ или нещо от сорта казахте. Значи на комисията съм присъствал, по ТСУ. Г-жа 
Цекова извика г-жа Караджова и тя донесе проекта. И тези цифри аз не съм си ги 

измислил. Аз ги получих от тях, от вашите експерти. Те ми казаха точно 1 200 000 и 

колко, което се явява за 60 кучета. Около 21 хиляди с ДДС за едно куче място. Така. 
Това е проект, който вие сте заложили. Вие ми казвате, ще изпълним на етапи. Да, 
обявили сте края на ноември обществена поръчка, която е за 269 999 лв. по прогнози. 

Не е завършено, до колкото се информирах от сайта. Има може би подадени оферти, 

нямам представа колко човека са участници. Договори не виждам да сте подписали, 

но това е частично изпълнение. Сега вие в бюджета искате още там 670 000 да 
одобрим. Нали затова сме се събрали или бъркам нещо? 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Не. 
СТЕФАН САБРУТЕВ: Ако не сме се събрали да обсъждаме бюджета, да го оттеглим 

като точка и да продължим напред. Така. Всички тези неща са ми казани от вашите 
експерти. Дали ще се копае ската, дали ще се правят подпорни стени, сега г-жа 
Цекова ще ни изясни. А дали имаме подходящи терени, убеден съм на 100 %, че има 
такива с канализация, вода, ток, в нашата община. Дори да бяхме закупили… 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Кажете ги конкретно, щом ги знаете. 
СТЕФАН САБРУТЕВ: Когато стана и съм на това място, че да вземам решения, ще ви 

давам съвети, но за сега съветите към вас не бих ги дал по този начин, а по друг. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Аз и друг път съм го казвал, г-н Сабрутев, че аз не съм 

пенкилер. Това не е Народното събрание в Парламента, дето го дават по Канал 1. 

Вярно, и тука има телевизии. Вие искате въпроси, искате отговори. И затова са 
експертите, да дават отговори. Ама вие искате и аз да не мога да излезна за 1 минута, 
защото без мен не може. Без всеки може. Въпросът е, вие отговори ли искате или 

искате политики да правим и да си говорим с вас двамата? Защото явно не ви е 
отпуснала още предизборната кампания. Задаваме конкретни въпроси, касаещи града. 
Има експерти в Общината достатъчно, които са подготвили своите тука части в 
бюджета. Значи да говорим конкретно и не общи приказки. Така че заповядайте, г-жо 

Цекова. 20 хиляди на куче, наистина ли е така? Защото и аз като чуя какво говори г-н 

Сабрутев… 

МАРИАНА ЦЕКОВА: Много е лесно да се правят цифри и сравнения. Много ви 

моля, дайте ми шанс да се изкажа. Значи, за да има приют, защото думичката приют 
много лесно се злоупотребява с нея. Тук е и д-р Шишкова от БАБХ, която ще ви каже 
и ако трябва, най-добре е нарочно на друго заседание да си обясним какви са 
изискванията за направа на приют. Години наред се коментира в Общината сградата, 
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която беше тъй наречения кучкарник. Няма такова нещо вече в правния мир. Още 
2011 година знаете, че беше затворена тази сграда за експлоатация, защото тя още 
тогава не отговаряше на каквито и да условия във връзка със законодателството 

относно отглеждането и грижите за безстопанствените кучета, които в последствие 
така, както беше решението на Общинския съвет, тази сграда стана сграда приют. Ако 

тези питомци, които после ще бъдат отглеждани в това заведение, което след 

направената обществена поръчка и се подпише договор и бъде изградено, защото 

преди да влязат в клетките, да, задължително се прави изравняване на терена и всичко 

останало. Мисля, че ви показахме, само броихме кучетата, не сме разглеждали изцяло 

проекта. Така ли е, г-н Сабрутев? И поискахте цифрите. Значи аз държа преди да ги 

говорим кое колко ще струва, да видим преди това животно да отиде в клетката и до 

определения срок от време, както е в закона, ако то не бъде осиновено, остава до 

живот собственост на Общината и Общината ще трябва да се грижи. А всички тук 
стоящи, включая и хората, които се грижат за децата ни са тук, знаят колко живее, 
каква е продължителността на живот на едно такова животно, колко живеят кучетата. 
Знае каква ще бъде разкладката на едно такова животно. Много ви моля, ние не си го 

измисляме, това са изисквания. Това е първа категория обект. Преди този обект да 
получи строително разрешение, е имало съгласуване с всички институции. Не искам 

от позицията това, че ние работим със ЗУТ-а, да ви плаша или да мислите, че се 
опитвам нещо да кажа, което е неправилно. Но кучетата преди да влязат и да почнат 
да се отглеждат в този приют, те минават специален карантинен период, който ще го 
изживеят в сградата, която в момента съществува и която трябва да се реабилитира, 
защото тя отново не отговаря на наредбите за проектиране на такива сгради. 

Наредбите са за всички, законите са за всички. Така че ще трябва. Искахте приют, 
проектирахме приют. Проектантите са тези, които носят авторските права на първия 
приют. Това е най-доброто място, което може и което най-лесно може да бъде 
обслужвано. Мисля, че всички в залата знаете много добре какво съм работила по-

рано, за какво съм започнала работа в Общината, какво се занимавам от 2011 година 
от март месец. Значи моята задача като дойдох в Общината беше да изясня 
собствеността. Ако е имало и малка възможност, в която да изградим приюта извън 

града, е щяло да бъде направено. Още през 2012 година с инж. Палагачева сме 
обикаляли местата извън града така, че евентуалният приют да не създава 
дискомфорт на гражданите на общината. Защото такъв дискомфорт се създава в 
Елховец – там, където имат също приют. И броженията, всички знаем какво се 
получава от това нещо. Много ви моля, готова съм да видите количествено-

стойностните сметки. Има достатъчно много експерти.  

(Димитър Кръстанов, от място: Милион и колко?) 

МАРИАНА ЦЕКОВА: 1 002 662 лв. с ДДС и с непредвидените разходи. Кучетата, 
които ще останат да домуват, без тези, които са в карантина, са 60. Като изискванията 
са определени. Аз не мога да разбера, в момента ние искаме ли приют да правим или 

не? Значи, г-н Мелемов, ако позволите, тъй като тази част на бюджета е в ресора, 
който вие сте ми поверили, моля да оттеглим тези средства за приюта, да остане 
приюта в това състояние, което ще бъде с тези 200 хиляди, които ние получихме от 
държавата и там ще бъдат кастрирани кучетата и ще бъдат връщани обратно по 

тяхното местодомуване. Благодаря ви! 

СТЕФАН САБРУТЕВ: Реплика. 
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СТОЯН ИВАНОВ: Реплика. 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Реплика. 
СТОЯН ИВАНОВ: Реплика на г-н Сабрутев искам да направя. 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Добре, г-н Иванов. 
СТЕФАН САБРУТЕВ: Уважаема г-жо Цекова, безкрайно много ви уважавам като 

специалист. Вие явно не разбрахте, аз не обвинявам никой в нищо. Единственото 
нещо, което казах, първо на всички е ясно, че приют е необходим. Наясно е, че трябва 
да изпълним всички изисквания. Наясно сме, че трябва да се отнасяме хуманно към 

животните. Само в едно нещо не съм съгласен, че в община Смолян няма терен, който 

да се започне на ново от нулата да се изгради един нормален приют за кучета с по-

добри параметри от този и за повече кучета, на много по-ниска цена. И това съм 

сигурен. И ако искате, един месец ще обиколим общината, ще разгледаме 
собствеността. Лично аз ще се ангажирам, ще икономисаме 500 хиляди на нашите 
данъкоплатци. И ви моля, г-н кмете, използвам случая, че съм станал, давам 

предложение да оттеглите бюджета. Това е много важна точка. Да я разискваме, да 
видим всички тези неща, защото това не е гледано явно както трябва. А вие сам, ако 

разгледате, ще се убедите, че съм прав. Вярвайте ми, погледнете проекта. Там има 
къртене на едни скали, един варовик, едни подпорни стени за 300 хиляди лева, които 
сте обявили поръчка и най-вероятно сте забелязали това.  
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Не, не съм разглеждал проекта. 
СТЕФАН САБРУТЕВ: Сигурно. А е хубаво да го направите. 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Г-н Стоян Иванов, реплика към г-н Стефан Сабрутев. 
СТОЯН ИВАНОВ: Кратка реплика. Г-н Сабрутев говори, ние сме се събрали да 
приемем бюджет. От 8 години той никога не е гласувал „за“ приемане на бюджета. И 

неговата група, изключая един път г-н Кръстанов. Изказвам благодарност към него! 

Включително и безлихвени заеми – 3 950 000, 2 950 000 лв. за погасяване на 
оставените от тях задължения. И за г-н Френкев, за да не остава с неудовлетворени 

така питания и въпроси, да му кажа, че когато има разминавания преди една година и 

сега, явно това е средностатистически показател и през 2019 година статистиката е 
показала тези резултати. Вие, ако не сте се интересували какви са статистиките, това 
си е ваш проблем. Значи кажете, тая година толкова, пък сте планирали еди-колко си. 

Ама вие не го казвате. Вие се връщате, планът бил преди една година толкова, сега 
пък защо бил толкова. Ами защото статистиката е такава. Защото са вдигнали 

приходите местните. Това е положението. Много добре знаете, че данък сгради преди 

10 години беше 900 000 лева, сега е 1 500 000 лв. Много добре знаете, че данък 
превозни средства преди 10 години беше 900 000 лв., сега е 1 800 000 лв., двойно. 

Ами затова. Значи няма какво да питате. 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Реплика. Само секунда. Реплика има г-н Френкев. 
СТЕФАН САБРУТЕВ: И аз имам право на дуплика. Уважаеми г-н Стоян Иванов, 
уважаеми г-н кмете! Вие имате такъв корифей във вашата група. Предлагам ви, 

защото преди малко искахте съвет, давам ви съвет. Назначете го на вакантното място 
за зам.-кмет и да отговаря за финансите. Страхотен човек е. След една година ще 
разберете за какво става въпрос.  
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Аз не искам да влизам така в диалог с г-н Сабрутев, само 

един въпрос ще му задам. Защото казахте аз за един месец ще намеря място, ще го 
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направя без пари. Ами защо не го направихте като управлявахте? Защо не го 
направихте, г-н Сабрутев?  

(Стефан Сабрутев, от място: Защото не съм управлявал.) 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Е как да не? Вашата партия 8 години беше. А, вие не сте 
били. Ясно. 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Г-н Френкев. Г-н Кръстанов, вие реплика на г-н Сабрутев? 

(Димитър Кръстанов, от място: Бях поименно споменат, няма как.) 

ИВАН ФРЕНКЕВ: Уважаеми г-н Иванов, аз не съм коментирал за данъците, местните 
данъци. Аз коментирах за приходите от продажби на сгради, които сте заложили и на 
земя, както и наем на имущество и наем на земя. Ако сте гледали бюджета, ще видите 
приходите. Ако според вашата статистика посочените завишени суми означава, че 
имаме преизпълнение от миналия бюджет. Имаме ли преизпълнение от миналия 
бюджет точно по тези параграфи? Не, нямаме. Обаче според вашата статистика тя е 
достатъчна да оправдае повишаването в бюджета от 330 хиляди на 530 хиляди наем 

на имущество, а наемът на земя от 194 хиляди на 738 хиляди. Това е във вашия 
бюджет. Това е вашата статистика. Така че много моля, не ми вкарвайте думи в 
устата! Аз знам какво съм коментирал. Коментирайте и вие това! И отново ви моля, 
ако трябва всеки път, надявам се до края на мандата пък най-накрая да го разберете, 
управлявате от 9 години. Време е да започнете да поемате отговорност за това, което 

за тези 9 години хората са ви гласували да направите, но не сте направили. 

Продължавате да се оправдавате с това, което е било преди 9 години, 10 години, 15 

години, 20 години. Разберете, хората навън искат да знаят какво ще бъде утре. Утре 
кое куче ще ги ухапе, най-малкото, което е. Защото не знам дали се разхождате пеша, 
но има квартали, в които хората вървят с тояги вечер. Не знам дали се разхождате 
вечер в града да видите колко от прозорците не светят. И в този бюджет по абсолютно 

никакъв начин не прави стъпки за решението на тези проблеми. Съжалявам, че се 
налага да споря с вас! Мисля, че всички сме тука в интерес на хората! Явно лъжа! 
Благодаря!  
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Г-н Кръстанов. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Благодаря ви, г-жо председател! Исках просто да разясня в 
какъв контекст според мен, според моята преценка бях споменат от г-н Иванов, 
защото да не излезе, че ми прави комплимент. Не е така! Аз съм подкрепял бюджети, 

когато са приемани мои предложения във връзка с разпределение на капиталовите 
разходи. Според мен целенасочено. И в тази връзка ще продължавам да подкрепям 

бюджети, когато конкретните предложения, които сме правили, които според нас са 
целесъобразни и решават проблеми на населението. Защо? Нормално е това. По 

принцип не би трябвало да си „за“ или да си „против“, трябва да имаш конкретни 

мотиви и основания. По отношение на проекта за приюта за кучета. Ако вие смятате, 
че 1 260 000 лв. е цена на един приют, при положение, че 1 милион е размерът на 
годишната целева субсидия за капиталови разходи на Смолян, ако вие смятате, че 
след като не може да си нахраним децата, да си оправим детските градини, да си 

решим един куп други работи, ще дадем 1 260 000 за приют за кучета, е, няма да го 

приема. В този контекст са нашите реакции. Защото какво означава с размера на 
годишната целева субсидия за капиталови разходи да направиш приют за кучета? 

Няма ли някаква друга форма? Аз мисля, че има. Дори тогава, когато се връщат 
кучетата по техните местообитания. И се евтанизират само онези, които показват 
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агресия. Но да дадем 1 260 000 лв., моля ви се! Събираме с капачки пари за кувиози. 

Не може едно куче да ни струва по-скъпо от едно новородено дете. Затуй реагираме. 
И някой се сърди. Няма място за сърдене. Трябва да се търсят решения, а не 
оправдания. 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Г-н Филип Топов. 
ФИЛИП ТОПОВ: Уважаема г-жо председател, колеги, кметове! Добре дошли на 
всички вас! Явно, че присъствието на толкова хора в залата възбудиха малко повече 
от колегите, недейте да им се сърдите. По отношение на проекта за бюджет. Ще се 
опитам да бъда максимално кратък, като започна от следното. Този проект за бюджет, 
уважаема г-жо председател, г-н Мелемов, наистина е нереален. И ще се спра малко 

по-надолу защо е нереален. По отношение на публичното обсъждане на този проект 
за бюджет, вие знаете колко хора присъстваха. Лично аз съм разочарован поради 

липсата на обществен интерес към този бюджет и тука са възможни два отговора. Или 

хората тотално са загубили доверие в нас, с което спомагаме и днеска, и затова не 
идват на тези публични обсъждания, или ние не сме направили всичко възможно 

своевременно по съответния начин да доведем до знанието на хората, че се приема 
така наречения финансов закон. И те да имат възможност да предлагат конкретни 

неща. По-нататък.  
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Много ви моля за тишина в залата, колеги! Изслушвайте се! 
ФИЛИП ТОПОВ: Защо считам, че този проект е нереален? Обръщам се повече към 

гражданите и към обществото в Смолян. Като вид, като изложение, като намерение, 
прекрасен. Дали обаче ще може да бъде изпълнен в този му вид? Абсолютен 

песимист. Най-вече по отношение на така наречените местни приходи. И веднага 
отварям една скоба. Аз ще поканя всички присъстващи, а и други хора, на отчета на 
бюджет 2020 година. Тогава, ако сме живи и здрави, да пуснем записа, да чуят хората 
какво сме планирали – 54 милиона, и какво сме изпълнили. Заявявам наистина най-

отговорно, че при така структурираните местни приходи, ние още днес, ако го 

приемем в този вид, генерираме един дефицит, една финансова дупка не по-малко от 
8 милиона. По отношение до колко е спазен Закона за публичните финанси. Има един 

критерий, да не навлизаме в дълбочина, но няма как да не спомена. Един от 
критериите е да се предприемат мерки за прекратяване на договори, които са 
сключени без осигурено финансиране, след изтичане на техния давностен срок. Все 
още имаме такива висящи договори, уважаеми граждани, които не са прекратени, 

въпреки указанията на министър Горанов. И понеже съм на темата министър Горанов, 
уважавания от мен г-н финансов министър, той няколко указания през годините е 
изпращал не само до нас, до всички общини, че разходната част на бюджетите трябва 
да бъдат съобразени с осигурени или най-малко предполагаеми приходи в техният 
реален размер. Не искам да навлизам защо се планират по-големи приходи. За 
гражданството, нарочно се надува този бюджет, извинявайте за израза, за да може в 
тези 54 милиона да предвидим и 54 милиона разходи. По този начин, когато даден 

управленец харчи, прави разходи и те са в рамките на предвидените приходи, той 

казва „Общинският съвет гласува този приход и аз съм в рамките да си харча.“ А дали 

ще ги събера – да или не? Затова считам, че този бюджет наистина в момента ние 
залагаме една финансова дупка, дефицит. И понеже бюджета, уважаеми граждани, е 
наистина израз на политиката, на намеренията, не само за 2020 година, а 
перспективно да се залагат някакви възможности. Нищо не виждам конкретно по 
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отношение на така нареченото подпомагане на другите дружества, които в момента 
дават работна ръка, извън строителните фирми, извън сметосъбиращата и 

сметопочистващата фирма. Тука Смолян се слави с няколко солидни дружества, 
които са в сферата на машинопроизводството. Там, в тези дружества работят 
достатъчно хора и работна ръка и бих препоръчал ръководството на Общината в 
лицето на г-н Мелемов да направи по една среща с ръководителите на тези 

предприятия. Да се опитат да подпомогнем тези предприятия, които ако ние не 
откликнем на техните нужди, ще започнат лека полека да напускат града. Представете 
си, ако тези предприятия напуснат града, какво би се случило с безработицата? За 
селата. Предвиден е 1 милион. Този милион в никакъв случай не е достатъчен. Този 

милион не е разпределен по приоритети. Не забравяйте, че в селата живеят една трета 
от населението на община Смолян. Или те са друга категория хора? С така 
разпределения бюджет за селата, аз не завиждам на кметовете. Отново те ще бъдат 
поставени да идват да „висят“, извинявайте за израза, пред канцеларията и на кмета, и 

на зам.-кмета, и да се молят „Дайте тука за тази площадка“ и така нататък. Няма 
политика, няма насоченост, няма преследване на цели в близък план и в по-широк 
план. Не го приемайте като критика. Нищо конкретно по отношение на паркоместата. 
Виждате какво става в града. Нищо конкретно в предвидените капиталови разходи за 
тротоарите. Има много какво да се говори, да ви кажа, ще се ориентирам към 

приключване и да не прекаляваме с търпението на хората. Може би веднага ще 
получа контра въпрос „Какво предлагате, нещо конкретно?“ или само говорите, дето 

се казва, и вие политически. Не предлагам нищо конкретно, защото аз за четвърти 

мандат съм в този Общински съвет. Когато съм предлагал нещо конкретно, за да мога 
да гласувам евентуално, това нещо конкретно се приема и след това не се изпълнява. 
Правят ме с две думи, дето се казва, да не употребявам нарицателни. Контрол, 

контрол и само контрол по отношение на качеството, по отношение на прозрачното 

разходване и управление на публичните финанси и да не се неглижира институцията 
Общински съвет. В тази връзка аз ще гласувам категорично и убедено „против“, г-жо 
председател. Желая приятна работа на колегите! Заповядайте така да бъдете активни 

и в други обществено значими въпроси, а не само по „столовото хранене“.  

(Стоян Иванов, от място: Реплика.) 

ФИЛИП ТОПОВ: Г-н Иванов, ще ме принудите да правя дуплика, което няма да бъде 
във ваш интерес. 
СТОЯН ИВАНОВ: Реплика. Тя е колективна, защото единствената критика към този 

бюджет от г-жа Бояджиева, от г-н Сабрутев и от г-н Френкев, и от г-н Топов е 
раздуването в приходната част на бюджета по отношение на продажбите на земи и 

сгради. Ами всяка година това ви казвам, че от 10 години върви тази тенденция. 
Обаче много е важно да знаете, че независимо, че се планира това, което е заложено в 
програмата за разпореждане и продажба на общинска собственост, нито една година 
досега от управлението на г-н Мелемов няма увеличаване на дефицита, за което в 
момента говори и г-н Топов. Миналата година бяха 2 милиона задължения за разходи, 

сега са 2 милиона задължения за разходи. Миналата година бяха 500 хиляди 

просрочени задължения, сега са 500 хиляди лева просрочени задължения. Миналата 
година бяха 8 300 000 инвестиционния заем, сега е 7 504 000. Вървим към подобрение 
на финансовите резултати, така че и това го казвам заради всичките тези мои 

съграждани, които са дошли. Не вярвайте тука на опозицията, която чертае черни 
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краски. След като за 10 години сме увеличили бюджета с 20 милиона повече, значи 

няма как негативизмът да е водещ при нас. Това е моята реплика. 
(Стефан Сабрутев, от място: Бях поименно споменат.) 

СТЕФАН САБРУТЕВ: Г-н Иванов, както казах преди 15-20 минути, вие четете 
обикновено всичко, включително и бюджета като дявола евангелието. Споменавате за 
просрочени задължения – 500 и колко хиляди казахте, към 31 декември 2011 година. 
А вие чували ли сте като финансист, че има и задължения, които не са просрочени? И 

ако моля, тъй като вие явно имате достъп до информация, която никой в залата поне 
от опозицията и гражданите не знаят, кажете моля ви се колко са неразплатените 
задължения към 31 декември 2019 година. Всички, не само просрочените. И тогава ще 
се разберете, че положението не е розово. Убеден съм.  

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Реплика на г-н Сабрутев аз мога ли да направя? Значи отчета 
на Община Смолян е публичен и е публикуван на сайта на Община Смолян, 

включително и отчета за месец декември. Необобщеният за цялата 2019 година, го 

има на сайта на Общината. И там ги има всички публикувани по видове и сметки и 

показатели. 

(Стефан Сабрутев, от място: Кажете ги, г-жо Аръчкова.) 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Г-н Френкев за реплика на г-н Иванов. 
ИВАН ФРЕНКЕВ: Уважаеми г-н кмет, уважаема г-жо председател, уважаеми г-н 

Иванов. Добре е все пак да слушате и да внимавате и да гледате какво ние 
коментираме. Бюджетът е основният инструмент за прокарване на политиката. В 

момента управлява политическа партия ГЕРБ. Каква е политиката, която се опитвате 
да прокарате в тази община? По какъв начин планирате с този бюджет да подобрите 
живота на хората, защото то това е целта на занятието, за което сме се събрали тука? 

Този бюджет няма никакви стъпки за подобряване. Той е така наречената стабилност, 
стабилно бедни. И ако вие си мислите, ако се опитвате тук по някакъв начин да 
накарате хората да се чувстват добре, приветствам го. Само че човекът като се 
прибере вкъщи, като си отвори хладилника, и като види какво има вътре и какво 

няма, и като излезе навън по града, всички много добре виждаме какво е! Така че тази 

приказка „Не вярвайте на лъжливите си очи, вярвайте на мен“, няма как да мине при 

гражданите. Каква е отново? Какви са приоритетите? Каква политика искате да 
прокарате с този бюджет като искате да го защитите толкова успешно? Какво искате 
да направите? Една стабилност, една стабилна бедност, 9-та година в града. Едно 
стабилно бягство на хората. Благодаря! 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Други изказвания има ли, колеги? 

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

СТЕФАН САБРУТЕВ: Отварям сайта на Община Смолян и виждам, че не сте 
публикували за декември, имате само до ноември. Моля ви се! Не искам тука 
гражданите и хората да мислят, че ние не сме се запознали. Просто аз знам защо, но 

няма да го казвам сега на микрофона, умишлено не се приключва годината точно в 
този момент. Законът, които вашите съпартийци го гласуваха в Народното събрание, 
което за мен е изключително пагубно за всяка една община и за обществеността най-

вече, да давате отчети преди да приемем бюджета. Тоест септември месец догодина 
ще дадете за 2019 година. Именно затова не сте го публикували, защото аз ви казвам, 

ще стане страшно. И ако искате, септември ще си говорим. Може би септември ще 
бъде май. 
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ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Колеги, има ли изказвания? Или реплика? Изказване, Рабие 
Кьосева. 
РАБИЕ КЬОСЕВА: Уважаеми г-н кмет, уважаема г-жо председател, уважаеми дами и 

господа, уважаеми колеги! Действително се присъединявам към всички изказвания, 
които до тук направиха моите колеги. Няма да се връщам там. Искам да обърна 
внимание към един друг акцент към бюджета, това е Културният календар. Тъй като 

Културният календар, който ни е предоставен тук на нашето внимание е 208 500 лева, 
което ние трябва да гласуваме днес. Аз се присъединявам към всички тези 

мероприятия, които тука са представени. Действително те се правят с традиция и с 
години. Но политическа партия ГЕРБ закри един много важен празник, който също 

беше традиция на Смолян. Това бяха „Орфеевите празници“. И вие, във вашите 
предложения, които направихте като предизборни обещания, там беше казано, че ще 
ги възстановите. Възстановяването не го виждаме, защото ние смятаме, че 
действително „Орфеевите празници“ са един много важен елемент от Културния 
календар, тъй като тук се случват големи обмени. Нашите деца се виждат с други 

деца и се случва един много важен обмен. Въпросът ми е кога смятате да ги 

възстановите или това също ще бъде част от вашата предизборна кампания след 4 

години? Благодаря! 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Колеги, други изказвания има ли?  

ИВАН ГАВАЗОВ: Уважаеми колеги, уважаема г-жо председател, уважаеми г-н 

кмете! Наясно сте предполагам с подписката на жителите на селата  Кутела, 
Момчиловци, Соколовци, Виево и Петково и проблемът, който те намират в 
състоянието на пътя до местността „Хайдушки поляни“. Всички ние сме наясно, че 
това са 6 километра път, който иска сериозни средства за възстановяване, но най-

малкото, за да се започне с неговото възстановяване, е необходимо да се извършват 
някакви предварителни действия, поради което правя конкретно предложение. В 

бюджета за тази година да се отделят някакви средства, най-малкото за проектиране 
на пътя, за да може в последствие да се извърши и неговата основна реконструкция. 
Благодаря! 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Други изказвания, колеги? Не виждам. Който е съгласен да 
прекратим разискванията по точка 13, моля да гласува. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 26, „ПРОТИВ“ – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 1. 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: С 26 „за“ и 1 „въздържал се“, прекратихме разискванията по 

точка 13. Колеги, има направени следните предложения, отзад напред. Иван Гавазов – 

за проектиране на път за „Хайдушки поляни“. Следващото предложение е направено 
от г-н Стефан Сабрутев – детски площадки при улица „Асен Василев“ и „Св. Иван“. 

Подпорна стена в село Кошница. Другото предложение е на г-н Иван Френкев да 
бъдат разменени в младежките дейности средствата, предвидени за младежки 

дейности – 30, за младежкия обмен – 30 000  да бъдат на разположение за младежките 
проекти, а 13 хиляди да бъдат за младежкия обмен. И предложението на г-н Петър 

Мирчев за 20 хиляди лева на детска градина „Слънце“ от сумата, която е предвидена 
– 673 098 лв. в разходите на Община Смолян. Г-н Мелемов, кои от тези предложения 
приемате и кои да предложим на гласуване? 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Приемам на Петър Мирчев. 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Така. Другото е на Иван Френкев, младежките дейности да 
бъде завишена сумата от младежкия обмен… 
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НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Само това приемам. 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Колеги, г-н Мелемов приема предложението на г-н Петър 

Мирчев, което няма да го подложим на гласуване. Минаваме към гласуване. 
Предложението на г-н Иван Френкев, в капиталовите разходи в предвидените 
средства за проектиране, да бъде включен и пътя за „Хайдушки поляни“. Който е 
съгласен, моля да гласува. 
(Иван Френкев, от място: На Иван Гавазов.) 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Извинявайте! Моля да бъда извинена. Значи, г-н Иван Гавазов 
предложи в сумата, която е предвидена за проектиране, да бъдат отделени средства за 
проектиране на пътя за „Хайдушки поляни“. Който е съгласен да бъде включено 

проектирането на „Хайдушки поляни“ в перото за проектиране на средства и проекти, 

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

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: С 28 „за“, без „против“ и „въздържали се“, в перото на 
капиталови разходи за проектиране прилагаме да бъде включен и пътя за „Хадушки 

поляни“. Следващото предложение е направено от г-н Стефан Сабрутев, в перото за 
детски площадки да бъдат предвидени детска площадка при улица „Проф. Асен 

Василев“  и при извор „Свети Иван“. Така съм го записала. Г-н Сабрутев не ми е 
дадено в писмен вид. Така ли е, не е ли така? 

(Стефан Сабрутев, от място: Така.) 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: То трябва да има общинско място, как иначе? 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Колеги, който е за предложението на г-н Стефан Сабрутев в 
перото за детски площадки да бъдат предвидени средства за изграждане на тези 

площадки, моля да гласува. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 12, „ПРОТИВ“ – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 16. 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: С 16 „въздържали се“ не се приема предложението. Минаваме 
на следващото предложение, пак на г-н Стефан Сабрутев. В предвидените средства за 
„Бедствия и аварии“ перото, да бъде включена подпорна стена в село Кошница. Който 

е съгласен, моля да гласува. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 15, „ПРОТИВ“ – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 13. 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: С 15 „за“, без „против“ и с 13 „въздържали се“, приема се 
предложението в „Бедствия и аварии“ да бъде включена подпорна стена в село 

Кошница. Предложението на г-н Иван Френкев. Младежките дейности и младежките 
проекти да бъдат разменени сумите, в общата сума. 
(Иван Френкев, от място: Младежки обмен.) 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Да. Младежкият обмен и младежките дейности, което е по 

проекти. Другото, младежкия обмен, това касае всички деца на територията на 
община Смолян, които ходят на различни видове лагери и ние посрещаме деца от 
побратимени градове основно или по различни проекти. Който е съгласен, моля да 
гласува. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 12, „ПРОТИВ“ – 10, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 6. 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: С 12 „за“, 10 „против“ и 6 „въздържали се“, не се приема 
предложението. Другото предложение относно г-н Петър Мирчев от средствата да 
бъдат заделени средства за басейна – кметът го прие. Колеги, преминаваме… 

(Стефан Сабрутев, от място: Процедура.) 
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СТЕФАН САБРУТЕВ: Г-жо председател, имаме предложение да се оттегли точката в 
капиталовите разходи за кучкарника. Или както се нарича там. Моля да го 

предложите на гласуване. 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Да бъде оттеглено… 

(Стефан Сабрутев, от място: Сумата, която е предвидена за приют на кучета, 

временен приют, да бъде оттеглена.) 

(Филип Топов, от място: Отложена.) 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Не може да бъде отложена. В бюджетът или го има като перо, 

или го няма като перо. Значи вие предлагате да отпадне като перо изобщо в 
капиталовите разходи. 

СТЕФАН САБРУТЕВ: Щом не може, моля да оттеглите цялата точка за бюджета. 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Вече нямате право на предложения, г-н Сабрутев. Минали 

сме, приключили сме. 
СТЕФАН САБРУТЕВ: Това го предложих. Вие нарушавате Правилника. Ще върнем 

записа. Аз лично ще го върна, вие не знам. 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Добре. Подлагам на гласуване оттегляне на кучкарника от 
капиталовия списък на Община Смолян. Който е съгласен да отпадне кучкарника от 
капиталовия списък на Община Смолян, моля да гласува. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 9, „ПРОТИВ“ – 16, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 3. 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: С 9 „за“, 16 „против“ и 3 „въздържали се“, не се приема, г-н 

Сабрутев предложението. Преминаваме към цялостно гласуване с направените и 

гласувани така промени. 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    – отсъства 
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      – „за“  

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“ 
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22. Радослава Вълчанова – Кисимова   – „въздържала се“ 

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     – „против“ 

 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Моля, обявете резултата. 
(Анелия Кехайова: 18 „за“, 7 „против“, 3„въздържали се“) 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: С 18 „за“, 7 „против“ и 3 „въздържали се“, така предложения 
проектобюджет за 2020 година е бюджет за 2020 година с решението на Общинския 
съвет. 
Общинският съвет след като се запозна с Докладната записка на Николай Тодоров 
Мелемов – Кмет на община Смолян, на основание на основание чл.52, ал.1 и 

чл.21,ал.1,т.6 във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 то Закон за местното самоуправление и 

местната администрация /ЗМСМА/, чл.94, ал.2 и ал.3 и чл.39 от ЗПФ, във връзка с 
разпоредбите на ЗДБРБ за 2020г., ПМС №381/30.12.2019г. за изпълнение на ЗДБРБ за 
2020г. и Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишната прогноза за 
местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджет на 
Община Смолян 

 

Р Е Ш И: 

 
 

I. Приема бюджета на Община Смолян за 2020 година,  както следва: 
 

1. ПО ПРИХОДА в размер на    54 063 843 лв.,  

 в т.ч.                                            

1.1.Приходи за делегирани от държавата дейности  

 (разпределени по функции, дейности, параграфи )    съгласно  Приложение 

№18А                                             25 990 725  лв. в т.ч.: 

• Обща субсидия за делегирани от държавата дейности  25 201 156 лв.  

• Преходен остатък държавни дейности от 2018г.         789 569 лв. Приложение 
№5А  в това число : 

- Преходен остатък                                   1 029 883 лв. 
- Средства от/за сметки за ЕС                   -228 032 лв. 
- Друго финансиране                                  - 12 282 лв. 

                                                                              789 569 лв. 
1.2.Приходи за местни дейности в размер на        28 073 118  лв.                        

 (разпределени по функции, дейности, параграфи съгласно                           

Приложение №18Б) , в т. ч. 

а) Данъчни приходи в размер на   4 322 000 лв. 
б) Неданъчни приходи в размер на 17 704 677 лв. 
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в) Трансфери за местни дейности в размер на 4 138 100 лв., в т.ч.  

• Обща изравнителна субсидия  1 308 100  лв. 

• Трансфер за зимно поддържане и снегопочистване  709 300 лв. 

• Целева субсидия за капиталови разходи в местни дейности   2 120 700 лв., 
в т.ч. 

г) Временни безлихвени заеми   - 461 397 лв. 
д) Финансиране в размер на     –   - 1 781 400  лв., съгласно Приложение №18Б 

е) Събрани средства и извършени плащания от/за сметки за средства от ЕС         -

97 440 лв. 
ж) Преходен остатък местни дейности от 2019г. в размер на        4 151 138 лв., 
съгласно  Приложение №5Б в това число : с целеви характер – 3 865 160 лв., от тях за 
Капиталови разходи  3 767 720 лв. 
 

2. ПО РАЗХОДА           54 063 843  лв.,  в т.ч.                                                                  

1.1. Разходи за делегирани държавни дейности финансирани с държавни 

приходи (разпределени  по функции, дейности, параграфи), съгласно Приложение 

№18В               25 990 725 лв.       

1.2. Разходи за местни дейности (разпределени по функции, дейности, 

параграфи), съгласно Приложение №18Г         28 073 118 лв. 

 

2. Утвърждава средносрочна цел за бюджетното салдо по бюджета на община 
Смолян, изчислено на касова основа – придържане към балансирано бюджетно салдо. 

 

II. Утвърждава разпределението на преходния остатък от  2019г.  по съответните 
функции, дейности, параграфи  съгласно Приложение №5. 

1. Утвърждава разпределението на преходния остатък от 2019г. по съответните 
функции, дейности, параграфи за делегираните държавни дейности по бюджета на 
общината за 2020г. съгласно  Приложение №5А. 

2. Утвърждава разпределението на преходния остатък от 2019г. по съответните 
функции, дейности, параграфи  за местни дейности по бюджета на общината за 2020г. 
съгласно  Приложение №5Б.  

 

III. Приема програма за капиталовите разходи през 2020 година, в размер на 5 332 

700 лева, съгласно Приложение №22. Списък на обектите по позиция 603 §51 – 00 

Ремонт на улици и пътища на територията на Община Смолян в т.ч. в кв.Смолян, 

Райково, Устово и кметствата в общината, съгласно  Приложение №22А. Разчет на 
капиталовите разходи от преходен остатък от 2019г., съгласно  Приложение №22Б. 

 

IV.  Одобрява разпределението на  Целевата субсидия за капиталови разходи  в 
размер на 2 120 700 лв., определена със закона за държавния бюджет за съответната 
година, същите се разпределят за делегирани от държавата дейности и/или за местни 

дейности, Приложение №22 
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V.  Приема разчет на капиталовите разходи , които ще се финансират по  §40-00 

„Постъпления от продажба на нефинансови активи“, съгласно  Приложение №23 

 

VI. Утвърждава разходите за заплати  през 2020г.  без звената, които прилагат 
система на делегирани бюджети и определя: 

• Одобрява общата численост и структура на общинска администрация в 
общината . 

• Разпределението на плановите разходи за заплати за 2020г.. 
VII.  Приема план-графика за обслужване на просрочените задължения за 2019г.  

Приложение № 2 

VIII.  Приема справка за размера на данъка върху недвижимите имоти и данъка 
при възмездно придобиване на имущество за 2020г., съгласно Приложение 

№ 3 

IX. Приема справка за план-сметката по чл.66 от Закона за местните данъци и 

такси за 2020г., съгласно  Приложение № 4 

X. Утвърждава : 
 Членски внос за Асоциация В и К в размер на 10 000 лева; 
 Членски внос за НСОРБ в размер на 11 000 лева; 
 Еднократни помощи в размер на 20 000лв. Упълномощава кмета на 

общината да отпуска тези помощи в размер до 500 лв. за едно лице (за една 
календарна година), а над 500лв. помощите да се отпускат след решение на 
Постоянната комисия по здравеопазване и социални дейности; 

 Средства за столетници в размер на 3 000 лева; 

 Стипендии за доктори  в размер на 7 000 лева.; 

 Стипендии за ученици в размер на 4 000 лева; 

 Сумата в размер на 10 000 лева за финансово подпомагане на 
двойки с репродуктивни проблеми /ИНВИТРО/; 

  Средства за НУФИ Широка лъка в размер на 20 000 лв;    

  Клубовете на пенсионерите и инвалидите в размер на 

 30 000лв.; 
 Средства за спортните клубове в размер на 80 000 лв., които се  

разпределят от Постоянната комисия по образование, култура, вероизповедания, 
младежта и спорта в съответствие с изискванията на Наредба №12  - Наредба за 
критериите , реда и условията за финансово подпомагане на спортните клубове в 
община Смолян; 

 За компенсиране намаленията на пътуванията в градския 
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транспорт в размер на 60 000 лв. за ученици и пенсионери; 

 За спортен календар в размер на  151 000 лева; 

 За културен календар в размер на 208 500 лева; 

 Програма за туризъм в размер на   120 000 лева; 

 За младежки дейностти  в размер на 8 000лева; 

 Утвърждава разходите за заплати през 2020г. по функции, 

дейности и параграфи. 

 

XI. Приема следните лимити за разходи: 

• средствата за социално-битово и културно обслужване на персонала да 
се определят в размер на 3% върху планираните средства за работна 
заплата на заетите по трудови правоотношения, както и работно 

облекло; 

• За представителни разходи на общинска администрация, кметове и 

кметски наместници в размер на 15 000лв; 

• За представителни разходи на Общински съвет в размер на            5 

000лева; 

• Еднократни помощи по решение на Общински съвет  в размер на 5 000 

лв. 

 

XII.  Утвърждава списък на длъжностите и на лицата, имащи право на 
транспортни разходи от местоживеенето до местоработата и обратно за 2020 година 
по Приложение №24  в рамките на утвърдените бюджетни кредити, след осигуряване 
на приоритетните разходи по дейността. 

 

XIII. Утвърждава списък на пътуващите педагогически специалисти в 
институциите в системата на предучилищното и училищното образование за 
бюджетната 2020г. по Приложение №25. Средствата за компенсиране на 
транспортните разходи се предоставят от централният бюджет на съответния 
разпоредител. 

 

XIV. Одобрява разходите по Програма Туризъм в размер на 120 000 лв., съгласно 

Приложение №26 . Приложен е и Протокол от проведено заседание на 
Консултативният съвет по туризъм. 

 

XV. Одобрява разходите необходими за осъществяването на Културен календар 
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за 2020г., съгласно Приложение №27. 

 

XVI. Одобрява разходите необходими за осъществяването на Спортен календар 

за 2020г., съгласно Приложение №28. 

 

XVII. Одобрява индикативен годишен разчет за сметките за средства от 
Европейския съюз, съгласно Приложение №29 

 

XVIII. Определя разпоредителите с бюджет от по – ниска степен (второ-

степенни разпоредители) по бюджета на Община Смолян , съгласно Приложение 

№30   

 

XIX. Дава правомощия на кмета на общината да актуализира общинския бюджет 
във връзка с постъпилите средства от дарения, безвъзмездна помощ, договори за 
рекламна дейност и други собствени приходи,  като за целта се издават заповеди. 

 

XX. На основание чл.125, ал.1 от Закона за публичните финанси Общинския 
съвет дава правомощия на Кмета да извършва компенсирани промени, както следва: 

  в частта за делегираните от държавата дейности - между 
утвърдените показатели за разходите; в рамките на една дейност, с изключение на 
дейностите на делегиран бюджет, при условие, че не се нарушават стандартите за 
делегираните от държавата дейности и няма просрочени задължения в съответната 
делегирана дейност; 

  в частта за местните дейности - между утвърдените разходи в 
рамките на една дейност или от една дейност в друга, без да изменя общия размер на 
разходите; 

В изпълнение на правомощията си по т. XVI Кметът издава заповеди. 

XXI. 1. Определя максимални размери както следва : 
 На дълга, който неможе да надвишава 15% от съотношението на 
плащанията по дълга към средногодишния размер на приходите и общата 
изравнителна субсидия за последните 4 години; 

 На новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 
2020г. в размер до 15% от средният размер на отчетените разходи за 
последните 4 години; 

 Да намали поетите ангажиментите за разходи – с 10-20%, / поради високият 
размер на наличните поети ангажименти, които съгласно ЗПФ са  в 
максимален размер до 50% от средният размер на отчетените разходи за 
последните 4 години/; 
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  Просрочените задължения от предходната година / за 2019год./, които ще 
бъдат разплатени от бюджета за текущата година да са в размер до 348 344 

лв -  52 на сто от просрочените задължения;  
 Просрочените вземания, които се предвижда да бъдат събрани през 
бюджетната година са в размер на 136  198 лева -  50 на сто от просрочените 
вземания. 

 2.Задължава ръководителите на бюджетни звена, финансирани от 
общинския бюджет да разработят конкретни мерки за изпълнение по: 

 максималния размер на новите задължения за разходи, които могат 
да бъдат натрупани през годината по бюджета на общината, като наличните към края 
на годината задължения за разходи не могат да надвишават 15 на сто от 
средногодишния размер на отчетените разходи за последните четири години; 

ограничението не се прилага за задължения за разходи, финансирани за сметка на 
помощи и дарения; 

 максималния размер на ангажиментите за разходи, които могат да 
бъдат поети през годината, като наличните към края на годината поети ангажименти 

за разходи не могат да надвишават 50 на сто от средногодишния размер на отчетените 
разходи за последните четири години; ограничението не се прилага за ангажименти за 
разходи, финансирани за сметка на помощи и дарения; 

 просрочените задължения от предходната година, които ще бъдат 
разплатени от бюджета за текущата година да са в размер до  50 на сто от 
просрочените задължения; 

  просрочените вземания, които се предвижда да бъдат събрани 

през бюджетната година са в размери определени от второстепенните разпоредители; 

 лимита за поемане на нов общински дълг, максималния размер на 
общинския дълг и на общинските гаранции към края на бюджетната година; 

 разчетите за разпределението на целевата субсидия за капиталови 

разходи, определена със закона за държавния бюджет за съответната година, по 

обекти за строителство и основен ремонт, за придобиване на материални и 

нематериални дълготрайни активи и за проучвателни и проектни работи, 

включително за съфинансиране и за плащания по заеми за капиталови разходи; 

 други показатели, включително такива, определени в закона за 
държавния бюджет за съответната година; 

 индикативен годишен разчет за сметките за средства от 
Европейския съюз; 

 актуализирана бюджетна прогноза. 
Контрола  по изпълнението на т. XXI 2. възлага на кмета на общината. 
 

XXII. Утвърждава следните приоритети при разходването на бюджетните 
средства през 2020г.   

 разходите за делегираните от държавата дейности се извършват до 
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размера на предоставените трансфери и се използват по предназначение, като 
разходите за трудовите възнаграждения и стипендии са приоритет. 

 Постъпилите собствени приходи се разходват в следната 
поредност: за трудови възнаграждения и осигуровки; за разходи свързани с дейности, 

за които се събират такси; за неотложни разходи – горива, ел. енергия, отопление, 
вода, неотложни текущи ремонти. 

 

XXIII. Задължава ръководителите на бюджетните звена, финансирани от 
общински бюджет да разработят конкретни мерки за изпълнението по приетия от 
Общински съвет бюджет. 

 

XXIV. Възлага на Кмета на Община Смолян да предприеме действия за събиране 
на всички просрочени вземания и да разплати просрочени задължения през 2020г. 

 

XXV. Упълномощава Постоянната комисия по бюджет и финанси да одобрява  
командировките в страната и чужбина на Председателя на Общинския съвет.  

 

XXVI.  Поемането на задължения и извършването на разходи да се         
извършват до размера на предоставените трансфери и реализирани собствени 

постъпления и да се използват по предназначение, като разходите за трудови 

възнаграждения, храна, стипендии, медикаменти и горива са приоритетни. 

 

XXVII. Дава съгласие възникналият временен недостиг на бюджетни средства за 
местни дейности да се покрива текущо с временни безлихвени заеми от набирателни 

и извънбюджетни сметки. 

 

XXVIII. Дава съгласие при недостиг на бюджетни средства да бъде изтеглен 

кредит за оборотни средства /овърдрафт/ в размер до 500 000 лв. 
 

XXIX. Дава съгласие временно свободните средства от постъпления да се 
използват като временен безлихвен заем за плащания по бюджета на общината, както 
и за общинско съфинансиране и авансово финансиране на проекти по програми, 

финансирани със средства от фондовете на Европейския съюз и по други 

международни програми и споразумения. 
 

XXX. Възлага на кмета на Община Смолян да разплати през 2020година 
просрочени задължения към 31.12.2019 година и да предприеме действия за събиране 
на всички просрочени вземания.  
   

XXXI. Допуска поемане на нов дълг от „ФЛАГ” ЕАД през 2020 година, 
съгласно приетите решения на Общински съвет – Смолян. 
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XXXII. Възлага на кмета : 
Да определи бюджетите на разпоредителите с бюджет от по-ниска степен. 

1. Да утвърди  бюджетите на разпоредителите с бюджет от по-ниска степен;  

2. Да организира разпределението на бюджета по пълна бюджетна класификация, 
по тримесечия в рамките на приетия бюджет и да утвърди разпределението; 

3. Да информира общинският съвет в случай на отклонение на средния темп на 
нарастване на разходите за местни дейности и да предлага конкретни мерки за трайно 
увеличаване на бюджетните приходи и/или трайно намаляване на бюджетните 
разходи; 

4. Да включва информация по чл.125, ал.4 от ЗПФ в тримесечните отчети и 

обяснителните записки по тях; 

5. Да разработи детайлен разчет на сметките за средства от Европейския съюз по 

отделните общински проекти, в съответствие с изискванията  на съответния 
Управляващ орган и на Министерството на финансите. 

 

XXXIII.  Упълномощава  Кмета : 
1. Да разработва и възлага подготовката на общински програми и проекти и 

да кандидатства за финансирането им със средства по структурни и други 

фондове на Европейския съюз и други донори, по национални програми и от 
други източници за реализиране на годишните цели на общината за 
изпълнение на общинския план за развитие; 

2. Да кандидатства за средства от централния бюджет и други източници за 
финансиране на общински програми и проекти; 

3. Да сключва договори с Министерството на културата за съвместно 

финансиране на културни институции. 

 

XXXIV. Приема за сведение Протокола от публичното обсъждане на бюджета, 
съгласно Приложение №31    

   

 

  
 

ПО ЧЕТИРИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Предложение за 

попълване на списъка на съдебни заседатели за Районен съд – Смолян за мандат 

2020 – 2023 година. 

  ДОКЛАДВА: Екатерина Гаджева – общински съветник и 

Председател на Временната комисия за избор на съдебни заседатели при РС - 

Смолян 

 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Преминаваме към точка 14 от дневния ред, касаеща 
Временната комисия за избор на съдебни заседатели. Давам думата на г-жа Екатерина 
Гаджева. Благодаря ви, г-н Мелемов! 
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ЕКАТЕРИНА ГАДЖЕВА: Уважаема г-жо председател, г-н кмет! Като вносител по 

докладната за избор на съдебни заседатели искам съвсем накратко да добавя към вече 
посоченото, че нашата Временна комисия направи три заседания в краткия срок, 
който имахме. Внесохме навреме в деловодството на Общината, за да бъде включена 
в дневния ред. Искам да благодаря на всички колеги членове на комисията от една 
страна за активното участие, включително и по време на събеседването с 
кандидатите, така и за факта, че привлякоха членове. Тоест този път с много по-

голяма активност, 9 души се явиха и всички те бяха изключително подготвени. Така 
че считам, че отговорно сме изпълнили ангажимента към Районен съд и сме им 

предложили 9 качествени съдебни заседатели. Голяма част от тях вече имат опит като 

такива и по този начин квотата е запълнена и работата на Съда ще тече нормално. 

Благодаря на колегите, благодаря на администрацията, че помогнаха кратко и бързо 

за 15-ина дена да се справим с три заседания.  
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Благодаря ви, г-жо Гаджева. Колеги, има ли някой, който да 
желае да изкаже по точка 14? Да, г-н Кръстанов. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Благодаря ви, г-жо председател! Ето един въпрос, по който 
имаме изключително консенсусно становище. В подхода към гражданското 

присъствие в съдебната система имаме единни критерии и отношение, така че 
призовавам колегите да подкрепим категорично това предложение, което е направено 

от името на комисията и като цяло председателствано от инж. Екатерина Гаджева. 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Благодаря, г-н Кръстанов! Други желаещи? Не виждам. Който 

е съгласен да прекратим разискванията, моля да гласува. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 23, „ПРОТИВ“ – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0. 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: С 23 „за“, без „против“ и „въздържали се“, прекратихме 
разискванията. Поименно гласуване, колеги. 

 

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

 

1. Ангел Безергянов    – „за“  

2. Божидар Шуманов    – отсъства 
3. Валентин Кюлхански    – отсъства 
4. Венера Аръчкова     – „за“ 

5. Вижданка Младенова    – „за“ 

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

8. Димитър Ангелов     – „за“ 

9. Димитър Кръстанов    – „за“ 

10. Екатерина Гаджева    – „за“  

11. Иван Френкев     – „за“ 

12. Иван Гавазов     – „за“  

13. Илия Томов      – отсъства 
14. Коста Начев      – „за“  

15. Костадин Василев     – „за“ 

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

18. Минчо Симов     – „за“ 
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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. 
(Анелия Кехайова: 24 „за“, без „против“ и „въздържали се“.) 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: С 24 „за“, без „против“ и „въздържали се“, приехме точка 14 

от дневния ред. 

 

        Общинският съвет след като се запозна с Докладната записка на Екатерина 
Гаджева -общински съветник и председател на Временната комисия за избор на 
съдебни заседатели към   Районен съд - Смолян, на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от 

ЗМСМА, във връзка с чл. 68а, ал. 4 от Закона за съдебната власт ,  
 

Р Е Ш И: 

 

І. Предлага на Окръжен съд – Смолян да бъдат избрани за съдебни заседатели към 

Районен съд – Смолян следните кандидатури: 

 

1. Веселин Грашев ; 
2. Гергана Дренчева - Петрова ; 
3. Ирина Пройчева-Вълкова; 
4. Персиана Костова;  
5. Пламен Рафаилов; 
6.  Росица Димова; 
7.  Сийка Вакева; 
8.  Силвия Берова; 
9.         Тодор Тодоров. 

 

      ІІІ. Задължава Председателя на Общински съвет – Смолян, в законоустановения 
срок да предприеме необходимите действия за свеждане на настоящото решение до  

Окръжен съд – Смолян. 

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

 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Колеги, тъй като по следващите точки вносител по докладните 
записки съм аз, имате думата за предложения за председателстващ заседанието на 
Общинския съвет. Моля за вашите предложения. 
(Стоян Иванов, от място: Петър Мирчев.) 
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ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Г-н Иванов, има микрофон. Заповядайте! 
СТОЯН ИВАНОВ: Аз предлагам колегата Петър Мирчев да води следващите точки.  

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Благодаря! Други предложения? Има ли колеги, други 

предложения? Предлагам да подложим на гласуване председателстващ до края на 
заседанието да бъде г-н Петър Мирчев. Който е съгласен, моля да гласува. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 24, „ПРОТИВ“ – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0. 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: С 24 „за“, председателстващ г-н Петър Мирчев. Заповядайте, 
г-н Мирчев! 
 

(Общинският съветник Петър Мирчев зае мястото си на председателстващ 

заседанието по точки 15, 16, 17 и 18 от дневния ред.) 

 

 

ПО ПЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Отчет – анализ на дейността 

на Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението“ – Смолян 

през 2019 година. 

  ДОКЛАДВА: Венера Аръчкова – Председател на ОбС - Смолян 

 

ПЕТЪР МИРЧЕВ: Уважаеми колеги, преминаваме към разглеждане на точка 15 от 
дневния ред, а именно отчет – анализ на дейността на Районна служба „Пожарна 
безопасност и защита на населението“ – Смолян, през 2019 година. Давам думата на 
вносителя. Г-жо Аръчкова, заповядайте!  
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: В изпълнение на чл. 70 от Наредба № 1 за осигуряване на 
обществения ред на територията на Община Смолян, ни е представена информацията, 
отчет – анализ за дейността на „Районна служба пожарна безопасност и защита на 
населението“ на гр. Смолян през 2019 година. Моля за вашето решение. 
ПЕТЪР МИРЧЕВ: Колеги, разкривам дискусия. Заповядайте! Не виждам желаещи. 

Предлагам колеги да гласуваме прекратяване на 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“, колеги, прекратихме 
разискванията. Преминаваме към гласуване. Моля, който е съгласен с така 
предложената докладна, да гласува „за“. 

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

ПЕТЪР МИРЧЕВ: Колеги, с 23 „за“, без „против“ и „въздържали се“, приехме 
докладната.  
 

  Общинският съвет след като се запозна с Докладната записка на ВЕНЕРА   

АРЪЧКОВА – Председател на Общинския съвет , на основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 

от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.70 

от Наредба № 1 за осигуряване на обществения ред на територията на община Смолян 

,  

 

Р Е Ш И: 
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1. Приема за сведение Отчет – анализ за дейността на Районна служба  
„Пожарна безопасност и защита на населението“ – Смолян през 2019 г.  

 

ПО ШЕСТНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Промяна в състава на 

Постоянните комисии на Общинския съвет. 

  ДОКЛАДВА: Венера Аръчкова – Председател на ОбС - Смолян 

 

ПЕТЪР МИРЧЕВ: Преминаваме към разглеждане точка 16 от дневния ред. Промяна в 
състава на Постоянните комисии на Общински съвет – Смолян. Давам думата на г-жа 
Аръчкова. 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Съгласно Решение № 165 на предишната сесия г-жа Радослава 
Ангелова Вълчанова – Кисимова положи клетва и стана част от Общинския съвет. По 

предложение на групата на Новото време г-жа Радослава Ангелова Вълчанова – 

Кисимова, предложението е да попълни и да стане член на Постоянната комисия по 

бюджет, финанси, икономическо развитие, Постоянната комисия по териториално 

устройство, общинска собственост, екология, земеделие и гори; Комисията по 

предотвратяване и установяване на конфликт на интереси. Това бяха комисиите, в 
които беше член г-н Кирил Асенов. Предложението, което е отправено и от групата 
на Новото време е за председател на тяхната група, на мястото на г-н Кирил Асенов 
да бъде г-н Илия Томов. И Божидар Огнянов Шуманов има предложение да влезне 
като член на Постоянната комисия по законност, с цел допълване изискуемата 
бройка, която беше приета от предишното заседание на Общинския съвет. Моля за 
вашето становище. 
ПЕТЪР МИРЧЕВ: Колеги, разкривам дискусия. Който желае, да се изкаже. Не 
виждам. Колеги, предлагам да прекратим разискванията. Моля, който е съгласен да 
гласува. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 23, „ПРОТИВ“ – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0.  

ПЕТЪР МИРЧЕВ: С 23 „за“, без „против“ и „въздържали се“, колеги, прекратихме 
разискванията. Преминаваме към гласуване поименно гласуване.  
 

Поименно гласуване на проекта за решение по т. 16 от дневния ред: 

 

1. Ангел Безергянов    – „за“  

2. Божидар Шуманов    – „за“  

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

5. Вижданка Младенова    – „за“ 

6. Виолета Бояджиева     – „за“ 

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

9. Димитър Кръстанов    – „за“ 

10. Екатерина Гаджева    – „за“ 

11. Иван Френкев     – „за“ 

12. Иван Гавазов     – „за“  

13. Илия Томов      – отсъства 
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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      – „за“ 

28. Тодор Митов     – „за“ 

29. Филип Топов     – „за“ 

 

ПЕТЪР МИРЧЕВ: Моля, обявете резултата. 
(Анелия Кехайова: 24 „за“, без „против“ и „въздържали се“) 

ПЕТЪР МИРЧЕВ: С 24 „за“, без „против“ и „въздържали се“, колеги, приехме 
докладната. 
 

Общинският съвет след като се запозна с Докладната записка на ВЕНЕРА  

АРЪЧКОВА - Председател на Общински съвет - Смолян   , на основание чл. 21, ал. 1, 

т. 1 във връзка с чл. 33, ал. 1, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация 

  

Р Е Ш И: 

1. Избира Радослава Вълчанова – Кисимова за член на Постоянната 
комисия по бюджет, финанси и икономическо развитие, Постоянната комисия по 

териториално устройство, общинска собственост, екология, земеделие и гори, 

Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси и Временната 
комисия за изменение и допълнение на Правилника на Общинския съвет, неговите 
комисии и взаимодействието му с общинската администрация. 

2. Избира Божидар Шуманов за член на Постоянната комисия по законност, 
местно самоуправление, обществен ред и сигурност. 

  

ПО СЕДЕМНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Доклад и въпросник за 

самооценка на системите за финансово управление и контрол на „Смолян-

Автотранспорт“ ЕООД – за 2019 г. 

  ДОКЛАДВА: Венера Аръчкова – Председател на ОбС – Смолян  
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ПЕТЪР МИРЧЕВ: Преминаваме към разглеждане на точка 17 от дневния ред, а 
именно доклад и въпросник за самооценка на системите за финансово управление и 

контрол на „Смолян-Автотранспорт“ ЕООД, за 2019 година. Давам думата на г-жа 
Аръчкова. 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: До председателя на Общинския съвет управителят на „Смолян 

Автотранспорт“ ЕООД г-н Георги Йочев ми представи документацията относно 

Системата за финансово управление и контрол, която е в законоустановения срок, по 

изискуемите видове и норми. Затова предлагам на вашето внимание решение да бъде 
приет за сведение доклада и въпросника за самооценка на системите за финансово 

управление и контрол на „Смолян Автотранспорт“ ЕООД, 2019 година.  
ПЕТЪР МИРЧЕВ: Колеги, разкривам дискусия. Г-н Аршински, заповядайте! Мисля, 
че вие вдигнахте пръв. Г-н Кръстанов, след това сте вие. 
САЛИХ АРШИНСКИ: Уважаеми г-н председателстващ, уважаеми общински 

съветници, кметове на кметства, представители на медии! По темата със „Смолян 

Автотранспорт“ имам специално отношение. За мен това е една общинска фирма, 
която не знам как да се изразя най-меко, изтичат обществен ресурс от порядъка близо 
на 80 до 100 хиляди лева на година. Една фирма, която е куха структура, за която 

многократно съм искал да бъде по възможно най-бързият начин прекратено нейното 

съществуване, която обаче в мандата на миналия Общински съвет остана да 
функционира. Това е въведение. По същество. Не смятам, че самооценката на 
ликвидатора г-н Йочев отговаря дори на 1 % от истината. Той се е самооценил с най-

висока оценка, че управлявал финансово дружеството. При положение, че края на 
миналия мандат тогавашният председател на Общинския съвет поиска да продаваме 
общинска собственост, за да покриваме загуби на дружество, което няма никаква 
дейност. Само по себе си показва, че управлението на „Смолян Автотранспорт“ 

освен, че самата фирма е извън всякаква логика на съществуване, управителят на 
„Смолян Автотранспорт“ не само, че не е управлявал добре това дружество, а си 

заслужава Общинският съвет като принципал и медиите, ако в Смолян има такива, да 
потърсят дали не са нанесени и вреди, включително и ако законът позволява, да бъде 
търсена и съдебна отговорност на вече ликвидатора на това дружество. По тази 

причина аз няма да подкрепя самооценката на ликвидатора, че е управлявал супер 

дружеството. Ще го приема за сведение, за което благодаря! 
ПЕТЪР МИРЧЕВ: Г-н Кръстанов, заповядайте! 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Благодаря ви, г-н Мирчев! Уважаема г-жо председател, 

уважаеми колеги и гости! За съжаление, няма да взема отношение по същество. И за 
протокола искам изрично да се отбележи, че няма да участвам в дискусията и няма да 
взема отношение с гласуване по този въпрос. Независимо, че законът в конкретния 
случай не ме задължава, все пак аз съм бил управител на „Смолян Автотранспорт“ 

преди доста време, за съжаление за кратко, и преди това генерален директор на 
„Родопи Автотранспорт – Смолян“, чийто правоприемник с част от имотите се явява 
„Смолян Автотранспорт“. Не ми се иска обаче да се правят крайни оценки. Както е 
казано, не може да окопаеш картофите на нивата с дръжка, дълга 10 километра. 
Дистанционни икономически анализи и оценки са обикновено не чак толкова 
реалистични. Така че само един кратък съвет, освен тази процедурна отметка, че няма 
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да взема участие в гласуването и в дебата. Нека да не забравяме, че „Смолян 

Автотранспорт“ имаше много тежка задача да поддържа и да съхрани в прилично 

състояние сграден фонд, който вече забележете, почти 30 години не се използва. Така 
че ако игнорираме така  чисто икономическата целесъобразност на това отдаване под 

наем, то е търговско дружество изцяло с общинско участие. Нека да не отиваме в 
крайности. Благодаря ви! Исках това да влезе в протоколите. Ще седна от другата 
страна на залата. 
ПЕТЪР МИРЧЕВ: Благодаря, г-н Кръстанов! Колеги, преди да продължим, да ви 

уведомя, че г-жа Сийка Йочева е подала декларация за конфликт на интереси и няма 
да участва в разискванията и в гласуванията. Други желаещи за изказване? Не 
виждам. Колеги, моля, който е съгласен да прекратим разискванията, да гласува.  
ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 24, „ПРОТИВ“ – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0. 

ПЕТЪР МИРЧЕВ: С 24 „за“, без „против“ и „въздържали се“, колеги, прекратихме 
разискванията. Преминаваме към гласуване. Поименно гласуване. 
 

Поименно гласуване на проекта за решение по т. 17 от дневния ред: 

 

1. Ангел Безергянов    – „за“  

2. Божидар Шуманов    – „за“  

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

5. Вижданка Младенова    – „за“ 

6. Виолета Бояджиева     – „въздържала се“ 

7. Денислав Костов     – „за“ 

8. Димитър Ангелов     – „за“ 

9. Димитър Кръстанов    – не участва в гласуването 

10. Екатерина Гаджева    – „за“ 

11. Иван Френкев     – „въздържал се“ 

12. Иван Гавазов     – „въздържал се“  

13. Илия Томов      – „въздържал се“ 

14. Коста Начев      – не участва в гласуването  

15. Костадин Василев     – „за“ 

16. Мария Семерджиева     – „за“ 

17. Милен Журналов    – „против“ 

18. Минчо Симов     – „за“ 

19. Петър Мирчев      – „за“ 

20. Петър Янев      – „за“ 

21. Рабие Кьосева      – „въздържала се“ 

22. Радослава Вълчанова – Кисимова   – „въздържала се“ 

23. Салих Аршински    – „против“ 

24. Сийка Йочева     – не участва в гласуването 

25. Софка Иванова     – „за“ 

26. Стефан Сабрутев     – „за“ 

27. Стоян Иванов      – „за“ 

28. Тодор Митов     – „за“ 

29. Филип Топов     – „въздържал се“ 
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ПЕТЪР МИРЧЕВ: Моля, обявете резултата. 
(Анелия Кехайова: 16 „за“, 2 „против“, 7„въздържали се“) 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: 16 „за“, 2 „против“, 7 „въздържали се“. Докладната се приема.  
 

 Общинският съвет след като се запозна с Докладната записка на ВЕНЕРА 

АРЪЧКОВА – Председател на Общинския съвет , на основание чл.21, ал.1, т.23 и т.24, 

ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.9, ал.6 от 
Наредбата за формата, съдържанието, сроковете, реда и  начина  за предоставяне на 
информация по чл.8, ал.1 от финансовото управление и контрол в публичния сектор  ,  

 

Р Е Ш И: 

 

1. Приема за сведение Доклад и въпросник  за  самооценка на системите за 
финансово управление и контрол на „ Смолян-Автотранспорт“ЕООД за 2019 година. 

 

 

ПО ОСЕМНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Докладна относно 

финансовото състание на „Ученическо и столово хранене“ ЕООД. 

  ДОКЛАДВА: Венера Аръчкова – Председател на ОбС - Смолян 

 

ПЕТЪР МИРЧЕВ: Колеги, преминаваме към разглеждане на точка 18 от дневния ред. 

Докладна относно финансовото състояние на „Ученическо и столово хранене“ ЕООД, 

за 2019 година. Давам думата на г-жа Аръчкова, като ви уведомявам също, че има 
записани за изказване и лицата Росица Шехова, Надя Ловчалиева, Николай Колев, 
Цонка Печилова, Лиляна Балийска, Христо Саламбашев – родител и Златка 
Керимова, дано да не бъркам с фамилията, която е учител. Давам думата на г-жа 
Аръчкова. 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Ами уважаеми колеги, този въпрос в продължение на няколко 
срещи и на комисии, на проведени срещи и с колектива на „Ученическо и столово 

хранене“, проведена допълнителна среща на всички общински съветници, участници 

и в бюджетна комисия и в правната комисия, разгледахме нещата. Представени ни 

бяха документи, които бяхме поискали на комисиите от управителя на „Ученическо и 

столово хранене“. Аз мисля, че доста време този въпрос го коментирахме. Няма какво 

повече да добавя.  
ПЕТЪР МИРЧЕВ: Колеги, разкривам дискусия. Като тука трябва да решим дали 

първо някой от вас иска да се изказва или първо да чуем хората, които са се записали 

за изказване. Г-н Аршински, заповядайте! 
САЛИХ АРШИНСКИ: По процедурата и по въпроса, г-н председателстващ. 

Предлагам първо записалите се за изказване да ги чуем като мотиви, като идеи, като 

притеснения, които имат. След което самото ръководство на „Ученическо и столово 

хранене“, след което съветниците. 
ПЕТЪР МИРЧЕВ: Колеги, други предложения? Заповядайте, г-жо Семерджиева. 
Само да заявите, изказване или по процедура ще направите? 

(Мария Семерджиева, от място: Процедура.) 
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ПЕТЪР МИРЧЕВ: Заповядайте! По процедура. 
МАРИЯ СЕМЕРДЖИЕВА: Уважаеми колеги, аз предлагам малко по-обратен ред, ако 
позволи г-н Аршински. Нека първо чуем управителя на „Ученическо и столово 

хранене“, след което да чуем директорите, защото те са тук, за да кажат какво могат 
да направят в така създалата се ситуация. След управителя на дружеството аз също 

ще кажа няколко думи, като началник на Управлението по образование, тоест като 

човек, който трябва да отговаря за грижата за всички деца на територията на областта. 
Тук в залата в момента са представителите на РЗИ и на Агенцията по храните. 
Понеже в предишните ни срещи бяха поставени въпроси за това да присъстват и те 
тука, за да може все пак да търсим наистина най-добрият интерес както на децата, 
така и на всички, които работят в дружеството и на фирмите доставчици към които 
дружеството има задължения, както знаем всички. Благодаря! Така че аз предлагам да 
започнем по обратен ред, ако позволи г-н Аршински. 

ПЕТЪР МИРЧЕВ: Г-н Аршински, заповядайте! 
САЛИХ АРШИНСКИ: Съгласен съм, аз нямам против. То редът е същия, просто 
първо управлението, за да видим защо се стигна до тук, после евентуално и какво 

предлагат, после директорите как може да се организира процеса. Благодаря за 
предложението на г-жа Семерджиева. Дали Агенцията по храните приемат този ред, 

че може да бъде осъществен от гледна точка на безопасност на храненето на децата, 
родителите естествено и персонала, да чуем техните притеснения и после 
съветниците. 
ПЕТЪР МИРЧЕВ: Колеги, подлагам на гласуване предложението на г-жа 
Семерджиева относно реда на изказванията. Моля, който е съгласен с нейното 

предложение, да гласува „за“. 

ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 28, „ПРОТИВ“ – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0. 

ПЕТЪР МИРЧЕВ: С 28 „за“, без „против“ и „въздържали се“, колеги, приехме 
процедурното предложение на г-жа Семерджиева. Г-н Григор Павлов, имате думата. 
ГРИГОР ПАВЛОВ – управител на „Ученическо и столово хранене“ ЕООД: Г-жо 

председател, господа общински съветници, гости, колеги! Наистина ще бъда обран в 
началото, защото усещам, че дискусията ще бъде дълга. Тук сме във връзка с тежката 
ситуация с общинското дружество „Ученическо и столово хранене“ ЕООД и най-вече 
задълженията към доставчиците. Как се стигна до тази ситуация? Факторите са много. 

Основно завишаване на основните продукти, намаляне бройката на децата, съответно 

намаляване на приходите и огромните разходи, които имаме, включая и селата, които 
тежат много като задължения и тежест. Благодаря! Това е, което мога да кажа за сега. 
ПЕТЪР МИРЧЕВ: Благодаря, г-н Павлов! Колеги, пристъпваме към… Г-жо 

Семерджиева, заповядайте! 
МАРИЯ СЕМЕРДЖИЕВА: Уважаема г-жо председател, уважаеми колеги, скъпи 

гости! Аз искам преди да чуете директорите на училищата, да внеса малко яснота по 

въпроса. Да, наистина отглеждането, възпитанието и обучението на децата не е лесна 
работа. Храненето също. Това е един много сложен процес и една много сериозна и 

отговорна работа. И всички ние тук в тази зала знаем това и сме се събрали да търсим 

най-добрия интерес на децата. Г-н Павлов в края на ноември месец внесе при нас 
едно писмо, в което ни уведоми за няколко неща. Аз няма да ви чета цялото писмо, но 
ще кажа само няколко акценти. Първият акцент е този, че финансовото състояние на 
дружеството започва да се влошава и това е поради факта, че наистина броя на 
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децата, които се хранят, намалява и поради факта, че в селата се поддържа персонал, а 
там броят на децата наистина е около 30 деца. Говорим за селата Момчиловци и 

Търън. Другото, което така като акцент поставя г-н Павлов, това е наистина 
изключително остарялата материално-техническа база и морално остарелите 
амортизирани печки, хладилници, фризери. Всичко това води до натрупване на 
големи сметки за ток и вода, което от друга страна също задължава с финансови 

задължения дружеството. И третото, което като акцент се поставя в това писмо, което 

е изпратено, е че с цел обхващане на все повече деца, дружеството не предлага 
пакетна цена на обедния купон, а дава възможност на децата да направят своят избор 

на обяд, което е съобразено и с финансовото състояние на родителите и в нарушение 
на Наредбата за изхранване на децата до 4-ти клас. Всъщност това изречение е 
изречението, което мен ме накара да започна да правя анализ на това как се хранят 
децата в община Смолян. В писмото също като акцент се поставя въпроса, че 
Общината не е дофинансирала храненето на децата, както и Министерство на 
образованието също не плаща през училищните бюджети пари за поевтиняване 
храната на децата. Но за това какви средства плащаме от училищните бюджети, ще 
стане ясно малко по-късно. Това е първото писмо и първият документ, който 

наистина така ме накара да започна да правя анализ на дейността. Вторият документ е 
едно писмо, с което Министерство на образованието и науката ме уведомява, че 
Министерство на образованието и науката, Министерство на здравеопазването и 

Министерство на земеделието, храните и горите сключват едно споразумение, с което 
следва да изпълняват един междуинституционален механизъм във връзка със следене 
на качеството на храната на децата в училище, в образователните институции. На база 
на това писмо и на това споразумение, се наложи ние да се срещнем с местните 
представители на тези министерства. Тоест Агенция по храните, които днес са тук и 

РЗИ, които също са тук. Така че това беше последващата стъпка и ние започнахме да 
работим във връзка с така създалата се ситуация по отношение на храненето. Веднага 
след коледните празници, родителите бяха изненадани с вдигане, с повишаване на 
купона за хранене на децата. Те инициираха среща, бяхме всички тук на срещата, 
след което започна поредица от срещи, за да търсим решение на поставения казус. 
Малко по-късно последва и докладната записка на г-н Павлов, че наистина 
дружеството има много сериозни задължения и следва да се търсят решения. Сега, по 

отношение на това, за да сте наясно колко деца храни дружеството, съм изготвила 
една справка за всички училища на територията на Община Смолян, които ползват 
услугите на дружеството. В Средно училище „Св. Св. Кирил и Методий“, така 
известното Първо училище, броят на учениците е 570. Всички данни, които давам, са 
към 31 декември. Средният брой хранещи се в ученическия стол е 130 деца. Вижте 
колко малко деца се възползват от тази услуга, защото наистина, както твърди г-н 

Павлов, използват съседни заведения, които предлагат храна на по-ниска цена. 
Училището е превело сума за поевтиняване на храната за 2019 година – 19 605 лв. 
Това са пари за напълно безплатна закуска на децата и тези закуски са предоставени 

на децата. Във Второ училище броят на децата  е 325, 150 деца са използвали до 
декември услугите на „Ученическо и столово хранене“. Сумата, която е преведена е 
18 000 лева за закуски, за евтини безплатни закуски на децата. Основно училище 
„Стою Шишков“ – 219 деца, 130 са ползвали хранения в стола, 12 408 лева са 
преведени. Основно училище „Иван Вазов“ – 561 деца, 320 са децата, които ползват 
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услугите на стола. Преведени са закуските 25 899 лева към 31 декември и 21 015 лева 
за обяд, за поевтиняване и на обедното хранене на децата. В Средно училище „Отец 

Паисий“, Седмо училище, 209 са децата, 120 са се хранили среден брой, 9 013 лева са 
преведени за поевтиняване само на обяда, защото в това училище е взето решение и 

там безплатна закуска не се предоставя на децата, за да може добавката от бюджета 
да се дава изцяло за поевтиняване на обяда. Основно училище в Смилян – 130 са 
децата в училището, 70 са ползвали храна в стола, 6 298 лева са преведени на 
дружеството за безплатните закуски на децата. Училището в Момчиловци – 58 деца, 
30 използват услугите на стола, 3 384 лева за закуските на децата. Училището в Търън 

– 77 деца са по списъчен състав, 35 са използвали храна в стола, 4 160 лева са 
преведени за закуски. Тоест към 31 декември от училищата за поевтиняване на 
храната са преведени 119 782 лева. От там нататък си направихме така няколко срещи 

с директорите на училищата, направихме анализ на менютата. Наистина, така 
предлаганата храна е на доста висока цена, примерно една салата 100 гр. от 
краставици по 0.80 лв. е 8 лева, както и салатата от зеле, както и салатата от картофи. 

Така че наистина тези цени, всички родители поставят така въпроса, че наистина тези 

цени са непосилни за родителите на Смолян и ние ако търсим решение да 
поевтиняваме храната, трябва да е в посока на децата и на родителите. Направихме с 
директорите на училища 7 срещи, за целия този период, за който ви разказвам. На 
тези срещи някои от тях бяха и с присъствието на г-н Павлов, други от тях бяха с 
присъствието на РЗИ и на Агенцията по храните, защото ми поставят въпроса, 
включително и снощи, чували ли сме за HACCP-системи, чували ли сме за 
рецептурници, за менюта. Да, чували сме. И така искам да ви обърна внимание, че 
освен тези 7 срещи, директорите на училища са направили многократни срещи с 
родителите, с обществените съвети, с педагогическите съвети. Тоест това, което след 

малко ще ви предложим като решение по посока на децата, не е самоцел. То се базира 
на много срещи, на решения на родители, на решения на учители, както и на анализ 
на това с какво може да се нагърбим. Ние не можем да носим отговорност за това 
защо са натрупани дълговете на дружеството, но всички учители в училищата смятат, 
че трябва да носим отговорност за това какво правим с децата. И ако днес колегите 
общински съветници решат, ние предлагаме следното решение, което е многократно 

обсъждано с директорите. Първо, Второ, Четвърто и Седмо училище, директорите са 
тук, след малко ще ги чуете, да поемат изхранването на децата като храната се готви в 
същите тези столове, от същите тези готвачи. В Четвърто училище, родителите са 
решили, Обществения съвет, да преминат на кетъринг. Такава практика имаме от 
миналата година, Пето училище от миналата година използват услугите на кетъринг и 

не използват услугите на „Ученическо и столово хранене“. Така че преминаването на 
Четвърто училище към хранене на кетъринг, според мен няма да създаде затруднения. 
Училището в Смилян, директорът ще поеме управлението на стола, като ще 
продължат да готвят и за децата в Арда, така, както го правят и до момента. Защото 

това вече е отработено и работи. В Търън и в Момчиловци, заради ниският брой деца, 
там предлагаме храната да се приготвя в детските градини, които са на територията 
на двете села. Проведени са срещи с ръководствата на детските градини и там смятам, 

че също ще се справим, за да можем да поемем храненето на децата. Сега ще 
последват въпроси – НАССР системи, менюта, рецептурници, преназначаване на 
персонали. Много неща трябва още да си изговорим. Първо по отношение на 
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регистрацията. Ако се вземе решение и директорите поемат управлението на 
столовете, още в утрешния ден могат да направят регистрация. Като тези училища, 
които ще готвят, правят такава регистрация, каквато е необходима. Тези, които само 
ще разливат храната от кетъринга, правят регистрация само за място, където ще се 
разлива храна. Така че затова нещо вече имаме готовност. По отношение на 
менютата. Тук са представителите на РЗИ. Имаме договореност, че в рамките на един 

месец менютата ще бъдат изготвени от РЗИ. Тоест ние по този начин ще гарантираме 
на родителите, че няма да бъдат изготвени менютата от хора, които не разбират от 
тази работа. Те ще бъдат приготвени предварително един месец напред. По 
отношение на рецептурниците, вече сме поръчали за всички столове рецептурници. 

Тоест децата ще продължат да се хранят по рецептурници, които са утвърдени и няма 
да допуснем да се готви по някакви други, които не са нормативно определени. По 
отношение на преназначаването на персоналите. Една от причините според нас да се 
стигне до такова задлъжняване на дружеството е по-големият щат, който дружеството 

поддържа. При срещата ни с г-н Павлов предложих няколко неща. Първо, има ли как 
да се оптимизира броя на хората в дружеството? Г-н Павлов обясни, че няма как да се 
оптимизира, защото той изпълнява Закона за счетоводството и други закони, в които 

се казва как трябва да има счетоводител, как трябва да има домакин. Да, това е така, 
той е прав! Но училищата, които поемат столовете, те си имат и домакини, имат си и 

счетоводители. Тоест няма да утежняваме храната на децата с административни 

разходи за допълнителен персонал. Следващото, което мислехме е по-големите 
училища като кухни-майки да готвят и да доставят на по-малките училища. Обаче 
това зимата трудно ще се случва, защото трябва да има специализиран автомобил, 

който да кара храната за селата и тя ще пристига студена на децата. Затова с него 

обсъдихме, че това също не е решение. Към настоящият момент от 24 човека, които 

работят в столовете на територията на училищата, имаме готовност да преназначим 

14 човека. Тоест същите тези готвачи, които са готвили на децата, те ще продължат да 
готвят и същите тези хора, които са подпомагали дейността, ще продължат. Да, с 
малки изключения, но казвам ви, всички анализи, и вие се убедихте колеги, че 2/3 от 
парите, които влизат, те отиват за административни разходи. Всъщност тежестта на 
дружеството идва точно от административните разходи. Това предлагаме ние. 
Обсъдено е. Ако имате някакви въпроси, тук са и Агенция по храните, с които 

работим по въпроса, тук са и РЗИ, тук са и колегите директори. Можем да отговаряме 
на всякакви въпроси. Вероятно ще питате от кога го виждаме това да се случи. 

Предвид грипната ваканция, „Ученическото и столово хранене“, дружеството са 
продали купони за тази седмица. Тези купони обаче децата не са ги използвали, 

защото са в грипна ваканция. Това означава, че те трябва да си ги използват 
следващата седмица. Тоест следващата седмица така ще продължат да си вървят 
нещата, за да може все пак родителите, които са платили, да си получат храната за 
децата. И през това време чисто технологично ще се провеждат другите процедури. 

Разбира се, ако това днеска бъде взето като решение. Ако не се вземе това решение, 
след това ще търсим, ще останем до късно тук всички заедно, за да търсим друго. 

Това по отношение на децата. Така че мисля, че от 10 февруари имаме възможност да 
прехвърлим нещата така, че децата да не усетят това, че дружеството е с дългове и 

нещо се случва като решения. Благодаря! Ако имате въпроси, мога да отговарям в 
хода на сесията. 
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ПЕТЪР МИРЧЕВ: Благодаря, г-жо Семерджиева! Даваме думата, колеги, на 
директорите. Г-н Кръстанов, вдигали сте ръка? Заповядайте! 
(Костадин Василев, от място: Нали приехме ред, по който ще се изказват?) 

ПЕТЪР МИРЧЕВ: По процедура ли ви е изказването или конкретни въпроси? 

ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: По принцип е процедурно. Далеч от Смолян отворих един 

сайт и видях, че се предлага да се ликвидира „Ученическо и столово хранене“. И бях 

много изненадан. И след туй разбрах, че училищата ще си хранят децата. Има нещо 

предпоставено в цялата тази работа. Бих искал да изслушаме вносителя на 
докладната. Като чуя от г-жа Аръчкова, че сме дошли до ръба на ликвидация на това 
общинско търговско дружество със 100 % общинско участие, като в общи линии ни 

запознае с причините за това състояние, на следващо място ние ще потърсим изход. 

Но в момента, моите уважения, г-жа Семерджиева не говори като общински съветник. 
Тя говори като началник на Регионалното управление на образованието. Училищата 
готови ли са за това? Първият въпрос е трябва ли да ликвидираме „Ученическо и 

столово хранене“? Вторият, как продължаваме нататък? Третият, това ще ангажира ли 

средства от общинския бюджет? И одит на това общинско търговско дружество. Ние 
всички тук общинските съветници изпълняваме функцията на Общо събрание на това 
търговско дружество по Търговския закон на Република България. Моля ви се, това са 
много сериозни въпроси. Преди да пристъпим към обсъждане на опциите на 
възможности за това как да излезем от ситуацията и къде, в кое населено място как 
може да се реагира. Нещо тръгваме така доста хаотично в цялата тази работа. Ние ще 
чуем разбира се директори, учители, родители. Ще чуем какво мисли обществото по 

този въпрос. Ако се налага ще потърсим възможности за дофинансиране и с 
общински средства на тази изключително важна дейност, която е наш насъщен 

ангажимент. Ние като че ли мислим повече, одеве дето се занимавахме с кучешкия 
приют и някак си неглижираме това тука децата какво ядат, как ядат и така нататък, и 

как ще ги храним. И как ще поевтиним храната, ако трябва? Как ще създадем по-

благоприятни условия на родителите за това? Моля ви се! Г-жо Аръчкова, искаме да 
ви чуем и вас, ако се наложи и кмета. Защото прочетох изявление на кмета, че 
ликвидираме „Ученическо и столово хранене“. Бях леко удивен как той говори от 
името на принципала. Той не е принципал. Ние сме принципал, всички тука. 
(Ръкопляскания в залата.) 

ПЕТЪР МИРЧЕВ: Г-жо Семерджиева, заповядайте! 
МАРИЯ СЕМЕРДЖИЕВА: Уважаеми г-н Кръстанов! Знаете, че аз много ви 

уважавам! И няколко акцента поставих в моето изказване. Първо казах „ако днес се 
вземе такова решение“, какво предлагаме за децата на 2-ри или хайде след грипната 
ваканция – на 10-ти. Ние знаем от срещите, че доставчиците вече спират да доставят 
храни. Имаме писмо такова и не едно. Така че аз казах, ако се вземе такова решение, 
какво предлагам да се случва с децата на Смолян. Казах, че сме направили много 
широк анализ. Това не е просто ей-така изказване. Проучили сме практика както в 
национален мащаб, така и тук на територията на нашата област. Аз не казвам, че 
закриваме „Ученическо и столово хранене“, защото това не мога аз да го кажа. Но 

казвам какво предлагаме да се случи с децата и с тяхното хранене, за да не ги оставим 

без храна. Така че не мисля, че това, в което ме обвинявате, е редно. Благодаря! 
ПЕТЪР МИРЧЕВ: Г-н Кръстанов, заповядайте! 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Дуплика, ако обичате! Благодаря! И дума да не става, че 
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обвинявам някого. Аз констатирам факти, а те са крайно неблагоприятни в случая. Не 
говоря за една подредена система да решим въпроса, а обратно, така хаотично, 

чопкаме от тук, от там. Моите уважения, г-жо Семерджиева! Но вие, отново ще 
подчертая, вие тук говорите с грижата и с ангажимента на началник на РУО на МОН. 

Въпреки, че сте общински съветник, имате отношение като един от членовете на 
принципала на това търговско дружество. Какво ще правим с него? И категорична ли 

е и на кого е тази формирана позиция, като и одит нямаме май още, че трябва да го 

ликвидираме, за да преминем на съвършено друга система на хранене? Аз познавам 

сравнително добре тази система по една проста причина. Мой много близък дълго 

години поддържа физкултурен салон и ученически стол, всичкото в едно голямо 

селско училище. Но така или иначе ние нещо впрягаме така превозните средства по 
обратен ред. Не може ремаркето да тегли влекача. Моля ви се! Г-жо Аръчкова, вие 
като председател на Общинския съвет и г-н кмета като отговорен за функционирането 
и на общинските търговски дружества, и в съответствие с изявлението му, ни 

дължите вашата позиция. Нека да я чуем. 

ПЕТЪР МИРЧЕВ: Г-н Мелемов, заповядайте! 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: И в срещата с родителите го казах. Това дружество е на 
подчинение на Общинският съвет, отчита се пред него. Кметът наистина, нямам тази 

функция. Аз разбрах за проблемите от обаждането на доставчиците. И от там се 
включих в тази тема. И наистина, направен е анализ. В момента одита на Общината е 
в дружеството. Така че на този етап имам информация за задълженията до 31 януари, 

не до 1 февруари, както е. 
(Димитър Кръстанов, от място: Прочетох, че ще ликвидираме. В smolyannews.net, 

ако искате…) 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Аз слушах много внимателно… 

ПЕТЪР МИРЧЕВ: Г-н Кръстанов, какво е отразено… 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Това, което се предлага, въпреки че казах, че аз не мога да 
предлагам, но според мен доставчика е същия, готвачът е същия, кухнята е същата. 
Кое е вашето притеснение точно? 

(От залата: Всичко е едно и също.) 

ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Г-н Мелемов, аз нямам никакви притеснения. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Г-жа Семерджиева обясни. Ще се махнат 15 човека, които 

вземат заплати. Защото и едно време аз като съм бил ученик, се хранеше в 
училището. После туриха една шапка, която във времето наистина вършела работа, до 

2018-та. Обаче нали разбирате, че минималната заплата скача всяка година? Това 
води и до осигуровки, това качва ежегодно с десетки  хиляди лева разходите на това 
предприятие. Какво, да качваме пропорционално и купона ли? Единственият изход за 
мен след целия анализ, който се прави, който одиторите са ми дали днес сутринта 
едни изводи, да махнем тези административни разходи, които са. И това е решението. 

Пак казвам, същата кухня, същият доставчик, същият готвач. Къде е вашето 

притеснение? 

ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Г-н Мелемов, аз не се притеснявам, ако забелязвате. Камо 
ли от такива работи. 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Аз смятам, че Семерджиева обясни всичко. 

ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Но в България действа Търговски закон. И какво искате да 
в кажа, че под него стои моя подпис? Не затова, а защото имаме общинско търговско 
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дружество, за което отговаряме вие, ние всички тук. И сега чуваме, че то се 
ликвидира. И никой не ни предлага от тук нататък какво следва. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Ама как? Семерджиева говори половин час и вие твърдите, 
че нищо не… 

ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Семерджиева е началник някъде, но тя е и общински 

съветник. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: В предложението на докладната има и средства, които да 
покрият част от задълженията. Но когато бъде направен отчета за годината, ще има 
още една сума. Днес имам, казах ви, изводите на одиторите, които са вътре. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Споделете ги и ни ги дайте да ги имаме. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: До тука пише, че задълженията за миналата година са 185 

хиляди. 

ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Това са фактите. А кой ще ги анализира и ще направи 

изводите и предложенията?  

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Нали затова говорим в момента? Анализирайте ги! Аз говоря 
за две неща. Защото в цялата тема най-важно е какво се случва с децата. Ще има ли 

топла храна за тях? 

ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Разбира се, че са най-важни. 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Ето, Семерджиева обясни какво решение се намира. Ако 

предлагате нещо друго, предложете го. Вие предлагате ли нещо? 

ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Мога да предложа на основата на оценка и анализ на 
състоянието, а аз нямам състоянието. Дайте фактите на интелигентния човек и той ще 
си направи изводите. Вие скривате фактите. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Добре. Вие знаете една част. Миналата година дружеството 

дава отчет на Общински съвет, не на кмета. Там пише „загубата за 2018-та е 
36 хиляди лева“. 

(Стефан Сабрутев, от място: Не е вярно.) 

ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Е как 36 хиляди? 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Така е. 
(Стефан Сабрутев, от място: 27 хиляди лева.) 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Ама защото има печалба от предишната и се приспада. 
Иначе резултат… Добре, 27, макар че загубата е 35 хиляди. 27 хиляди миналата 
година. Не му приема Общински съвет отчета, и програма е имало, не се приема 
нищо. Тоест всички знаем, още миналата година на март месец, че дружеството върви 

зле. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Вие защо не предложихте да субсидираме с 27 хиляди? 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Кой да предложи? 

ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Не 2 700 000 лв. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Кой да предложи? 

ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Вие, кой.  

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Вие. То Общински съвет трябва да предлага, а не аз. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Ние не сме свързани с оперативното управление на 
дружеството. 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: И аз не съм, г-н Кръстанов! По какъв начин? 

ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Как да не сте? 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: По какъв начин? 
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ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Господи Боже мой! Нямате ли вашата администрация 
човек, който наблюдава „Ученическото хранене“? 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: То е към Общински съвет. Защо да има? То си има финансов 
контрольор. 

ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: О, Господи! 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: О, Господи! 

ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Общинският съвет е Общо събрание, принципал. То 
заседава един път в годината. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Г-н Кръстанов, явно не сте наясно наистина. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: О, Господи! Олеле, Боже! 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Да назначим човек да наблюдава! Това дружество има 
финансов контрольор, има главен счетоводител, има 29 човека на работа. И да 
назначим 30-ти човек в Общината да го наблюдава! Има си Търговски закон. Хайде, 
покажете ми по Търговския закон… 

ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Г-н Мелемов, знаете ли кое отличава цивилизованите от 
нецивилизованите държави? 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Да? 

ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Правилата. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Кажете ми! Ето, пред всички говорим, къде и по какъв закон 

трябва да назначим човек в Общината да наблюдава търговското дружество? Че то по 

същата работа трябваше някой да наблюдава и „Автотранспорт“, така ли? Ама нали 

ви дават отчет един път в годината? Взехте ли отношение вие? 

ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Не може с едно общо събрание да контролираш 

оперативно търговско дружество. 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Добре. Вие като Общински съвет миналата година… 

ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Ето, държавната консолидационна компания в България е 
еднолична държавна собственост. Има ресорен министър, който наблюдава.. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Извинявам се, обаче като че ли губим времето на хората. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Не губим времето въобще. Вие не сте създали елементарна 
организация, за туй цъфва сега този проблем. 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Задавам ви въпрос. Има миналата година внесен отчет на 
дружеството. 

ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: … общински училища и не знаем какво прави търговското 

дружество и как няма някой да предложи 27 хиляди субсидия, за да решим проблема. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Г-н Кръстанов, миналата година е внесен отчет в Общински 

съвет, не в Общината. Не при кмета, а при вас. Вие какви мерки взехте?  

ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Вие сте длъжни да предложите мерките. Това не 
разбирате! 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Добре, ето пред всички. Покажете ми закона, по който кмета 
управлява търговското дружество и да предлага мерки. 

ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Не да управлява кмета.  
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: А кой? 

ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Кой назначава управителя?  

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Общински съвет. Г-н Кръстанов… 

ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Кой сключва договор с управителя? 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Общински съвет. 
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ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: По какви условия? Как Общинският съвет? 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Общински съвет избира управителят на това дружеството. 

ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Избира Общото събрание, вие го назначавате. Е как? Вие 
сключвате договор с него. 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: С решение на Общински съвет. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: И да говорите, че няма да контролирате? 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Общински съвет контролира. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Правилата, правилата. Нещо тука така сте го оплели, че 
думи нямам! 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Абе, г-н Кръстанов, в дружеството има финансов 
контрольор. Дружеството е търговско и има финансов контрольор. Вие не се чувате 
какво говорите. Добре, какво прави финансовият контрольор в дружеството, та аз ще 
го контролирам? 

(Отговор от място, не се чува.) 

ПЕТЪР МИРЧЕВ: Г-н Топов, заповядайте! Преди обаче да се изкажете, г-жа 
Аръчкова искаше. 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Аз искам да се изкажа, защото г-н Кръстанов хвърли малко 

топката и към мен, като председател на Общински съвет. Да, г-н Кръстанов, аз 
разбрах преди 10 дена, когато беше организирана срещата с родителите. Сутринта 
разбрах, че ще има вечерта среща с родителите и на база разбирането, направих 

анализ, говорихме с г-н Мелемов, изпратен е одита на Община Смолян, вътрешният 
одит, който да извършва одит на дружеството. Междувременно поканих хората от 
„Ученическо и столово хранене“ да ми предоставят баланси, отчети и всички неща. 
Върнах се и поисках от колегите от Общинска администрация и намерих решенията 
на Общински съвет. Решението от февруари месец 2019 година е, че вие не вземате 
решение Общинският съвет, с което не удължавате срока и не избирате да бъде 
обявен конкурс за директор на това дружество. Като се възлага от Общински съвет да 
бъде представена програма за развитие на дружеството. На май месец е внесено пак в 
Общински съвет годишен финансов отчет. С решение на Общински съвет този 

годишен финансов отчет не е приет и е възложено на ново на управителя на 
дружеството да представи финансовоикономически анализ и обосновка от къде е 
порокувана загубата и така нататък. В последствие при нас в Общинския съвет до 

момента освен докладната записка, която преди 15 дни ми е представена от г-н 

Григор Павлов, аз нямам информация, съвсем отговорно го казвам, нямам 

информация, която е предоставена на г-жа Мария Семерджиева. Не знам за 
кореспонденцията, която е водена между РУО – Смолян с нашите второстепенни 

разпоредители училищата. Отделно за срещите, които са проведени с РЗИ и с 
Агенцията по храните. На тези срещи, на никоя от тях ние като представители на 
Общински съвет, не сме имали представител наш. Освен вечерта, когато беше 
срещата с родителите. Аз присъствах не като поканена, а просто разбирайки за 
ситуацията, от любопитство отидох да присъствам и да видя аджеба какво става и 

какво е мнението на родителите. На следващите дни вече се подхвана ситуацията. Г-н 

Григор Павлов тръгна да провежда разговори с директорите на училищата. Тръгнахме 
да коментираме относно спиране на дейността, относно предоставяне на дълготрайни 

материални активи. В последствие на база неговата внесена докладна записка, аз я 
предоставих на общинските съветници. Междувременно имах представено писмо от 
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колектива, който искаше среща с общинските съветници. Това писмо ми е 
представено на 24-ти. На 27-ми в комисиите беше проведена срещата, в 16 часа с 
хората. Даже малко закъсняхме, защото касаейки другите точки, времето бяхме 
просрочили. Проведохме среща с колектива. На тази среща присъстваха и родители, 

присъстваха и общинските съветници, които са и от останалите комисии, не само от 
Правната комисия. На тази среща, която продължи близо половин-един час, ние се 
спряхме на три основни неща. Едното от нещата е да бъде определена една сума, 
която да бъде дадена на смолянските фирми, които са обслужвали дружеството, с цел 
да бъде предоставена и да продължи предоставянето на хранителните продукти, като 

да се проведат срещи с тези дружества. Да видим дали те ще бъдат съгласни на 
разсрочени плащания и така нататък. Другото нещо, което коментирахме. 
Коментирахме да се уточнят дали директорите на училища са запознати и имат ли 

готовност, за което ние бяхме уверени, от г-жа Мария Семерджиева и от 
ръководството на Общинска администрация, че те са провели разговори с 
директорите на училища. И те имат готовност от 1 февруари да хранят децата по 

училищата – дали на кетъринг или на място. В последствие, на тази комисия и на тази 

среща ние взехме решение да ни бъде предоставена цялата информация на 
дружеството, включително и задълженията към дата 27, за която те ни бяха 
представени. Срокът им беше определен от комисията в понеделник да ни бъдат 
представени нещата, вчера до обяд. Вчера в 13 часа ни беше предоставена 
информацията. Аз съм я изпратила съвсем целенасочено към всички общински 

съветници. Изпратено едно към едно с това, което е предоставено от тях. В същото 

време снощи проведохме среща, както беше направена ситуацията. Там си 

доизяснихме някои неща. Присъства на срещата г-н Григор Павлов и неговият 
счетоводител. Ние вчера разбрахме, че той има задължения към 7 или 8 фирми, 

подробно ни е дадена справката. Задълженията са основно за хранителни продукти от 
септември месец до януари включително. Това хората, които са присъствали снощи 

на срещата, го знаят много добре. Всички общински съветници го имате предоставено 
под формата на информацията, която ни е предоставена от дружеството. Никъде в 
нещата не сме коментирали, че някой ще вземе решение за ликвидиране на нещо. 

Принципалът е Общинския съвет и решението е единствено на Общинския съвет. Аз 
съм го подчертала и на комисиите, подчертано е още и на срещата, че Общинския 
съвет в лицето на 29 общински съветници сме хората, които трябва да вземем 

правилното решение в името на децата на града.  
ПЕТЪР МИРЧЕВ:  Г-н Топов, заповядайте! По процедура. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Съвсем кратичко. Г-жо Аръчкова… 

ФИЛИП ТОПОВ: Имах процедура, г-жо председател. Приехме реда за водене на 
дискусията. Моля да я спазваме. Да изслушаме тези хора, които от сутринта ни гледат 
и ни слушат да не казвам какво. Просто много ви моля, да чуем и да спазваме реда, 
който приехме, за провеждане на заседанието. 

ПЕТЪР МИРЧЕВ: Г-н Топов, взехте ми думите от устата. Това щеше да е призивът и 

от мен към г-н Кръстанов. Със сигурност ще възникнат още много въпроси. Нека да 
чуем директорите, тъй като наистина страшно много от времето им отнехме. Давам 

думата на Росица Шехова. Заповядайте, г-жо Шехова на микрофона! Представете се 
за протокола и моля за краткост. 
РОСИЦА ШЕХОВА – директор на СУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – Смолян: Росица 
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Шехова, директор на Средно училище „Св. св. Кирил и Методий“. Уважаеми 

общински съветници, уважаема г-жо председател и гости! Тук сме не за да отнемем 

правомощията на Общински съвет да вземе решение за своето си дружество, а защото 

може да се наложи Общински съвет през нощите да взема решение как ще храни 

децата на 3 февруари, първият работен ден на другата седмица. Съвсем реална е 
опасността на 3 февруари да няма „Ученическо и столово хранене“ или просто  да 
няма продукти за това. И тогава кой крив, кой прав, ще е без значение, защото тогава 
родителите ще търсят отговорност както от вас, така и от нас. Ако бяхме 
безотговорни, сигурно нямаше да сме тук. Но понеже и нашите Обществени съвети, и 

нашите общи събрания, а те не са малко хора, също се вълнуват от темата и първо 

родителите я поставиха, за да стане ясно, че предприятието е в криза. Тежка криза, 
която може да не се реши само с 60 хиляди лева, които се предлагат. И може тази 

криза да се задълбочи, защото от това, което чувам днес, става ясно, че отчетът за 
2018 година те са имали дефицит 27 хиляди лева, необвързаност. Само за една година, 
тук чуваме суми от 155 хиляди задължения към фирми доставчици. Така. Ако по този 

начин вървят нещата, много скоро фирмата ще се декапитализира напълно и тогава 
нито директорите, нито Общинският съвет ще може да предложи някакво разумно 

решение на нашите родители. И накратко. Нашият Общински съвет още в 2019 

година януари предложи да се потърсят други решения за стоволо хранене на 
учениците, тъй като не са доволни от храненето, което се предоставя от фирмата. 
Защо не са доволни? Това, което се представя като меню не е тристепенно, не е 
пълноценно, не е за деца. Това е редуцирано меню и то е на висока цена. От това 
меню вече се оттеглиха много наши родители. само 1/5 от нашите деца се хранят в 
училище. Което означава, че аз и всички ние имаме проблем. 4/5 от децата ни се 
хранят някъде другаде, нездравословно. Това е първото. Второ. Храненето чрез 
„Ученическо и столово хранене“ не решава всичките наши нужди. Ние имаме и 

проект по Държавен фонд „Земеделие“, където също имаме сключени договори и 

поемаме ангажименти. Освен това училищата са ангажирани с храненето, те 
дофинансират чрез стандарта, чрез бюджета. Дофинансират и по други възможни 

начини, когато имаме насреща дечица, които не могат да си осигурят хранене. 
Директорите са тук не за да ви отнемат функциите, а са тук, за да кажат, че вие може 
нищо да не приемете днес, но трябва да дадете отговор на родителите какво правим в 
понеделник. Може да си търсите отговорност колкото си искате, но децата не могат 
да чакат да се вземе решение след месец примерно. Още нещо бих искала да ви кажа. 
Тук някой от вас зададе много интересен въпрос и той е най-съществения. Кое ще се 
подобри? Това е. Кое ще се подобри? За нашите ученици, аз смятам, въпреки че това е 
огромна тежест да ви кажа, като организация, но сме готови да я поемем, за нашите 
ученици ще се подобри следното: ако храненето се реализира през училището, първо, 

гарантирам те ще имат тристепенно меню; после купонът им ще бъде почти два пъти 

по-евтин; трето, училището в много по-голяма степен ще се ангажира с издръжката на 
тази дейност, защото както г-жа Семерджиева каза, част от разходите за персонал ще 
бъдат оптимизирани и те няма да тежат на цената на купона. Така че директорите са 
тук, за да ви предложат решение, а не да се конфронтират с вас. Внимателно си 

проследете състоянието на фирмата и ако Общински съвет може да излезе с решение 
днес, което да каже на родителите ни, че от понеделник нататък та до края на 
учебната година ще могат да ги хранят без проблем и на разумна цена пълноценно, 
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нека да го поемете този ангажимент. Благодаря ви! 

ПЕТЪР МИРЧЕВ: Благодаря, г-жо Шехова! Следващият е Надя Ловчалиева. 
(Надя Ловчалиева, от място: Може ли по-късно?) 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: На по-късен етап иска. 
ПЕТЪР МИРЧЕВ: Може. Г-н Николай Колев. Г-н Колев, ако обичате представете се 
за протокола и ако може за кратко. 

НИКОЛАЙ КОЛЕВ – директор на ОУ „Проф. д-р Асен Златаров“ – Смолян: 

Николай Колев, директор на Основно училище „Проф. д-р Асен Златаров“, гр. 

Смолян. Ще бъда съвсем кратък. За мен най-важният въпрос от 3-ти или от 10-ти 

февруари е къде ще се хранят децата и как ще се хранят. Всичко останало е 
подробности. Подробности от гледна точка на това Общинският съвет да си види 

дружеството, да погледне може ли да го оздрави, ще го закрива или какво ще го 

прави. За мен най-важният въпрос е на 10-ти или на 3-ти, както се разбра може би на 
10-ти, защото има продадени купони, най-важно е децата къде и как ще се хранят. 
Дали ще ги търсим из целия квартал Райково или ще си ходят до вкъщи, за да се 
хранят? Дали родителите ще бъдат принудени да идват на обяд да ги хранят или това 
нещо ще стане организирано от училището? Това вече е важният въпрос. Така че тука 
питаха дали имаме възможност и готовност да го направим. Ние този въпрос ще го 

решим в движение. В момента училището няма нищо официално легитимно, в което 

да го прави. Защото и помещенията, и уредите, и приборите, и всичко е на 
общинското предприятие. Ако ни бъде предоставено, ние ще направим така, че да 
можем да ги храним децата, максимално в кратък срок да го направим. Благодаря ви! 

ПЕТЪР МИРЧЕВ: Благодаря ви, г-н Колев! Цонка Печилова. Моля, представете се за 
протокола. 
ЦОНКА ПЕЧИЛОВА – директор на ОУ „Стою Шишков“, гр. Смолян: Цонка 
Печилова, директор на Основно училище „Стою Шишков“, гр. Смолян. Снощи 

изслушах цялата тази проведена среща, защото бях пряко заинтересована от нея. Не 
искам да изпадам в полемика, но тъй като съм принципен човек, държа да отбележа, 
че е недопустимо да се изричат подобни думи по отношение на децата на град 

Смолян. Град, чийто деца ще бъдат бъдещето на нашия град. А знаем, че голям 

процент вече от  децата, много бързо намалява процентът на децата. Като 

ръководител на едно малко училище веднага проведох срещи със заинтересованите 
страни. Това са Педагогическия съвет, Обществения съвет, Училищното 

настоятелство и родителски срещи. Решението е резултат от проведено обсъждане и 

единодушно взето решение за кетъринг. Заставам плътно зад действията си и смятам, 

че при постигнато съгласие в посока кетъринг, действията са ми обосновани и в 
интерес на децата. Този процес е отработен, сключен е договор с „Централ“. 

„Централ“ работи по Наредба № 6 от 2011 година, има разрешително за кетъринг. 
Взета е една топлинна витрина, която е позиционирана в залата за извънкласни 

дейности. Всичко е готово и от 1 февруари или от следващия понеделник ние ще си 

храним нашите деца на кетъринг. 
ПЕТЪР МИРЧЕВ: Благодаря ви! Лиляна Балийска. 
ЛИЛЯНА БАЛИЙСКА – директор на ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ – с. Смилян: 

Лиляна Балийска, директор на Основното училище в с. Смилян. Едно от селата, които 

както разбирам от г-н Павлов е една от причините за тези натрупани задължения. 
Сега ще се обърна към уважаемите съветници… 
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ПЕТЪР МИРЧЕВ: Г-н Сабрутев, темата наистина е важна, нека да внимаваме. 
ЛИЛЯНА БАЛИЙСКА: … гласувайте ни доверие и ще видите, че нещата в 
„Ученическо и столово хранене“, организирано от нас директорите, ще се случи. Ако 

има директор, който беше най-притеснен от цялата ситуация, категорично това бях аз. 
Първо защото ние сме едно от училищата, които не сме много, но не сме и малко. От 
момента, в който аз разбрах, че има проблем със столовото хранене, това се случи 

когато една родителка от семействата от ромски произход ми се обади и ми каза: 
„Госпожо Балийска, аз как ще купя купони да трите си деца в училище?“ Значи 

разбирате, цената на купона е 5 лева, 3 по 5 – 15 лева. Като преди това всички ние 
директори сме направили всичко възможно да обхванем децата до обяд, да обхванем 

децата след обяд, да ги задържим, да няма нито едно дете, което е допуснало 5 

неизвинени отсъствия, да нямаме нито една докладна до „Социални грижи“, говоря 
разбира се за Смилян. Това е работата и на нашите колеги от Община Смолян. Нито 

едно дете, което да е допуснало неизвинени отсъствия и съответно да бъдат спрени 

детските за една година. Изведнъж януари месец тази майка, Снежана се казва, ми се 
обажда и ме пита как ще си нахрани децата. С 15 лева не би могла да ги нахрани, 

защото не може да си го позволи. Аз до последно се надявах, че ще има някакво 

развитие, което ще доведе до това да не взимаме решение и г-жа Семерджиева се 
обърна към мен, че за първи път ме вижда толкова притеснена и без никакво решение. 
Веднага в понеделник се събрахме с колегите и проведохме анкета сред родителите 
как желаят да бъдат хранени децата. Желаят да бъдат хранени в ученическия стол, но 

не на тези цени. Веднага организирахме среща с Обществения съвет заедно с 
родителите и на тази среща присъстваха 100 човека. Аз съм описала всичко в 
протокола от Обществения съвет, заедно с председателя. И родителите са 
категорични – искат да запазят структурата „Столово хранене“, искат децата да се 
хранят с топла храна, но на цени, които са посилни за тях и които ще позволят те да 
отделят едни средства от семейните си бюджети, за да може децата да са в училище, 
подсигурени с топла храна, нахранени и всички да сме спокойни. От проверките, 
които направих в рамките на една седмица, какво се забеляза. Ами вие знаете ли, че 
учителите следобед са се разпрострели в цялото село да търсят едните в дома си, 

другите в механата, третите в магазина, четвъртите в стола. А тези готвачи, които са 
тука, Силвия и Жула, аз искам да изкажа благодарност към тях, защото до мен до ден 

днешен не е достигнала нито една дума за тяхното некачествено приготвяне на 
храната, за тяхното безотговорно отношение, оплаквания относно тяхната работа 
няма в училище. Но като отидох да видя какво приготвят – 3 супи, 9 принцеси, 5 

риби, 4 салати, 12 ориза, лещи, чудо на чудесата! Това меню е непосилно за 
приготвяне от готвачите, камо ли за заплащане от родителите в трите варианта и така 
нататък. Ние в Смилян ще се справим с предложението, което отправихме към 

нашите родители и тяхната отговорност да хранят всички деца в стола. С писмени 

декларации те са заявили, че 100 от децата ще се включат в храненето с цена 3 лева. 
Това, което изговорихме с представители на различни институции, с колеги от цяла 
България, защото аз се обаждах в Благоевград, къде ли не, за да попитам как 
организират храненето си. Да, успяват в рамките на 3 лева да организират храненето в 
тристепенно меню. Представителите на РЗИ и Агенцията по безопасност на храните 
бяха така добри да отделят време от деня си и да ни обяснят ние какво трябва да 
предприемем, за да се справим с тази ситуация. Мисля, че за Смилян проблемът ще 
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бъде решен, ако уважаемите общински съветници ни гласуват доверие и приемат от 
следващия месец изхранването да бъде организирано от директорите на училищата, 
които сме показали, че можем да се справим, носим отговорност за децата, имаме 
комуникация с родителите. Ще контролираме дейността на столовото хранене. 
Благодаря ви! 

ПЕТЪР МИРЧЕВ: Благодаря, г-жо Балийска! Христо Саламбашев, родител. Г-н 

Саламбашев, ако обичате, представете се за протокола.  
ХРИСТО САЛАМБАШЕВ – родител: Здравейте на всички! Казвам се Христо 
Саламбашев и съм представител на родителите. Ясно е, че всички родители искаме за 
нашите деца най-доброто. В случая добър порцион, качествена храна и разбира се, на 
добра цена. В момента, както става ясно, това не е съвсем възможно и затова в 
училището, в което учат моите деца – IV-то основно, г-жа Печилова директорката 
каза преди малко, че в училище направихме събрание и за момента направихме така 
най-доброто решение за кетъринг. Казвам за момента. Сега за в бъдеще какво ще 
стане… Аз днес разбрах за случая с приюта за кучета. Щом там може да бъдат 
отделени милион и кусур, вярвам, че специалистите тук и хората, които разбират, 
понеже аз не съм специалист, не съм финансист, не разбирам от бюджети, вярвам, че 
ще се намери начин. Щом за кучетата се отделят толкова пари, се намират средства, 
ще бъдат намерени средства и за хората, за нашите деца. Благодаря! 
ПЕТЪР МИРЧЕВ: Благодаря, г-н Саламбашев! Златка Керимова, учител. 

ЗЛАТКА КЕРИМОВА – учител: Златка Керимова, от Основно училище „Стою 

Шишков“. Това е единственото училище до сега, което преминава към кетъринг и 

само  ще ви споделя как стигнахме до това решение. Първо на педагогически съвет 
взехме решение, след като разбрахме, че дружеството така ще преустанови своята 
работа. След това направихме родителски срещи, в които също направихме и анкети. 

Наистина, от родителите имаше много желаещи децата им да се хранят в училищния 
стол, но мисля, че по-голяма част от тях са по-скоро недоволни и от количеството 
храна, което е по-малка порция на по-висока цена. Когато трябваше да изберем 

фирмата за кетъринг, която ще ни доставя храна, имахме едно предложение, което 
беше за тристепенно меню на цена от 2.55 лв., като 55 стотинки поема училището. 

Така че беше всъщност крайната цена за родителя 2 лева. По някакви причини тази 

фирма отказа и преминахме към избора на друга фирма, която сега в момента ще 
доставя храна за нашите ученици. Още искам да кажа, че една от работничките, които 
до сега работеше в нашия стол, ще бъде назначена на работа, за да може тя да 
разпределя храната, тъй като нямаме такъв специалист разбира се, сред 

педагогическия и непедагогическия персонал в училище. Това е, което имам да кажа. 
ПЕТЪР МИРЧЕВ: Благодаря ви! Светлана Чолакова, родител. Моля, представете се за 
протокола. 
СВЕТЛАНА ЧОЛАКОВА – родител: Светлана Чолакова, родител. Тук съм в 
качеството си по-скоро на гражданин на Общината, на родител на две деца и не мога 
да остана безучастна към всичко това, което се случва в общината, свързано с 
изхранването на нашите деца. Като изслушах всички мнения до момента, пред мен 

стоят няколко въпроса. Странно е как за толкова кратко време се направи толкова 
мащабна организация за нов начин на изхранване на децата ни, а не се помисли за 
вариант как да бъде оправен проблема с търговското дружество, което се занимава с 
изхранването на нашите деца. Защо на първо място винаги е по-лесно да си заровим 
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главата в пясъка, както казаха и ваши колеги тук до момента? Да неглижираме 
проблема и ситуацията, която се е създала до момента и да търсим някакво ново 

решение. Не съм съгласна с примерите, които са дадени с ромските семейства поради 

простата причина, че това е много малка представителна извадка. И само за пример да 
кажа, че като майка на две деца родени в тази община, аз не съм получила 1 лев 
детски добавки. Тъй като сравняваме ромските семейства с останалите. Друго нещо, 

което също не мога да се съглася е, какво правим с останалите хора, които виждате, 
повечето от тях са тук, са на средна и пред пенсионна възраст? Какво ще се случи с 
тези хора и с техните семейства? Нали разбрахме, че могат да бъдат преназначени 10, 

12, до 14 служителя. Защо е по-лесно просто да се ликвидира и тези хора да останат 
на улицата и те сами да се справят със създалата се от някой ситуация? С целият 
мениджърски опит, който имам до момента, в рамките на 12 години, считам, че 
разбирам от търговия. И без да обидя абсолютно никой, всички сме наясно, че рибата 
се вмирисва от към главата. Мениджър на първо място, без значение дали е търговец, 

в каквато и да е било структура, дали общинска, областна и т. н, зад тази позиция на 
първо място стои думата отговорност. Отговорност към децата ни, към поверената ни 

институция, към повереният екип и  така нататък. Не може с лека ръка просто тук в 
момента ние, по-скоро вие да решавате съдбата на 24 или 28 човека. Нищо не стана на 
въпрос с подписите, които са събрани до момента от родителите, които са против. 
Защото на няколко пъти се спомена срещи с родители. Срещи с родители, мога да 
цитирам, не мога да се съглася, че среща с шепа родители може да бъде общо мнение 
за всички родители на 1000 деца, които се хранят в столовете. И до колкото имам 

информация, имаме събрани толкова подписи, над 500, в полза на това дружество да 
се направи работещо и да се запази тази структура. Друго, което искам да ви накарам 

да се замислите, аз съм на 40 години, 42 ще стана тази година, в моя живот до 

момента винаги е съществувало такова дружество. Аз съм израснала с хранене в 
столовете, във Второ основно училище. В момента голямата ми дъщеря е израснала 
по този начин, малката ми в момента е във втори клас, аз нямам доверие на някаква 
нова система, която ще бъде изграждана от тук насетне. И не искам децата ми да се 
хранят в някакви пластмасови кутийки и така нататък. Не мисля, че ако както спомена 
и кмета, беше отделено много дълго време за това нали да се обсъжда сумата как 
могат да бъдат отпуснати 1 200 000 да се направи приют за 60 кучета, в момента 
излиза така, че 60 кучета изяждат храната на 1000 деца. И защо в тази община не 
може да се вземе решение как да се преструктурират под някакъв начин задълженията 
или да се намери някакъв компромисен вариант, ако трябва да се създаде работна 
група, която да даде предложения как да бъде оправен проблема с предприятието, 

което обсъждаме до момента. Разбрахме, че задълженията са около 160-190 хиляди 

лева, а в същото време имаме готовност да направим такъв приют. Мисля ,че като 

съберем едно и едно, от този приют, където са гласувани тези средства от 1 200 000 

лв., 200 000, не разбирам чак от такива големи сметки, могат да се преструктурират за 
запазване на това предприятие. След като бъде направен подходящият одит, както 

разбрахме, че има такъв до момента направен, да видим къде са пропуските 
направени, да се вземат някакви генерални мерки за оздравяването на това 
предприятие, а не директно да търсим някакъв спасителен вариант, който винаги 

ликвидира нещо старо и работещо от време оно. Благодаря ви за вниманието! 

(Ръкопляскания в залата.) 
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ПЕТЪР МИРЧЕВ: Благодаря ви! Надя Ловчалиева. 
НАДЯ ЛОВЧАЛИЕВА – директор на СУ „Отец Паисий“ – Смолян: Надя 
Ловчалиева, директор на СОУ „Отец Паисий“. Говорещите преди мен изложиха 
всички наши терзания, защото ние директорите след ваканцията ще трябва по някакъв 
начин да осигурим храната, която е много важна, защото това е достъп до 

образование. Храната на вашите деца. Ние в момента се чудим и се лутаме какво да 
стане. Така че няма да добавя нещо повече. Но искам да помоля всички общински 

съветници да помислят и в най-кратък срок да ни дадат някакъв път, някакъв начин 

ние да можем да реагираме и с родителите да работим. Благодаря! 
ПЕТЪР МИРЧЕВ: Благодаря! Колеги, преди да дам думата на г-жа Аръчкова, бих 

искал да се обърна към представителите на РЗИ и на Агенцията по храните. Вие чухте 
всичко казано от директорите и от родителите. Желаете ли да вземете и да изразите 
становище? Заповядайте! Моля, представете се на протокола и ви моля за краткост. 
ЛИЛЯНА КАРАГЕГОВА – представител на Регионална здравна инспекция – 

Смолян: Лиляна Карагегова, представител на Регионална здравна инспекция – 

Смолян. Упълномощена съм от ръководството на инспекцията да представя нашето 

становище по темата. Като институция, отговорна за опазване на общественото 

здраве нашето становище ще е базирано само върху основа оценка на общественото 

здраве.  Основна цел на обедното столово хранене, което се предлага в нашата 
община е да осигури храна, която е добре балансирана, подкрепяща физиологичните 
потребности от енергия и възпитаваща в здравословен хранителен модел. Това са 
изискванията на нормативните документи, чрез които ние извършваме контрол. 

Единият нормативен документ е Наредба № 37 за здравословно хранене на 
учениците, в който норматив са регламентирани физиологичните потребности на 
децата, а другият нормативно определен документ е сборник с рецепти за ученически 

столове и бюфети, в който са регламентирани количествата и кулинарните 
технологии, които трябва да се прилагат в училищните столове и бюфети. До момента 
търговско дружество „Ученическо и столово хранене“ е изпълнявало всички 

предписания на Регионална здравна инспекция, но начинът, по който се организира 
храненето, не ни дава възможност ние да го оценим от към здравословност и по-скоро 
проучванията, които сме направили ни водят на мисълта, че чрез този тип хранене се 
осигурява недостатъчно енергийно хранене или по-скоро енергийно бедно хранене. 
Какво имам предвид. Всичките норми заложени в Наредба № 37 и в рецептурника за 
ученическо и столово хранене, са на база три компонентен купон, който не се 
предлага в дружеството. Задължително, за да бъде обедното хранене, за да може 
обедното хранене да осигури цялата енергийна потребност на децата, трябва да бъде 
включено супа, основно ястие и десерт. По начинът, по който в дружеството се 
предлага храната, да, тя е съобразена с нашите норми и с грамажите в рецептурника, 
по начинът, по който се предлага, тука има родители присъстващи в залата, нека да 
споделят колко от тях си позволяват да закупят пълен купон. Тоест супа, основно 

ястие и десерт на децата си. Това, което сме проучили е, че по-голямата част от 
родителите избират едно ястие и да речем това е едно основно ястие. Като пример 

мога да ви дам, че количеството на храната, тоест супа, основно ястие и десерт за 
учениците от първи до четвърти клас общо количество съставлява около 550 гр. 

Избирайки едно основно ястие, което предлага „Ученическо и столово хранене“, този 

родител дава на детето си 250 грама храна, автоматично. Автоматично ако приемем, 
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че това е 50 % от енергията, която обедното хранене трябва да осигури. Приемаме, че 
това дете, тази храна няма да задоволи неговите потребности. Детето след 1 час е 
гладно, хуква към околните магазини и павилиони и вече резултатът е видим по 

улиците – наднормено тегло и затлъстяване. По наша оценка, в краткосрочен план 

едно такова енергийно бедно хранене се отразява върху когнитивните способности на 
децата в кратсокрочен план, а в дългосрочен план задължително ще повлияе 
негативно върху тяхното физическо развитие и здравословно състояние. И затова 
подкрепяме, ако Общинският съвет вземе решението ученическото хранене да 
премине под шапката на училищата и те гарантират пълен купон, тоест 
трикомпонентно хранене на децата, бихме подкрепили такава промяна. Също така 
ние упражняваме над 35 години контрол по отношение организираното хранене в 
нашата област. Към момента единственото хранене, което задоволява напълно 

физиологичните потребности, осигурява такъв пълен купон, е в училища, в които 

ученическият стол е собственост и е ръководен от директора на училището. В този 

аспект ние подкрепяме до толкова идеята директорите на училища да ръководят 
храненето, като цената, за която се купува храната в тези столове, на двете места е 
2.50 лв. и тя включва единствено и само стойността на продуктите. Те не са утежнени 

с никакви административни разходи. Затова, ако Общинският съвет вземе решение да 
бъде преструктурирано по някакъв начин дружеството „Ученическо и столово 

хранене“ и храненето да премине към училищата, ние се ангажираме с нашата 
подкрепа да изготвим здравословните менюта, които да се прилагат в тези столове и 

да оказваме методична помощ на персонала, който ще работи по изхранване на 
децата, включая и чрез обучение. 
ПЕТЪР МИРЧЕВ: Благодаря ви! Представител на Агенция по храните желае ли да 
вземе становище? Моля, представете се за протокола. 
ЖАНА ШИШКОВА – началник отдел „Контрол на храни“ към Агенция по храните“: 

Д-р Жана Шишкова, началник отдел „Контрол на храни“. Уважаема г-жо 
председател, уважаеми съветници, дами и господа! Аз не мога да взема толкова 
отношение, колкото да кажа от момента, в който контролът премина в Областна 
дирекция, тъй като преди 2011 година това беше на бившето ХЕИ, сега РЗИ, осемте 
обекта, които са регистрирани на дружеството „Ученическо и столово хранене“, 

искам да ви кажа, че са с много остаряла материална база. Говорим за сграден фонд, 

говорим за технологично оборудване. Колегите, които извършват нашият контрол в 
тези обекти е на три месеца един път, искам да ви кажа. Правени са много 

компромиси от страна на Областна дирекция във връзка със сграден фонд, тъй като 

ние знаем, че няма налични финансови средства за ремонти. Но ако това продължава, 
това нещо няма как да продължи. В смисъл такъв, до този момент компромиси са 
правени, защото не се касае безопасността на храната. Но печките са им…, не знам 

дали вие и някои от общинските съветници са влизали в тези обекти, за да видят каква 
е материалната база. Печки стари, изкорубени, които не знам как готвят. 
Вентилациите почти не работят. Искам да ви кажа, че в Смилян, Търън и 

Момчиловци нещата не са много добре по сграден фонд. Другият момент е това, че 
храната в тези обекти е специфична. Трябва да се спазва една Наредба № 8, където 
тези обекти храната не е такава, каквато е в търговска мрежа. Има специфични 

изисквания. Храните трябва да бъдат по стандарти. Може би това оскъпява и самата 
храна и купоните на децата, но това искам да кажа, че няма как децата да се хранят в 
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обекти с дейност „кетъринг“, ако те не са регистрирани от Областна дирекция. 
Дейността „кетъринг“ се регистрира допълнително, като обектът, който ще извършва 
тази дейност, трябва в него да са изградени допълнителни хигиенни условия. Ако 

това ви интересува по-подробно, мога да го засегна. За момента такава фирма в 
Смолян е единствена – „ББ Снежа Хаджиева“ с определен капацитет. С разрешена 
дейност да извършва и доставка до обекти, в които се хранят ученици, не деца от 0 до 

3 години, тъй като изискванията са различни. Това мога да кажа аз.  
ПЕТЪР МИРЧЕВ: Благодаря ви! Г-жо Аръчкова, заповядайте! 
(Росица Шехова, от място: Може ли само една вметка?) 

ПЕТЪР МИРЧЕВ: Г-жо Шехова, заповядайте! Моля за краткост. 
РОСИЦА ШЕХОВА: Много кратка ще бъда. Казах одеве, че в рамките на бюджетите 
на нашите институции има възможности, които да покрият някои разходи. Като 

например да преструктираме щата така, че с по-малко хора да се справим. Но в 
нашите бюджети има и средства за материална поддръжка на базата. Значи на нас ни 

е ясно, че може би, ако вие вземете това решение, ще имаме помещения, в които може 
би уредите трябва много скоро да се подменят. Да, на Общината трябва да е ясно това 
нещо. Ние залагаме средствата за материална поддръжка тази година да бъдат 
насочени към ученическото столово хранене и подобряване условията на подготовка 
готвенето в ученическите столове. Надяваме се да срещнем подкрепа и от Общината в 
тази посока, да ги модернизираме. Но това не може да стане като се наливат само 

едни пари и изтичат в дружество, което не може да реформира нито базата, нито 

режима на хранене. И в крайна сметка постигаме нездравословно хранене. 
ПЕТЪР МИРЧЕВ: Благодаря! Г-жо Аръчкова, заповядайте! 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Значи аз искам да се обърна първо към всички директори да 
им благодаря за това, че дойдоха днес и участват в нашето решение и искам да им 

задам няколко въпроса. Къде бяхте директорите на училищата от септември месец – 

октомври и как един от вас не намери смелост да поднесе информацията в писмен вид 

като тип сигнал на Общински съвет? Всички вие много добре знаете, че принципалът 
на „Ученическо и столово хранене“ е Общинският съвет. Всички вие като училища 
сте общински училища и сте второстепенни разпоредители към тази община.  В 

крайна сметка ние информацията я получихме съвсем ненадейно, грубо казано, на 
срещата, която беше инициирана по повод родителите. След това за мен е голямо 

учудването, че Общинският съвет ние не знаем за тези проведени срещи, нито при вас 
в училищата, нито от родителите. Да, в подкрепа на Светлана Чолакова, подписките 
са дадени на общински съветници, видели са ги. 363 подписа са от родителите на VI-

то основно училище, 240 са подписите на родителите от Първо и от Седмо основно 
училище. 
(От залата: Второ основно училище.) 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Второ и Седмо училище. Извинявайте! В крайна сметка 
родителите, срещата, на която присъстваха родители от тези училища, на предишната 
среща, която присъстваха и общинските съветници, съвсем в друга посока. Че 
„Ученическо и столово хранене“ по тяхно искане е направил купона да не е първо, 

второ и трето, а да бъде разделно храненето и родителя да прецени какво ще вземе на 
детето. Нито в един от столовете не се предлага еднаква храна на всички деца и да 
бъде модифицирана с еднакъв купон. Купонът да струва 2 лева и да се даде на 
всичките 100 деца или 150 деца първо, второ и трето едно и също. Примерно пиле с 
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ориз, супа и т. н. Родителите искат разнообразна храна, което им е предоставено по 
различна форма. Всеки вид от храната отговаря на изискванията, както спомена и 

госпожата представител на РЗИ, на изискванията на рецептурника. Но ние не можем 

да задължим родителят, който не желае да вземе на детето си първо, второ и трето, 

той да вземе първо, второ и трето за това, че трябва да отговори на количеството. Вие 
ангажирате ли се като директори на училища, че ще представите разнообразна храна? 

Примерно на 100-те деца – 20 ще ви бъдат  с един вид супа, 30-те деца ще ви бъдат с 
един вид второ ястие – безмесно или месно и дали ще имат и десерт. И дали ще се 
вмъкнете с цените, които са по изисквания на РЗИ и на Агенцията по храните, ще се 
вмъкнете в цена на купон 2.50 лв.? Просто за мен лично е много учудващо. 

Предполагам, че колегите общински съветници и те бяха задали същите въпроси. 

ПЕТЪР МИРЧЕВ: Г-н Аршински, заповядайте! Само за момент, г-н Колев. 
САЛИХ АРШИНСКИ: Мисля, че ги чухме всичките колеги. Не, той иска да отговори. 

ПЕТЪР МИРЧЕВ: Ако искате нещо по процедура? 

САЛИХ АРШИНСКИ: Не е по процедура. 
ПЕТЪР МИРЧЕВ: Асен Асенов също вдига ръка.  
САЛИХ АРШИНСКИ: Не е по процедура. 
(Димитър Кръстанов, от място: Нека да ги чуем.) 

САЛИХ АРШИНСКИ: Нямам нищо против. 
ПЕТЪР МИРЧЕВ: Имате ли нещо против да дадем думата първо на г-н Асен Асенов? 

САЛИХ АРШИНСКИ: Нямам нищо против. Аз искам да задам въпроси на 
директорите 
ПЕТЪР МИРЧЕВ: След малко ще ви дам възможост за това. Извинявайте! Г-н Колев, 
заповядайте! След това г-н Асен Асенов. 
НИКОЛАЙ КОЛЕВ: Може би от името на всички колеги да го кажа. Тук разговорът 
започна да придобива такъв характер, че ние едва ли не се натискаме да си вземем 

столовете. Което не е истина. Не знам, това е още един ангажимент над стоте 
ангажимента, които имаме. Още две институции, само Агенцията по храните не ни 

проверява, сега и тя ще ни проверява. Защото РЗИ вече ни проверяват като училища. 
Така че то е ангажимент, но той е ангажимент към децата. Защото не знам дали знаят 
уважаемите общински съветници, че на нас в средата на месец януари ни беше 
предложено споразумение от „Ученическо и столово хранене“, че след 31-ви няма да 
могат да хранят децата и да се спасяваме. Това знаете ли го? 

(От залата: Не.) 
НИКОЛАЙ КОЛЕВ:  Как да го знаете. Значи тук се представя едва ли не едната 
страна, нещастното „Ученическо и столово хранене“, което искаме да го закрием, а те 
самите ни казаха, че след 31-ви не могат да ни хранят децата. Ние затова тръгнахме да 
търсим начин от 3-ти февруари да ги храним по някакъв начин децата. 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Нека да не злоупотребяваме, г-н Павлов е тука. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Нека да каже дали има такова споразумение. 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Това споразумение е пророкувано от това, че на нас, на 
срещата, която беше с родителите, ни беше заявено, запис има г-н Зарко Маринов и 

може да го пусне, че считано от 1 февруари училищата ще започнат да готвят сами. И 

че дружеството ще бъде обявено. Това беше решение, което ви отправя – „Вие 
поемате ли ангажимент директорите, че ще храните качествено в срок, с топла храна 
и че ще ви бъдат представени уредите?“  
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НИКОЛАЙ КОЛЕВ: Съжалявам, че не нося споразумението. 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Но това е, че вие бяхте поискали. На тази среща беше 
казано… 

НИКОЛАЙ КОЛЕВ: Значи аз на тази среща не съм присъствал. На тази среща, която 

вие казахте не съм присъствал. Споразумението, това е предложението на 
„Ученическо и столово хранене“, което няма име. Да сключим това с общи 

предпоставки и така нататък, че те от 31-ви спират да ни хранят. Дружеството се 
задължава до 31-ви да  продължи да изпълнява и след което престава. Аз не виждам 

за какво… 

(Общински съветници от залата: Кой го е подписал, кой? Кой се подписва там?) 

НИКОЛАЙ КОЛЕВ: Дружеството ни предложи това споразумение. 
(От залата: Подписа?) 

НИКОЛАЙ КОЛЕВ: Ами трябва да бъде на дружеството „Ученическо и столово 
хранене“ и училището съответното. Аз подписах… 

(Росица Шехова, от място: 24 януари.) 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: 24 януари е това. 
(Росица Шехова, от място: Много преди вашата среща.) 

НИКОЛАЙ КОЛЕВ: Така че аз нямам нищо против, може да се оттеглим сега, да си 

отидем директорите в училищата, само че на 3-ти не знам кой ще храни децата. 
ПЕТЪР МИРЧЕВ: Благодаря, г-н Колев! Г-н Асенов, заповядайте! 
АСЕН АСЕНОВ – предприемач: Здравейте всички! Аз съм от самото начало на 
дискусията, изслушах всичките мнения и предложения. Доставям на „Ученическо и 

столово хранене“ от 5 или 6 години по обществена поръчка продукти на Данон, 

функционални храни, шоколад и всякакви захарни изделия, които са позволени за 
продажба в тези обекти. Сега тука слушах всички присъстващи, никой не каза някой 

ще плаща ли на тези доставчици, защото чух за 160 – 170 хиляди. Аз съм с една 
смешна фирма и имат 30 хиляди лева задължения към мен. И не чух никой да каже – 

абе доставчиците такива, местни и не местни, кога и как ще поемем към тях 

анагажимент да разплатим? Чух директорите на училищата, които споменаха, че на 6-

ти или на 10-ти ще трябва да готвят, защото децата няма да останат гладни. Тоест 
доставчици трябва да занесат. Аз не предлагам основни храни – тоест ориз, месо и т. 
н., аз не съм толкова интересен като доставчик, но имам задължение, което трябва 
някой да поеме и този ангажимент как е се плаща и кога. И тъй или иначе ще трябва 
да се срещнете наистина с доставчиците си, към които сте задлъжнели и да се 
разберете с тях. Аз бях достатъчно толерантен. Г-н Григор Павлов знае. На 5-6 пъти 

рестриктивно спрях доставките. Сега съм готов от утре да доставям стока, само и 

само да няма гладни деца, макар че моята стока няма да ги нахрани с топла храна. Но 

трябва някой да излезне тука и да каже тези доставчици кога ще се обезпечат, кога ще 
си вземат парите за годината назад. Защото аз от вафли и шоколади 30 хиляди лева. 
По счетоводни данни – 29 043 лева и 33 ст. Никой в тази зала не каза какво ще се 
прави с тези 160 или 180 хиляди лева. И ако тръгнем наистина, това нещо е рано за 
закриване, не знам, аз не съм достатъчно вещ в тези неща, макар че не знам как е 
менажирано и как за една година са станали от 27 или 30 хиляди са 160 хиляди, да не 
повтарям неща, някой трябва да излезне и да каже какво правим. И ако вие се 
разберете наистина с нас, които сме ви доставяли години наред стока назад, аз не 
виждам кой смолянчанин, моето дете е в трети клас, в Седмо учи, кой смолянчанин 
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доставчик ваш ще ви откаже по-нататък поръчки, въпреки задлъжнялостта. Но никой 

тук не стана и не каза „Абе тия 160 хиляди ги дължим на „Братя Минчеви“, „Асен 

Асенов“ или Петкан или Шабан. Защото наистина ако почвате да работите по стария 
начин, аз не съм ви много интересен, обаче „Братя Минчеви“ няма да ви дадат месо 

или другата фирма, която е старозагорската. Какво ще готвите на децата, ако дължите 
и на тях? Това е! Няма какво да кажа. 
ПЕТЪР МИРЧЕВ: Г-н Асенов, благодаря ви! Колеги, разкривам дискусия за 
общинските съветници, които имат право да задават въпроси, както към 

представителите на РЗИ, така и към представителите на Агенцията по храните, както 
и към директорите. Първи вдигна ръка г-н Аршински. Г-н Аршински, слушаме ви. 

След това г-н Топов. 
САЛИХ АРШИНСКИ: Благодаря! Това не е изказване, това са въпроси към всички, 

които до момента се изказаха. Първо, в началото на 2019-та, ако не ме лъже паметта, 
Общинският съвет след като не прие отчета на „Ученическо и столово хранене“, ако 

бъркам може да ме поправите, поискахме от дружеството да ни предостави програма 
за оздравяване на база на до тогава натрупаните загуби – 30 и няколко хиляди лева. 
Такава не си спомням да ни е представена. Аз говоря за цялото дружество. Поискахме 
с това решене „Ученическо и столово хранене“ да ни предложи оптимизация на 
дейностите и персонала, не ни беше предоставена. Поискахме в тази програма да има 
идея за обновяване на материална база, също не беше предоставена. Днес чуваме от 
директорите на училища, че материалната база на „Ученическо и столово хранене“ е 
остаряла, печките гълтат много ток. Ами вие къде ще готвите от 15-ти? Купили сте 
нови печки ли? Вие ще готвите на същите печки. Засега. Сега ще продължа за сега, 
защото има и утре. Г-н Павлов в 2019 г. в доклада казва, че „Ученическо и столово 

хранене“ храни близо 1 600 деца от 1 780 общо. Това са децата 1 – 4 клас. Днес г-жа 
Семерджиева казва, че са малко, г-жа директорката каза 4/5. Коя е истината? Аз 
между другото да ви кажа, имах възможност вчера, не ме питайте къде, да видя едни 

справки по училища. Трябва да ви кажа, че приходите от купони, които имат 
„Ученическо и столово хранене“, покриват заплатите на персонала, говоря за 
домакини, готвачки и така насетне, покриват огромните разходи за електроенергия. 
Загубите се генерират от раздути щатове и малки училища, където има по-голям 

персонал. Не ми беше обяснено защо лятото, това са въпроси, ще ви помоля да ми 

отговорите, защо лятото готвачи, домакини се пускат в неплатена отпуска, а 
управителя, двамата счетоводители и не знам още четвъртия как се нарича, юни – 

юли – август получават заплати от порядъка на хиляди левове? Сега ще продължа и 

към директорите. Този държавен норматив, който получавате по 95-94 лева на дете, 
вие входирате ли го в „Ученическо и столово хранене“, ако „Ученическо и столово 

хранене“ предоставя закуската? Питам дали всички училища. 
(От залата: Да.) 

САЛИХ АРШИНСКИ: Ами не го виждаме по балансите, дето дойдоха. 
(Лиляна Балийска, от място: Не могат да се разходват за друго.) 

САЛИХ АРШИНСКИ: Колеги, не го виждаме по балансите, дето вчера дойдоха. 
Колеги, моля ви! Чуйте ме какво казвам. Това не го виждаме по балансите, които 

вчера дойдоха. Само норматива за тези 1 780 деца, които получават по 94 лева от 
държавата, прави близо 140 хиляди лева на година, които училищата входират 
автоматично в „Ученическо и столово хранене“. Тука една от директорките зададе 
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въпроса за програмата „Плод, мляко …“ и така насетне. Като фирмата доставчик на 
плод, мляко и така насетне, защото вече и аз не знам как се нарича, докара питата 
кашкавал или ябълката, и това ми е въпрос към „Ученическо и столово хранене“, вие 
ли режете там по 30 грама кашкавал, по 50 грама ябълка или фирмата, която го 
доставя? Вие? 

(От залата: Не. Те са си опаковани.) 

САЛИХ АРШИНСКИ: Сигурни сте, че винаги са опаковани? 

(От залата: Да.) 

САЛИХ АРШИНСКИ: Значи ще изгледаме един видеоматериал на следващата сесия, 
в която ще ви покажа как се доставя една пита кашкавал и лелките от „Ученическо и 

столово хранене“ го разрязват. Ще го изгледаме заедно. Кетъринг. Чухме тука от 
представителя на Областна дирекция по безопасност на храните, че има една 
лицензирана фирма за кетъринг, която е с лиценз за 100 човека или близо. Разбрахме, 
че Четвърто и Пето ще бъдат на кетъринг, нали така? Какъв е броят на учениците на 
Четвърто и на Пето, сумарно? Колко са на Четвърто? 

(Цонка Печилова, от място: 120.) 

САЛИХ АРШИНСКИ: 120. Ами само на Четвърто тази фирма не може да ви храни 

децата на кетъринг. Тя излиза извън норматива. И как ще минете на кетъринг, като 

няма фирма, която да ви го прави? Да не ви обяснявам как се готви в кетъринг 
фирмите, по принцип говоря, дето на децата не могат да се дават замразени пилешки 

бутчета, трябва да са охладени, ама се карат 20 замразени, а пък по документи са 
охладени. Вие нали се сещате, че от деня, в който минем на ученическо столово или 

кетъринг или ваше, родители и медии на първият ден ще дойдат заедно с 
институциите да проверят дали са спазени всички изисквания? Г-н Николов, 
секретарят на Общината каза, че директорите отговарят за целия учебен процес от 
влизането на детето до излизането му следобед. Директорите, готови ли сте да 
подпишете този документ, че носите пълна отговорност, не само за учебния процес, а 
и за това каква храна влиза, отговаря ли на нормативите и на качествата. И носите 
цялата отговорност. Ако сте готови, апропо да ви кажа, най-лесно е за Общинския 
съвет. Община Смолян, скъпи приятели, няма задължения да храни тия деца. Това 
няма никакво задължение. Общинското дружество, няма Община Смолян, 

респективно ако щете Общинския съвет, няма вменени по закон функции да 
организира изхранването на децата. Това си е проблем на директорите. И ние с най-

голямо удоволствие можем да се отървем и се спасявайте! Но моментът е, че всички 

съветници, тук става въпрос за деца, а не за политика. Въобще не се опитвайте и това 
ме подразни, затова станах на микрофон, да притискате общинските съветници да 
вземат това или онова решение, защото видите ли децата какво щяло да правят. ваш е 
проблема. Най-лесно, днес закриваме „Ученическо и столово хранене“ и ви хвърляме 
казаните и чиниите. Но на първия ден, в който ги храните, било на кетъринг или на 
училищно, всички медии и ХЕИ ще бъдат при вас. Следващ въпрос и с това ще 
приключа. Агенцията по храните и ХЕИ, понеже чух, че „Ученическо и столово 

хранене“ не предлага здравословно или там както го наричате, сега ли го 

установихте? Сега чухме, че „Ученическо и столово“ не предлага добро, затова дайте 
да… О, кей! Съгласен съм! Ама сега ли го установихте? „Ученическо и столово 

хранене“ от колко години е? 

(От залата: Около 50.) 
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САЛИХ АРШИНСКИ: Сега ли го установихте, че „Ученическо и столово“? И как 
така ще направите купон първо, второ и трето, без родителя да има право на избор? 

Как ще го задължите този родител да плати храна, която детето не иска да яде? Ами 

няма да стане тази работа! Честно казано, това много рядко ми се е случвало, да не 
мога да взема за мен собствено решение. Не съм убеден, че ликвидирането на тази 

фирма е нещо добро. Не съм убеден, че оставането е също добро. Със сигурност обаче 
знам, че имаме проблем и той се нарича „Как ще храним децата от не знам кой 

февруари“. Иначе варианти много. Едно е сигурно. Опетлали сме конците с 
„Ученическо и столово хранене“. Вината е, както г-жа Аръчкова каза, и на 
общинските съветници в мандатите назад, и на директорите, ако щете и на учителите, 
извинявайте, на родителите. Ще ви кажа защо и с това приключвам. Нещо не 
разбирам. Как го наричате към училищата – родителски съвети? 

(От залата: Обществени съвети.) 

САЛИХ АРШИНСКИ: Обществени съвети. Обществените съвети искат според вас да 
има кетъринг и вие да си готвите, съвременно 600 родителя са се подписали против. 
Е, тука нещо не се връзва! Някъде нещо не се връзва. Това всичкото е въпроси, чакам 

отговори. Благодаря! 
ПЕТЪР МИРЧЕВ: Г-н Мелемов, заповядайте! След това г-н Топов. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Все пак все се каних, че повече няма да говоря, защото 

наистина темата е на Общински съвет и директори и родители. И все пак оставам с 
впечатление, създава се впечатление от изказването на родителката и сега на г-н 

Аршински, че ако мине към училищата, ще стане някаква революция. Аз казвам, 

същият готвач, същият доставчик. Просто административно се променят нещата. И 

втората тема, която е много важна за Общинския съвет, наистина какво става със 
сумите, които се дължат? Смолянски фирми са, имам списъка. Тези две решения са 
важни. Но не искам да се създава впечатление, че ще стане някаква революция. 
Просто до тука тази фирма „Ученическо и столово хранене“ е изпаднала в 
несъстоятелност. Да си го кажем честно. Тя има имущество за 5 хиляди лева, и дължи 

150 хиляди. Тоест ако сега не бяхме повдигнали темата, след пет месеца сумите ще 
бъдат различни. Но нека да не се създава психоза, че ще стане някаква революция в 
самото хранене. Доставчикът е същия, готвачът е същия, чисто административно ще 
отпаднат едни хора, които сега са били във фирмата и училищата ще имат наистина 
доста по-голям ангажимент. И като разходи, и като ангажимент. Това е.  
ПЕТЪР МИРЧЕВ: Благодаря, г-н Мелемов! Г-н Топов, дуплика на г-н Аршински. 

САЛИХ АРШИНСКИ: Г-н Топов, извинявайте! Към мен ли е това? Г-н кмете, аз 
мисля, че казах… Драма няма да настане, стига да можем да го направим. Аз казах, 

това е дуплика, така да го запишем, за нас е най-лесно да приключим с „Ученическо и 

столово хранене“, господа директори ето ви казаните и тенджерите и се оправяйте! 
Нас тази работа не ни интересува. Но го коментираме заради децата. Нито заради 

Общинския съвет, нито заради „Ученическо и столово“, нито заради вас. Заради 

децата е цялата дискусия. Това е едното. Второто нещо. По отношение на фирмите, 
към които „Ученическо и столово хранене“ дължи пари. Аз не съм склонен в момента 
да гласувам каквито и да е пари да разплащаме, преди да видим защо се е стигнало до 

там. Не знам училищата по какъв начин и кой ще им дава продукти от някой 

понеделник. След като те ще си поемат храненето, от където искат. Не знам законът 
изисква ли поръчки, не изисква ли поръчки. Това е техен проблем. Но ние не можем 
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да покриваме едни загуби, преди да видим от къде са дошли. Това, което има на 
компютрите, не го показва. Не може февруари 2019 г. да има 30 хиляди, сега да има 
180 хиляди. И то говоря за фирма, която има дейност. Да не се връщам за „Смолян 

Автотранспорт“, дето така. Казах одеве.  
ПЕТЪР МИРЧЕВ: Благодаря! Г-н Топов, заповядайте! 
ФИЛИП ТОПОВ: Сега първо да благодарим за търпението! Второ, преди да взема 
изказване по същество, в момента сме изправени наистина в ролята на една 
пожарникарска команда и от двете страни. Наболял е един много сериозен въпрос – 

изхранването на децата. И това трябва да бъде водещо. Уважаеми директори, 

уважаеми родители, уважаеми колеги общински съветници! понеже тука се 
прехвърлят някакви отговорности, дали директорите, дали Общинският съвет, който 
винаги е някак си априори виновен за някакви недалновидни решения на 
Администрацията. Отговорни са двама човека. Това е кметът на Общината и г-н 

Григор Павлов, шефът на „Ученическо и столово хранене“. Не казвам виновни, 

казвам отговорни. Опитът да се прехвърли за пореден път отговорността от болната 
на здравата глава ще го разколебая. Вярно е, че ние взехме решение 2012-та по-скоро, 

2011-та година, и избрахме за управител на това дружество г-н Григор Павлов. И до 

тука е вината на Общинския съвет, ако може така да се изразя. На 29.10.2012 г. с 
договор за възлагане на управление, като възложител г-н кмета възлага на 
изпълнителя Григор Кръстев Павлов да управлява това дружество. Няма да се спирам 

по отношение на назначението. Много сме говорили за „Ученическо и столово 

хранене“ и аз затова казвам, че нямат основание да ни се сърдят на общинските 
съветници. На предишните питания и изслушвания, заслушване, мои няколко 

питания, неприемане на отчетите последните три години на дружеството и прочие, 
прокладваха и други изказвания, доста нелицеприятни за назначение по линия на 
някакви си така шуробаджанашки връзки и прочие. Това няма да го коментирам. Не 
искам да нападам абсолютно никой. Както знаете, аз обикновено говоря на този 

микрофон с факти. За пореден път се чувствам неловко, неудобно, че съм в тази зала. 
И да не бъдем голословни, първото нещо, което доведе до тази бомба, извинявайте за 
нарицателното, която цъка, тя цъка още от 2012-та година. Този договор не можеше 
да бъде сключен за неопределено време, а г-н кмета трябваше да го сключи до 3 

години. Няма да навлизам в подробности. Този договор е публичен. Всеки от вас 
може да го прочете, да види права и задължения, но няма как да не реагирам от името 
на Общинския съвет на опитът да бъде прехвърлена отговорността върху нас. Така в 
този раздел, което касае задълженията в точка 3.3, ще ме извините, ще ги прочета. 
Възложителят, тоест кмета, контролира дейността на изпълнителя и определя срокове 
в рамките на които същият е длъжен да предприеме мерки за отстраняване на 
констатирани недостатъци в работата. По-нататък по отношение на задълженията на 
изпълнителя. Предоставя на възложителя до 15-то число на всеки месец информация 
за финансово-икономическото състояние на дружеството. Уведомява незабавно в 
писмена форма възложителя за всички обстоятелства със съществено значение на 
дружеството. И сега тука сме седнали да говорим за амортизираните печки, за 
повишаването на ел. енергията, за повишаването на хранителните продукти. От 2012-

та година, сега сме 2020-та, 8 години това не се ли забеляза? Още нещо. Години наред 

ние не приемаме отчета на това дружество. Защо не го приемаме? Всички в залата 
знаят защо. И никой не реагира на това наше неприемане. При всички случаи ще 
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намерим изход от това положение. Децата не мога да гладуват. Директорите не носят 
отговорност, родителите още по-малко. Обаче аз като юрист по никакъв начин не 
мога да приема и да гласувам за тези решения като проект за решения. Аз снощи и на 
събирането казах, че това предложение е нон сенс. То противоречи на Търговския 
закон. Няма как ние днес да прекратим дружеството и забележете, допускаме 
предварително изпълнение по чл. 60 от АПК. От цялата тази неразбория, извинявайте 
за израза, която ни се предлага, нито ще решим проблема с децата на 2 или 3 

февруари, нито пък ние можем да поемем колективната отговорност да приемем и да 
го прекратим това дружество. Единственото, което бих могъл да предложа, 
евентуално да се потърси някаква финансова подкрепа, като обаче, ако отидем на този 

вариант, задължително ще трябва, дали ще бъдат 60 хиляди или малко повече, по-

добре да са повече, от къде ще ги вземем? Лично аз съм против, защото сега ще 
вземем тези 60 хиляди, те ще потънат в нищото и февруари-март месец отново ще 
трябва пак да се събираме и да правим такива финансови инжекции. Затова, уважаеми 

колеги, аз няма да гласувам за тези решения. 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Да, г-н Сабрутев! 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Да кажа и аз две думи. Дружеството се отчита пред 

Общинския съвет. От 2011-та до 2015-та председател на Общинския съвет е бил 

Топов. Така че за отговорностите си има кой да търси отговорност. А пък в един 

момент от този казус, който касае учениците, почва да се прави политика. Затова бих 

призовал да не се прави политика, а да се търси решение. 
ПЕТЪР МИРЧЕВ: Г-н Сабрутев, заповядайте! 
СТЕФАН САБРУТЕВ: Г-н председателстващ, уважаема г-жо председател, колеги, 

гости, учители, директори! Аз знам, че тази точка е най-трудната и добре, че е най-

отзад в дневния ред, защото сигурно щяхме да осъмнем тук. Слушах внимателно 

всъщност всички страни, виждам, че има две мнения. Едното е да се запази 

дружеството под някаква форма, другото е да се даде храненето на училищата. Аз 
мисля, че каквото и решение да вземем тази вечер, трябва да е в интерес на децата. 
Затова сме се събрали и мисля, че това е най-важното. Какво разбрах до тук от 
дискусиите, от документите, които ни са предоставени. Първо, аз мисля, че трябва да 
се потърси отговорност кой е виновен и всеки да си носи кръста и тежестта. Г-н 

Мелемов излезна, но аз ще го изчакам да се върне, за да му го кажа в очите, че не 
обичам да говоря за хора, които не присъстват. Ще продължа по-нататък. Не е важно, 

не мисля, че е работа на директорите да се занимават с хранене. Прав е г-н Колев, той 

ще го направи заради децата. Сигурно и всички останали директори и учители. Това е 
работа на звеното, което го имаме, да се занимават с храненето, защото те получават 
заплата да бъдат учители, директори, мениджъри на учението на нашите деца, а не на 
кухни и столови. Това е един ангажимент, който според мен малко са ги подковали, 

извинявайте за израза, предварително, че трябва да се вземе това решение, че това е 
най-правилното. Не мисля, че това е ваша работа, извинявайте, но вие си имате други 

ангажименти. Ще се натоварите допълнително с една администрация, ще ви болят 
главите. Имаме едно дружество, което е управлявано изключително лошо. И прав е г-
н Топов, трябва да се носят отговорности. Само за едно не съм съгласен с него. 

Отговорностите трябва да се носят от хората, които подкрепиха тогава 
предложенията на председателя, дали е бил той или на кмета, да изберем г-н Павлов 
за управител. Уважавам го дълбоко като личност, но не като управител. Още в 
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началото на избора и през годините съм изразявал несъгласие с това управление и 

това, че не сме приемали години наред отчета, показва, че не сме съгласни. Ние не 
сме доволни от работата. И аз съм на мнение, може би и другите колеги, които не са 
го гласували, просто не искам да ми вменява някой вина и да цитира Общинския 
съвет като цяло. Аз искам всеки един, който е гласувал, ако искате ще ви го изкарам, 

и е подкрепил, избирал и приемал отчетите, да си носи отговорността. И аз мисля, че 
това са управляващите от ГЕРБ и всички тези, които са ги подкрепяли през 8-те 
години. Затова, уважаеми колеги, носете си кръста. Г-н кметът казва да не правим 

политика. Ама няма как да не правим. Да ми прехвърля той на мен, че аз съм 

общински съветник и не съм подкрепял даден управител и дейността му, не искам и 

не е правилно. Той нямал нищо свързано. Ама чакайте, г-н кмете! Ама то вие ги 

определяхте кой ще е общински съветник и на предишните и сегашни мандати. Това 
са вашите хора. Отговорността трябва да си я носи този, който е докарал до тази 

степен. Чувам, че има вътрешен одит. Имам първо предложение, г-н 

председателстващ, да се назначи и външен одит. Защото подозирам, че може да 
заметат следите. Да видим къде е вината. Значи аз не доумявам от този финансов 
отчет, за мен той е фалшив, който ни предоставихте вчера на мейлите. Не виждам  как 
така от 185 хиляди в приходната част предходната година, тоест 2018-та година, тази 

са 184, 184 разходна. Виждам 1 000 лева грубо загуба. А вие ми отчитате 27 хиляди в 
този отчет, който не сме приели. Второ. Как изведнъж продажбите скочиха от 185 на 
648? До колкото разбирам, тука има една програма за „Топъл обяд“, която е 
европейска програма и аз подозирам, че всички тези загуби, за които сега говорим, са 
някъде там. Това е мое притеснение, защото разгледах цените на хранителните 
продукти и не виждам, че има някакви фрапиращи разлики в почти всички 

доставчици, които сте предоставили. Тоест да кажем, че са някакви пазарни цени. 

Дали е оптимизиран персонала, това са лични отговорности на мениджъра и ще се 
съглася с госпожа Чолакова, мисля от родителите, която говори. Разбира се, че един 

мениджър носи отговорността. Ама ние виждаме, че губим и не вземаме никакви 

мерки. Значи този отчет мога да говоря по пера, има куп пропуски, които не е ясно, но 
не мисля да занимавам всички. Важното е да вземем някакво правилно решение. 
Какво предлагам аз? Предлагам в някакъв обозрим срок първо да освободим 

управителя още тази вечер, като не го освободим от отговорност. Председателят на 
Общинския съвет и кметът да предложат в 3-дневен срок човек от администрацията, 
добър финансист и мениджър от вас, да наследи и съответно да продължи работата. 
Да се издължат всичките задължения и тази вечер, ако са 190 хиляди лева, да 
отпуснем временен заем Община Смолян, на „Ученическо и столово“ и да плати 

всички дългове, защото няма как доставчиците да чакат. Нали искахте решение, 
затова го казвам. Дали са 150, 160, аз се обърках вече, защото наистина не мисля, че 
това в момента и вие го знаете даже.  И в срок от 15-20 дена да получим от новия 
временно управляващ един оздравителен план. Той да прецени с какви хора ще 
продължи и как ще продължи да изпълнява съответно дейностите си. И вече лятото, 

когато завърши учебната година, да се съберем и след по-широко обществено 

обсъждане с родителите, не само в тези съвети, които чувам, че явно не всички 

присъстват, да се направи един по-широк дебат и да се вземе правилното решение 
дали да продължи това дружество да го има или да го няма. Но аз съм „против“ 

безотговорността. Чух от г-жа Семерджиева едни цифри, които лично аз съм 
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озадачен. 107 хиляди са преведени от училищата към „Ученическо и столово 

хранене“. Всички сумарно събрани. Това, което в началото тя прочете. Аз виждам, че 
с тези пари, ами 185 хиляди сме хранили децата предходната година. Толкоз е 
приходната и разходната – 184 хиляди. Ама ние трябва дето се вика, тук сме покрили 

заплати, храни и всичко останало. Къде са отишли тези пари? Имам огромни 

подозрения, че с този европроект някъде са цапцаросани, на груб език ще кажа, 
някакви пари и сега г-н Павлов трябва да опере пешкира. Първо чувам, че 
обществените поръчки са правени в Община Смолян, а не от „Ученическо и столово 
хранене“. Той само е подписвал договорите. Аз само гадая. Виждам, че има 
приятелски огън по него, което не е коректно от ваша страна. Аз мисля, че 
отговорността е на всички вас, а не само на него. Вие го избирахте, вие предлагахте, 
вие подкрепяхте. Аз не съм. Ако някой друг от колегите е бил тогава, но аз съм 

присъствал. Мисля, че тъй като се търсят предложения, това е едно мое предложение 
като разбира се не освобождаваме от отговорност сегашния управител. Благодаря! 
ПЕТЪР МИРЧЕВ: Г-н Ангелов, заповядайте! 
ДИМИТЪР АНГЕЛОВ: Аз съм един от най-новите общински съветници. До вчера, до 
снощи мислех, че това дружество трябва да се подкрепи, да му се помогне да работи. 

Обаче като получих всичката тази информация, мисля, че това дружество трябва час 
по-скоро да се закрие. Няма какво да протакаме. Това дружество, за да го запазим, 

това означава, че трябва да налеем едни пари. Трябва да се смени всичко. Не може 
един родител да даде 5 лева за храна, когато една храна се готви за 2 лева. Просто 
директорите да си поемат храненето, НАССР и другите организации да помогнат, да 
се включат, защото става въпрос за нашите деца. И да се отпуснат едни 

предварителни пари от 60 хиляди лева, както снощи говорихме, процентно да се 
погасят вноските. А дружеството си е чисто общинско, да се направи една пълна 
ревизия, да се види на кой колко пари и Общината да плати тези пари. Тези пари ще 
трябва да ги намери Общината. Щом е общинско дружество, значи Общината трябва 
да плати на хората, които досега са снабдявали и да се молят отново складовете да 
продължат да захранват столовете на училищата. Също така предлагам да преминем 

на гласуване приключване на тези циркове. Циркът беше много. Вече не издържам от 
цирк! Чао! 

ПЕТЪР МИРЧЕВ: Г-н Ангелов, извинявайте! Може ли само да формулирате вашите 
искания, тъй като не ги разбрах. Една част от тях мисля, че бяха препоръки по-скоро, 

а не като искания. Може ли само да ги формулирате? 

ДИМИТЪР АНГЕЛОВ: Час по-скоро Общинският съвет да вземе решение да закрие 
дружеството. Да се назначи комисия, която да предаде всичкото имущество на 
училищата. И процентно да се изплатят под контрола на Общината, да се изплатят 
част от задълженията на дружествата, като се направи среща разбира се, и се разберат 
в какъв срок по-нататък ще покрият тия средства, които дължи предприятието при тая 
ликвидация. И да прекратим с дебатите. 
ПЕТЪР МИРЧЕВ: Благодаря, г-н Ангелов! Само че има вдигнати ръце преди да 
направите това предложение. Аз съм длъжен да дам думата на тези, които бяха 
вдигнали ръце, след което ще поставя на гласуване това ваше изказване. Г-н 

Кръстанов, мисля, че вие вдигнахте ръка. Заповядайте! Г-н Журналов и вас ви 

виждам. След това сте вие. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Аз мисля, че е рано да прекратяваме дискусията. Ако на 
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някой му е дотегнало, въпросът е изключително тежък и сложен. Отдавна, по моя 
скромна преценка, не сме се натъквали на такъв проблем. Аз няма да се ровя в 
етимологията как е възникнало всичко това, защото тука наистина има отговорности 

и те са написани, отдолу са подписани. Абсолютна груба грешка беше назначаването 

на Григор Павлов за управител. Да не казвам защо. И ми е много трудно да го кажа, 
защото той е дете на мой стар приятел, който вече отдавна не е между нас. Но 

„Ученическо и столово хранене“ ЕООД е изцяло с общинско участие, е във 
фактическа несъстоятелност. Това е един от етапите на ликвидацията. Кой каквото ще 
да говори. Има хора, въобще не са чели Търговския закон и се произнасят тежко по 

въпроси, които са им далечни. И са чували от тук-таме нещо за тях. Има хора, които 
са поставили подписите под документи и не са се замислили какво подписват. 
Направихме едно предложение от името на групата, което колегата Сабрутев 
представи. Тук стои големият въпрос. Няма кой друг освен принципала, освен 

собственика на капитала, да изплати задълженията към доставчици. Онези 

задължения, които формират базата на масата на несъстоятелността. От тази гледна 
точка, стои въпросът в състояние ли е Общинският съвет сега в този момент, освен за 
несъстоятелност да мисли за ликвидация или в другата опция. След като платим 

задълженията, можем ли да възстановим дейността на дружеството? И това наистина 
минава през един въпрос, който специално подчертавам в изказването на Сабрутев, 
назначаването на ефективен мениджмънт. Ръководството на търговските дружества 
не е проста работа. И това съм го казвал тогава, когато трябваше да променим 

общинската наредба по настояване на хора, седящи в тази зала, че и лица със средно 
образование могат да ръководят търговски дружества. Беше направено специално за 
Григор Павлов. Огромна тежка отговорност, безспорно. Налага се от тук нататък 
компетентните лица в Общината като председателя на Общинския съвет, като кмета, 
който се подписал под договор за управление и като едноличен орган на властта, 
упражняваща правата върху общинската собственост, да не цитирам буквално 

текстове от Закона за общинската собственост и от Търговския закон. Не може да 
избяга г-н Мелемов от тази отговорност да ни предложите решение, но не това, което 

е в проекта, г-жо Аръчкова. Пък да не говорим за предварително изпълнение по чл. 60 

от АПК. Абсурдно е. Не знам кой ви е консултирал. И какво значи да прекратим 

дейността? Прекратяването на дейността до какво води? В дружество във фактическа 
несъстоятелност. Дайте да си говорим сериозни неща! Така че предложението, което 

е направено от нашата група, в конкретния случай е съобразно. То постига частично 

решение и стабилизация на процесите. След което ние трябва да решим най-важният 
въпрос и това трябва да стане в най-кратък срок напред във времето, храненето на 
децата, ако „Ученическо и столово хранене“ не може повече нататък. Защо ние 
научаваме толкова късно? Стои този въпрос в залата с огромна тежест. Хем сме 
принципал, хем г-жа Аръчкова ни ръководи като председател и има далеч по-големи 

отговорности от нас поотделно по отношение. Тук сме били председатели доста хора 
и знаем за какво става дума. Един от най-тежките кръстове, които се носят от 
председателят са общинските търговски дружества. Защото председателят и кмета, 
кметът като орган, който сключва договор за управление отговаря по него и 

председателят, който ръководи Общото събрание на търговските дружества или на 
общинското участие, където има в търговски дружества. Така че в непосредствено, 

след няколко дни трябва да се съберем и да видим как организираме храненето. Но 
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ние не можем в момента да вземем експертно решение. вътрешен одит, външен одит, 
как? Ние не сме видели истинските числа. Ние не знаем процесът на възникване на 
тази несъстоятелност по какъв начин са формирани тези задължения и защо и при 

наличие на външно финансиране, беше подчертано вече тука, ние не сме съумели да 
проведем така неговата дейност, че да не затъне така скоропостижно, както се казва. 
Голям проблем е. Така че се присъединявам към предложението, което направи 

Сабрутев и категорично смятам, че в най-близките дни ние трябва да решим другият 
голям проблем – как продължаваме нататък. Но в състав, който е отговорен по 

правилата и по процедурите да се произнася с решение. Вярно е, че родителите 
трябва да се чуят, вярно е, че трябва да се чуе позицията на опитните образователни 

дейци, които ръководят отделните училища, се казва колеги, моля ви се, не училищà, 

училѝща се казва. С тях също да консултираме, но тук се оформи едно мнение, което 
не е толкова еднозначно. Кой може да твърди, че позицията е еднозначна. Няма 
такова нещо. Наистина оставаме с впечатление, че някои директори са така 
подтикнати към… няма от къде и как, дайте да организираме по училища храненето. 

Не е толкова проста работа на фона на проблемите, които решава всеки един от 
директорите на нашите училища. Така че призовавам ви да се обединим около това да 
гласуваме едно такова решение, да потърсим ефективен мениджмънт в тази 

изключително тежка спасителна ситуация. Да се прецени дали несъстоятелността 
може да бъде преодоляна, за да се възстанови дейността. Затова късно реагираме. 
Може би когато вече е било ясно, и тук аз имам упрек към кмета, когато е било ясно, 

че „Ученическо и столово хранене“ не може да осъществява ефективно дейността си, 

а затъва всеки ден, тогава трябваше да ни подаде сигнал. На г-жа Аръчкова и тя на 
нас и т. н. Това е връзката, веригата. България има една велика дума – координация. 
Толкова да ни липсва това чудо, че повече да не бива.  
ПЕТЪР МИРЧЕВ: Г-н Журналов, заповядайте! 
МИЛЕН ЖУРНАЛОВ: Г-н председателстващ, уважаеми колеги, жители! Ние сме 
изключително загрижени за децата за това да бъдат хранени качествено и разбира се 
на ниска себестойност на купона. По същият начин обаче сме загрижени и към 

работещите, загрижени сме и към доставчиците, които доставят тези продукти. По 

някакъв начин всеки един от тях – деца, работещи, доставчици, трябва да бъде 
обезпечен. Затова водим този дебат толкова дълго тази вечер даже бих казал. И след 

излизане на това споразумение, аз искам да задам един въпрос. Тъй като управителят 
на сдружението излезна, каза няколко думи и от там нататък не го чухме, искам да 
чуя, г-н Павлов, вие какво мислите по въпроса за „Столово хранене“? Трябва ли да 
продължи или не? Това споразумение всъщност от вас ли беше предложено? Мисля, 
че трябва да кажем тук какво смятате вие. И още повече, г-н Мирчев, преди да 
приключим и да преминем към гласуване, колегата ми г-н Аршински зададе доста 
въпроси, на които не получихме отговори. Благодаря ви! 

ПЕТЪР МИРЧЕВ: Г-н Ангелов, преди малко направихте искане за прекратяване на 
разискванията. Разбира се, ако го прекратим, поставените въпроси няма да получат 
своите отговори. Оттегляте ли си това предложение или да го поставя на гласуване? 

(Димитър Ангелов, от място: Да се постави на гласуване.) 

ПЕТЪР МИРЧЕВ: Колеги, има процедурно предложение от г-н Ангелов да се 
прекратят разискванията по тази точка от дневния ред. Който е съгласен с това, моля 
да гласува „за“. 
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ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 9, „ПРОТИВ“ – 9, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 4. 

(Димитър Кръстанов, от място: Не се приема.) 

ПЕТЪР МИРЧЕВ: Колеги, предложението не се приема. Г-н Павлов, беше отправен 

към вас конкретен въпрос.  Желаете ли да отговорите? 

ГРИГОР ПАВЛОВ: Имаше няколко въпроса, не можах да ги запомня, имам предвид. 

Единият, спомням си, беше свързан с това дали сме хранили здравословно децата. И 

беше отправен въпроса към контролиращите органи. Разбира се, че ги храним 

здравословно, разбира се, че сме ги хранили с най-хубавите продукти и разбира се, че 
сме спазвали рецептурника. Но г-н Аршински сам си отговори на въпроса. Няма как 
ние да сформираме с тази цена общо грамажа с първо, второ и трето. Защото цената 
отива много висока. И затова сме го направили избирателно. Спрямо финансите, 
всеки родител да си прецени дали да вземе само супа, само второ или салата и второ. 

Абсолютно избирателно. Ако бяхме задължили да е първо, второ и трето, цената 
щеше да е много висока. И щеше да има много голям отлив. Почти не виждам какъв 
процент хора щяха да си позволят да си купуват първо, второ и трето. Но Наредбата 
на 100 % сме я спазвали, като храна и като качество. 

ПЕТЪР МИРЧЕВ: Благодаря, г-н Павлов! Към директорите бяха поставени няколко 

въпроса малко по-рано в заседанието. 

(Салих Аршински, от място: Колко ученици се хранят?) 

ГРИГОР ПАВЛОВ: Казвал съм го и преди, няма как да кажем точна бройка, защото 
всеки избирателно... Аз казвам 1 000 – 1 100.  

(Иван Гавазов, от място: И още един въпрос имаше относно това дали смятате, че 
дружеството може да продължи да работи?) 

ГРИГОР ПАВЛОВ: Апелирам към Общинския съвет да вземе много правилно 

решение. Ако наистина аз в момента съм с камъните по главата, да дойде някой друг 
управител да се справи с тази ситуация. Одит после и така нататък проверки ще 
констатират каквото трябва. Само и само да се приключи тази сага и в понеделник 
или другият понеделник децата да се хранят както трябва. Благодаря! 
ПЕТЪР МИРЧЕВ: Благодаря, г-н Павлов! Колеги, виждам ви, ще ви дам думата след 

мъничко, само за да не забравим, към директорите бяха поставени конкретни въпроси 

от г-н Аршински. Само някои от тях, не всички, желае ли да отговори на тях? Не 
виждам. Г-н Аршински, не желаят да отговорят, съжалявам! Колеги, тези, които 

искате да вземете отношение по същността, заповядайте! 
(Лиляна Карагегова, от място: Има ли право от РЗИ да отговорим на част от 

въпросите?) 

ПЕТЪР МИРЧЕВ: Разбира се, че има право. Заповядайте! 
ЛИЛЯНА КАРАГЕГОВА: Тъй като г-н Аршински отправи въпроси не само към 

директорите на училищата, но и към Регионална здравна инспекция, така се 
възползвам от това право на отговор. Единият от въпросите на г-н Аршински беше 
сега ли сме разбрали, че храненето не е добро. Първо бих отговорила по следният 
начин. Всяка форма на хранене, която замества чипса и дюнерите и вафлите, е добра. 
Тоест всяка форма на хранене, която предоставя топла, прясно приготвена храна, 
както прави „Ученическо и столово хранене“, г-н Аршински, е по-добра от всякаква 
друга алтернатива. Второ. В изложението си казах, че качествена оценка на храненето 

на дружеството не можем да направим, защото както току-що г-н Павлов също каза, 
той не може да каже всяко дете какво е изяло за деня. Това е на база на проучване 
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неофициално колко порции основно ястие се записват, колко порции супа. Тоест 
нашата оценка е условна, както казах в предишното си изказване. И следващият ви 

въпрос беше как ще задължим родителите да хранят по един купон децата си. 

Отговарям и на г-жа Аръчкова. Като гледам залата и възрастта, на която сме 
повечето, сме отраснали във времето, в което родителите нямаха право да избират 
храната на децата в училищния стол. Този избор го правеше държавата и тя 
гарантираше, че това е здравословно. Въпросът ми към вас, г-н Аршински е, смятате 
ли, че ние всички сме отгледани нездравословно? И смятате ли, че от тогава до сега 
нашата държава е абдикирала от ангажимента си да се грижи за здравето на децата? И 

смятате ли, че когато се предложи един купон от три части, това ще е нездравословно 
за децата, защото го е избрала държавата или институциите, които представляваме 
държавата, а не родителя? И в предходно ваше изказване вие казахте, че ангажимент 
на храненето на децата е на училищата. Не, г-н Аршински! Родителят е този, който 

носи тази отговорност и той ще избере дали този купон, който се предлага в момента, 
е както в момента избира храната, предложена от дружеството „Ученическо и столово 

хранене“, той прави този избор. Но аз гарантирам, че когато контролът се 
осъществява от държавата в лицето на РЗИ, той задължително е здравословен. 

САЛИХ АРШИНСКИ: Благодаря! Тъй като имаше два въпроса, подред. Дали смятам, 

че държавата някога, когато и аз съм бил в „Ученическо и столово хранене“, само да 
ви кажа, че 10 ноември, настанал пред 30 години, съвсем други са времената. Правото 
на личен избор е водещо пред това, което държавата налага като изискване. 
Стандартите са нещо друго. Не може да накарате родителя да храни детето си в този 

стол с това ястие, което вие сте решили, защото някой някъде е написал. Той е 
написал какво предлагате в стола. Родителят решава дали иска или не иска. По 

вторият въпрос. Задължение на директорите е да организират целодневният учебен 

процес на учениците от първи до четвърти клас, включително и храненето. 

Задължение на родителите е да си плащат купона, който дава храната. Дали е 
„Ученическо и столово“, дали е кетъринг, дали е директора. Задължение на родителя 
е да плати, ако реши, че детето му ще се храни. Ние тук в момента искаме да вземем 

най-доброто решение за децата. Най-лесно е колеги, персоналът на „Ученическо и 

столово“ и директори, най-лесно за нас е да кажем, че прекратяваме дейността, ето ви 

казаните, ето ви купите. Оправяйте се! Ние 160 хиляди лева някак си ще ги изкараме 
от някъде и ще ги платим, ще приключим тази сага. Но въпросът е дали това решава 
по най-добрият начин въпроса с храненето на децата. Благодаря! 
ПЕТЪР МИРЧЕВ: Г-жо Семерджиева, заповядайте! Г-н Френкев, виждам ви, ще ви 

дам думата. 
МАРИЯ СЕМЕРДЖИЕВА: Г-н Аршински постави няколко въпроса към директорите. 
Аз ще се опитам така да отговоря обобщено за това какво сме коментирали по тези 

въпроси, които той постави. Във връзка с печките. Да, много са стари, много са 
енергоемки, генерират големи загуби, доста плащания на ток и вода от самите 
столове, но към момента директорите обаче там не могат да влагат нищо, защото тези 

столове са предоставени за ползване от търговското дружество. Тоест директорите 
получават едни 24 лева на дете, които са за материална база. Тази година 
целенасочено могат да ги вложат в тази материална база, тоест в подобряването на 
самите помещения на столовете, но при условие, че те ги стопанисват. Те в момента 
дори и да имат добро желание, не могат да вложат тези пари. Ако се вземе решение и 
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те организират дейността, целенасочено през тази година тези средства ще бъдат 
насочени точно за подобряване на материално-техническата база и за подмяна на 
печките. Аз много благодаря на всички колеги, на „Ученическо и столово хранене“ на 
родителите, че се предизвика този дебат, защото за мен той е изключително важен за 
това как ще храним децата. Защото учителите и директорите всеки ден се срещат с 
родителите. Да, има и доволни, има и недоволни. Но както виждате, дълговете са си 

дългове, доставчиците спират доставки, затова си позволих в началото на дебата да ви 

кажа какво можем да предложим, ако наистина това дружество прекрати дейност и 

няма как да се хранят децата. Затова наистина много благодаря за това, че всички 

толкова активно участвате в този дебат. И още нещо само да добавя. Да, нашите 
директори наистина са претоварени. Те от 2008 година управляват делегирани 

бюджети. Тоест отговарят за всичко, което се случва вътре в училището, без 
столовото хранене на този етап. И наистина имат много дейности, които трябва да 
свършат. И наистина, не на всяка цена искат да вземат тази дейност. Само че те се 
срещат всеки ден с родителите и те са при децата всеки ден и същите тези учители, 

които са в училище, те водят децата в стола. Те организират този процес на 
изхранване. Така че аз мисля, че тези хора са доказани професионалисти, тъй като от 
2008 година след такъв бурен дебат на тях им бяха предоставени делегираните 
бюджети. Аз тогава съм била в качеството си на директор, от другата страна, и знам 

какви бяха притесненията на директорите. И сега са притеснени. Не искат на всяка 
цена да правят това. Това ще ги утежни, това ще им натовари бюджета и времето, 

което трябва да отработват в училище. Но въпреки всичко, те поеха делегираните 
бюджети, показаха, че могат да се справят. Както виждате, сега имаме подобрена 
материално-техническа база. Нямаме учители, които са останали с неразплатени 

заплати. Училищата ни нямат задължения, повишена е квалификацията на 
педагогическите специалисти. 10-та година нашите ученици са на първо място в 
национален мащаб по резултати. Това всичко го дължим на тези директори. Затова 
наистина ви казвам, те не на всяка цена искат да правят това. Но са готови да го 

правят, заради децата на Смолян. Благодаря! 
ПЕТЪР МИРЧЕВ: Г-жо Семерджиева, докато сте на микрофона, само един въпрос 
към вас. В началото на заседанието имам предвид по тази точка от дневния ред, вие 
направихте няколко конкретни предложения. Може ли да приема, че това са ваши 

предложения в качеството ви на общински съветник или просто изразихте готовност 
на директорите? 

МАРИЯ СЕМЕРДЖИЕВА: Това е изразяване готовност на директорите да се случат 
нещата. Предлагаме това в случай, че Общински съвет вземе решение, като 

алтернатива. 
ПЕТЪР МИРЧЕВ: Благодаря за уточнението! 

МАРИЯ СЕМЕРДЖИЕВА: Ако Общински съвет сега вземе решение дружеството да 
прекрати дейност. Аз мога да отговарям за децата и това, което предлагам е за 
интереса на децата. Тука има доста юристи, има икономисти, които ще си кажат 
думата как ще се случи. Но ако доставчиците, г-н Топов, спрат доставките, какво 

правим тогава? 

(Филип Топов, от място: Аз не искам да навлизам в полемика, където не съм вещ.) 

МАРИЯ СЕМЕРДЖИЕВА: И аз не искам да навлизам във вашата полемика. Аз 
предлагам какво да правим с децата. 
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ПЕТЪР МИРЧЕВ: Г-жо Семерджиева, благодаря ви! Г-н Френкев, вие вдигахте ръка. 
След това г-н Безергянов също. 

ИВАН ФРЕНКЕВ: Уважаеми г-н председателстващ, уважаема г-жо председател, 

уважаеми г-н кмет, уважаеми гости, колеги! Сега, първо не мога да не взема 
отношение по фактът, че Общинският съвет научава последен за ситуацията. За мен 

това е абсолютно, абсолютно недопустимо. В момента, в който е имало проблем, 

отговорност на агента, който се явява управителя на дружеството, е бил длъжен да 
информира най-малко принципала, или г-н Мелемов. Това очевидно не се е случило. 

След като има решение на Общинския съвет да се представи оздравителен план, моят 
въпрос е следния: къде е оздравителния план? Има ли такъв? Бил ли е изготвен? Ако е 
бил изготвен, защо не е бил представен? Ако не е бил изготвен, защо не е бил 

изготвен? Ако в момента ни се представи някакъв оздравителен план, който тогава е 
трябвало да бъде представен, може би решенията, които трябва да вземем, щяха да 
бъдат много по-лесни. Защото щяха да почиват на някакви изчисления, на някаква 
база. Така. По отношение на организацията. Отново приветствам колко бързо е 
създадена някаква организация как да се прехвърли на учителите или на кетъринг 
фирма, която видяхме, че всъщност не са толкова лесни нещата, както ги представиха. 
Има законови пречки. И в тази връзка искам да попитам следното. Ако се вземе 
решение да се прекрати дружеството, да се ликвидира дружеството, и трябва 
директорите да хранят децата, имам следните въпроси. Те могат ли да си позволят 
обещанията, тези обещания, които те дадоха? Те до колко са реални? С какви 

продукти ще бъдат хранени децата? Трябва ли, простете, не съм толкова запознат, но 

трябва ли да се пуска отново обществена поръчка? Ако се пуска подобна обществена 
поръчка, колко време ще отнеме, за да мине да се осигурят тези продукти? Защото да 
не се окаже в един момент, че нямаме нито училищното хранене, нито с какво да ги 

храним. Вторият въпрос, който е. По отношение отново на продуктите. Най-вероятно 

същите фирми, които им се дължат пари ще имат възможност да кандидатстват, но 

дали ще искат да кандидатстват при положение, че не им е било изплатено това, което 

им е дължано в предишното дружество? Без някакви гаранции, че изобщо някога ще 
им бъде изплатено. Имаме ли някакъв погасителен план? Имаме ли някакви 

изчисления колко трябва да се гласува? Колко пари трябва да се платят, защото до 

колкото виждаме тия 60 хиляди лева, те половината отиват само за г-н Асенов, който 

беше тука. След това. Не мога отново да коментирам. Организацията, която толкова 
бързо е направена, основният въпрос е защо не е била направена по-рано, когато 

проблемът е бил много по-малък и когато е можело да бъде решен преди да ни 

поставите пред свършен факт в ситуация, в която да ни кажете „ама тука трябва до 

няколко дена да го решим, защото в противен случай децата няма как да ядат, няма 
къде да ядат“. Това за мен е поставяне и изнудване на Общинския съвет. Защото 
реално вие ни поставяте в ситуация, в която използвате децата на  града, за да 
изнудвате едни решения, да се покрият следи или каквото и да е. Изобщо ние нямаме 
никаква информация. От отчетите, които вчера сте ни предоставили, днес тук в залата 
те половината цифри бяха показани, че те не са истински цифри. Ние не разполагаме 
с абсолютно никаква информация в момента достоверна, на базата на която ние да 
взимаме финансови или каквито и да е било други решения. Още повече, че тук става 
въпрос за съдби. Съдбите на хората, които са работили в това дружество и отделно на 
децата, които трябва да ядат по някакъв начин. Дали ще бъде  осигурена храната от 
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директорите или от „Ученическо хранене“, те някъде трябва да ядат. А родителите, 
както се вижда, от думите на присъстващите и от думите на директорите, се оказва, че 
всъщност родителите изобщо не са толкова консолидирани около едно решение. 
Затова отново призовавам всички общински съветници да подкрепим предложението, 

направено от г-н Сабрутев от името на „БСП за България“ и да се направи абсолютен 

одит, да се мине през обществено обсъждане и да вземем трайно решение на 
проблема. Благодаря! 
ПЕТЪР МИРЧЕВ: Г-н Безергянов, заповядайте! 
АНГЕЛ БЕЗЕРГЯНОВ: Уважаеми г-н председателстващ, уважаема г-жо председател 

на Общинския съвет, уважаеми колеги общински съветници, уважаеми дами и 

господа от образователната сфера. Във връзка с така стеклия се проблем и 

затрудненото финансово състояние на „Ученическо и столово хранене“, наистина 
това всичко, което казахте, ние сме абсолютно „за“ – да има контрол, да се извършват 
необходимите действия и проверки от компететнтните органи и съответно ако има 
виновни лица, всеки да си понесе отговорността. Но в тези конкретни неща, които 

предложихте, аз не чух конкретно решение на поставения въпрос, в конкретния 
случай. Безспорно е, че заинтересованите страни в този изключително важен проблем 

са доста много. Винаги ще има ощетени в определена степен от конкретното решение, 
което вземем. За нас преди всичко стои въпроса да вземем най-правилното, най-

обоснованото, най-мотивираното, най-отговорното решение и пак казвам, не на 
последно място, че децата на град Смолян, бъдещето, капиталът на обществото, което 

е пред нас, трябва да получи най-доброто хранене, трябва да получи най-добрите 
условия, да живее здравословно и да дава добавена стойност за региона. Безспорно 

нещата, които стоят тука и трябва да ги вземем като порядъчно решение, са преди 

всичко как и кой ще извършва храненето на децата от 03.02.2020 г. Няма конкретика 
по дадения въпрос. За мен в конкретния случай не е важно съответно кой в 
конкретния случай ще ги изхранва – дали „Ученическо и столово хранене“, дали 

съответно директорите на училищата, които поемат ангажимент и генерират пред нас 
отговорност с името си, с институцията, която представляват, да извършват тази 

дейност. Съответно без доставчиците е малко несериозно да говорим този въпрос, 
защото конкретно доставчиците, както за „Ученическо и столово хранене“, така и 

доставчиците, които ще осъществяват съответно доставките на храна и всички 

необходими продукти за изхранването на децата ни, са едни и същи. Безспорно е, че 
материално-техническата база на „Ученическо и столово хранене“ е остаряла. 
Безспорно е, че оздравяването или оздравителния план на това дружество ще струват 
голяма сума пари. Сума пари, която трябва да бъде изчислена, трябва да бъде един 

обективен финансово-икономически анализ. Финансово-икономически анализ, който 

да се възложи. Дори сега, както разбрахте от г-н кмета, в предприятието в момента 
тече вътрешен одит от звеното към Общинска администрация. Ако е необходимо, 

съответно също сме готови да подкрепим конкретни от външен одит, но без 
конкретна информация, счетоводно-икономическа, обуславяща процесите и трупаща, 
фиксираща тези задължения, ние общо взето за в момента не може да вземем такова 
конкретно решение. Тука не говорим за ликвидация, за несъстоятелност и така 
нататък. Говорим за няколко важни неща. И това са нещата как и по какъв начин 

изхранваме децата. Аз такова предложение от колегите не чух. Ако има нещо 

конкретно в тази насока, нека го заявят. 
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(Стефан Сабруте в, от място: Реплика.) 

АНГЕЛ БЕЗЕРГЯНОВ: В тази връзка е нужна общата воля на всички съветници. От 
тази гледна точка ще помоля г-жа Аръчкова за 20 минути почивка, за да може да 
конкретизираме конкретни проекти на решения и да не губим времето повече на 
хората. Общо взето се изясни фактическата обстановка как стоят нещата и съответно 

от нас се изисква да вземем едно наистина така целесъобразно и балансирано 

решение, за да може да защитим интереса на всички заинтересовани страни. 

Благодаря! 
(Стефан Сабрутев, от място: Реплика.) 
ПЕТЪР МИРЧЕВ: Г-н Сабрутев, реплика на кой? 

СТЕФАН САБРУТЕВ: На г-н Безергянов. Уважаеми г-н Безергянов, аз не обърнах 
внимание одеве когато давах предложенията, вие в залата ли бяхте? И ако сте били, 

явно сте били малко по-разсеяни и не сте ме чули. Дадох конкретни предложения кой 

да изхранва, колко да се плати, каква отговорност да търсим. Само пропуснах нещо. 

Може би трябва да сезираме ОЛАФ да провери обществената поръчка, която е играна 
и европейският проект за „Топъл обяд“. Защото мое лично мнение е, че са натресли и 

са натресли всичкото това на г-н Павлов и от там идват загубите. Просто гледайки 

отчетите, вървим, вървим добре, изведнъж идва една година, дето храним едни хора, 
нашите хора разбира се. Той е играл обществена поръчка и тази обществена поръчка 
ще му изяде главата според мен. Затова моето предложение е и да сезираме ОЛАФ, да 
си провери точно как са изразходени европарите на Община Смолян. 

ПЕТЪР МИРЧЕВ: Заповядайте, по процедурен въпрос. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Уважаеми колеги, г-н Ангел Безергянов ръководи групата 
на мнозинството, на управляващото мнозинство в Общинския съвет, разбира се 
подкрепено от ДПС и от Земеделския съюз. От кмета, от г-жа Аръчкова и от него 

очакваме проект за решение, който да подкрепим, който да ни убеди, че е по-добър от 
нашето предложение. Тука ние ще се консолидираме, но нека не забравяме, че в 
нашият орган, мажоритарният пакет от акции го държат тези три политически сили – 

ГЕРБ, ДПС и Земеделския съюз. И да не бягаме и от политическата си отговорност. 
Защото освен законови, морални и чисто човешки ангажименти към децата, аз не 
мога да разбера, по тази процедура защо не чувам от мнозинството призив за 
подкрепа на проекта за решение. Чух от г-н Безергянов, който е юрист по 
образование, че трябва да дадем почивка и да се консолидираме около определено 

решение. Кое и какво? Кой ще го формулира? Става ясно, че предложеното в 
докладната записка на г-жа Венера Аръчкова не удовлетворява или поне частично не 
удовлетворява. Така че не възразявам разбира се, по правилата, по които работим, да 
се даде 20 минути почивка или колкото прецените, и да ни предложите и вие 
решение, защото става ясно, че някои от тези предложения в случая не са 
състоятелни. Те не могат да удовлетворят конкретните изисквания на ситуацията. А 

това допълнително за проекта нищо чудно и така да е, както каза г-н Сабрутев. 
Трябва да знаем от къде е тръгнало. Това е отделен въпрос. Дайте да видим днес 
около какво се обединяваме. Благодаря! 
ПЕТЪР МИРЧЕВ: Г-н Мелемов, заповядайте! 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Пак ме споменаха. Какво предлагаме? Аз го казах и на 
срещата с родителите. Значи ясно стана, за тях това е политика. На първо място какво 

правим с храненето на децата? И аз затова казвам, най-действащото решение е това, 
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което предлагаме – да поемат училищата всяко за себе си храненето, въпреки че 
всичко ще е в тежест най-много на директорите и на персонала в училищата. Но това 
е работещото решение. И защо? Тука не говорим за отговорност. ОЛАФ, всичко това 
си стои, независимо какво ще взимаме решение. Отговорност може да се търси, 

съгласен съм, трябва. Въпросът е кой ще храни децата? Затова става въпрос. И затова 
казах, същата кухня, същият готвач, същите доставчици. Но за да се случи това, 
доставчиците е хубаво да бъдат малко или много подпомогнати. Защото „Ученическо 

и столово хранене“ си е търговска фирма, от тук нататък училищата почват на чисто. 

Те нямат тия тежести с доставчиците. И доставчиците ще дават продукти, стига да 
могат. Защото има опасност някой от тях и да приключи дейност. Така че аз затова 
през цялото време апелирам да се разделят нещата. Чисто практически какво правим? 

А вече политиката защо е станало – темата си стои, не може да я избегнем. Но тука 
трябва да решим какво става от февруари месец. И аз не виждам друго решение, което 

може да решим. Защото да, оздравяване, но оздравяването не решава проблема. Може 
да се оздрави, може и да не се оздрави. Никой не гарантира. Аз бих предложил г-н 

Кръстанов да го избере Общинския съвет и да оздрави, но никой не гарантира, че това 
ще се случи. Нали така? То това е търговска дейност. Така че ако мислим за децата, 
това е, което предлагаме. Защото казват „те нищо не предлагат“. Това предлагаме ние. 
А пък вече решението е на Общинския съвет. 
ПЕТЪР МИРЧЕВ: Колеги, от ръководителя на групата ГЕРБ е поискана почивка 20 

минути. Давам 15 минути почивка. 
 

* * * * * 
 

(След почивката.) 

ПЕТЪР МИРЧЕВ: Уважаеми колеги, продължаваме заседанието. Преди да 
продължим дискусията, уважаеми общински съветници, позволете ми да дам думата 
на четирите директорки, които и към момента продължават да бъдат в залата, а 
именно Росица Шехова, Росица Лакудова, Надя Ловчалиева и Цонка Печилова. Моля 
всяка една от тях в рамките на минута, максимум две, да изразят становище по 
всичко, което се повдига до момента като дискусия. Заповядайте, г-жо Шехова! 
РОСИЦА ШЕХОВА: Уважаеми общински съветници, искам отново да разсея едно 
притеснение у вас и то е, че всичките тези въпроси, които задавахте много 

основателно и към нас, и към дружеството и помежду си, имат своят смисъл и ще 
търсят своето решение във времето. Но ние сме тук не за да отнемем някакви ваши 

правомощия, не за да даваме съвети, а да ви кажем, че доста преди вас се замислихме 
за тази ситуация, в рамките на този януари, че може да се стигне до там. И не да се 
самопредлагаме, защото на нас ни е ясно, че това е огромно натоварване, за което 

трябва да се учим в движение и да носим отговорност пред всички власти. Мислехме 
за отдаване под наем, мислехме за кетъринг, мислехме за някаква кухня-майка, 
мислехме за какво ли не. Но за нито едно от тези решения няма бързо времево 
решение. И понеже храненето е нещо, което се случва всеки ден, дойдохме тук с 
ясното съзнание, че трудно не трудно, никой от нас няма право на абдикация. Ако 
трябва и вие ще ни помагате да се учим, а може да ни помогнете, като ни 

преотстъпите бързо помещенията, собствеността за определен период, докато 

намерите законовите решения за каквото решите – преструктуриране или каквото 
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решите там за фирмата. Това са си ваши решения. Но всички колеги бяха тук с идеята 
да предложат някакви кризисни предложения за вас. Защото ако и ние се оттеглим, 

просто вие ще трябва да търсите фирми, които ще изхранват. Бога ми, всеки от нас е 
проверил всички заведения около нас. Аз съм питала къде ли не. Знаете, че около нас 
е най-гъсто със заведения за бързо хранене. Никой не пожела. Те са търговски 

дружества, те ще търсят печалба. Училището няма да търси печалба. То по 

Постановление № 88 е длъжно да работи на себестойност, без печалба, да покрива 
разходите. И затова е възможно да смъкна цените. Това ви казвам. 

ПЕТЪР МИРЧЕВ: Благодаря ви, г-жо Шехова! Г-жа Надя Ловчалиева. 
НАДЯ ЛОВЧАЛИЕВА: Ами добър вечер пак! Аз одеве споделих, че съм много 

притеснена. Ние сме на първата линия с родителите. По същия начин с Обществения 
съвет, с родителите, защото обсъждахме какво да направим. Предложението кетъринг 
се отхвърли тотално. Това когато казах, че като няма и няма друго решение трябва да 
си носят храната от вкъщи – дали ще е суха или как да е, почнаха обажданията към г-
жа Семерджиева „как така децата ще се хранят със суха храна“. Значи ясно е, 
разбрахме, че не е добре. Както всички вкъщи, ние не храним децата си само със 
сандвичи. Разчитаме топла храна да има. Затова, за да нямаме никакви неприятности, 

за да може учениците да продължат да посещават училище и да не е причината това, 
че те следобед няма да са в училище, или ще напускат или ще се ангажират 
родителите по някакъв начин да се грижат за тях, защото говоря за ученици в първи, 

втори, трети клас. Затова решете го, но се нагърбваме по някакв начин да опитаме да 
организираме храненето. Разбирам, че е много сложно и много трудно, но аз бих 

поела тази инициатива. Благодаря! 
ПЕТЪР МИРЧЕВ: Благодаря ви! Цонка Печилова. 
ЦОНКА ПЕЧИЛОВА: Уважаеми общински съветници, ние директорите сме хората, 
които сме най-близо до родителите. Първо ние разбираме за проблемите. С много 

трудности сме се сблъсквали и аз смятам, че ако вие решите да ни предоставите 
базата, ние ще успеем и ще се справим с този проблем. 

ПЕТЪР МИРЧЕВ: Благодаря ви! Г-жа Росица Лакудова. 
РОСИЦА ЛАКУДОВА – директор на ОУ „Иван Вазов“, гр. Смолян: Уважаема г-жо 

председател, уважаеми господа общински съветници, уважаеми г-н Мелемов! Тази 

вечер наистина Общински съвет ще вземе решението, но аз мога да дам все пак своята 
визия за това, че досега няма задача, която да е поставена и да не сме я постигнали. 

Така че мисля, че от тук нататък каквото и да се случи, се прави заради децата. Няма 
да навлизам в подробности за това как ще се извърши храненето, с какви фирми, 

защото всеки от нас е провел тези дни множество разговори и мисля, че заедно сме 
намерили път, по който да тръгнем. Аз благодаря, че в този път намираме 
съпричастност и от страна на г-жа Семерджиева, и от страна на институциите, с които 

направихме работни срещи. Тук родителите, специално в училището, на което съм 

директор, са доволни досега от услугата и затова са внесли тази подписка. Но аз мога 
да уверя родителите, че качеството ще остане същото на приготвената храна. По 

посока на кадрите, които ще назначим, ще остане един кризисен вариант, на база на 
който децата ще продължат да бъдат изхранвани в нашия стол наистина с топла и 

вкусна храна, както и до сега. За друг вариант не зная, вие ще решите. Аз като един 

човек, който винаги… моите решения винаги са били взети не на база емоция, а на 
финансови разчети. Мога да споделя за това, че първо трябва да погледнем от към 
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това, че все пак за да има една фирма, за да има един ученически стол доставки, ще 
трябва да се обвърже с договори и с фирми. До тук виждам, че наистина има доста 
фирми, които са доставяли храни и имат неразплатени задължения. Така че поне от 
тук нататък това, което ще стартира като дейности, ще бъде от наша страна 
изпълнено коректно. Това мога да ви гарантирам. И в управлението на бюджетите си 

до сега ние директорите наистина сме дали една посока, в която никой да не се 
съмнява, че дисциплината, която спазваме, финансова дисциплина изключително 
стриктна. Това мога да кажа на този етап. 

ПЕТЪР МИРЧЕВ: Благодаря ви! Давам думата на г-жа Аръчкова. 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Уважаеми общински съветници, уважаеми колеги, гости! 

Значи в крайна сметка след като направихме консултации, след като изслушахме 
всички, които преди това се изказаха – и общински съветници, и директори на 
училища, и родители, и персонала, чухме и управителя на „Ученическо и столово 

хранене“, аз оттеглям така подадените в докладната решения и предлагам нов вариант 
на решения. Първо. Спира дейността на „Ученическо и столово хранене“ ЕООД, гр. 

Смолян с БУЛСТАТ 120506497. Втора точка. Да се предприеме пълна оптимизация 
на персонала в спешен порядък. Трето. До 5 февруари 2020 година  „Ученическо и 

столово хранене“ ЕООД да предостави на всички второстепенни разпоредители на 
Община Смолян училищата, всичките – няма смисъл да ги изброявам, Първо, Второ, 

Четвърто, Шесто, Смилян, да им се предоставят всички столове безвъзмездно за 
ползване. Предоставяне безвъзмездно за ползване на всички имущества в столовете 
до края на учебната година. Тоест до края на месец май или юни. Тука решението 

според мен трябва да бъде до 30 юни. Четвърта точка. Възлага на управителя на 
„Ученическо и столово хранене“ в срок до 5 февруари 2020 г. да предостави, след 

предоставянето на училищата на наличните дълготрайни материални, нематериални 

активи и сградния фонд разбира се, на тях за безвъзмездно ползване, директорите на 
училища се задължават да предоставят до 5 февруари 2020 година на директора на 
„Ученическо и столово хранене“ персоналът, който ще бъде запазен или преназначен, 

или назначен грубо казано, в съответното училище и в съответния стол, който ще 
работи. Възлага на управителя на „Ученическо и столово хранене“ до 15 февруари 

2020 година да предостави сегашният протокол от одита, който е извършен от 
дружеството и Годишен финансов отчет в краен вариант, който да бъде предоставен 

на Общинския съвет с всички изискуеми форми по Закона за счеводството и 

изискванията за пред НАП. В крайна сметка смятам, че след като директорите имат 
тази възможност и им се предоставят столовете и те ще окажат своето съдействие, 
организацията да бъде проведена и да не останат децата гладни. И последна пета 
точка, която предлагам към общинските съветници, е да определим сума в порядъка 
от 60 до 100 хиляди лева, като парична вноска, която да бъде централизирано 

преведена на доставчиците на база просрочените задължения. Това са моите 
предложения на мястото на петте предишни предложения. 
ПЕТЪР МИРЧЕВ: Г-жо Бояджиева, заповядайте! 
ВИОЛЕТА БОЯДЖИЕВА: Категорично не съм съгласна с решението, което 

предлагате, г-жо Аръчкова, защото ако ние отиваме да плащаме едни 100 хиляди на 
доставчиците, с които да създадем възможност за бъдещи зареждания и всичко 

останало ни е налице, разваляме всичко това, съсипваме нещо, което е изградено и 

отиваме на съвсем нов вариант, който е неизвестно как и за колко време ще издържи. 
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Моите уважения към директорите! Знам, че могат да се справят с това, убедена съм, 

защото те са отговорни хора. Но това не е тяхна работа. Ние можем да оздравим това 
дружество. Продължавам да смятам така. И е глупаво по най-бързият начин да го 

ликвидираме. Защото това по същество означава ликвидация.  
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Не. Значи аз уточних. 

ВИОЛЕТА БОЯДЖИЕВА: Така е, като му прекратите дейността. Основната му 
дейност е това. 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Не прекратяваме, спираме дейността. 
ВИОЛЕТА БОЯДЖИЕВА: До кога? 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: До края на учебната година. Периодът от май месец до 1 

септември ние общинските съветници ще трябва да вземем решение дали от 1 

септември ще се хранят от „Ученическо и столово хранене“, дали ще се хранят от 
училищата. 
ВИОЛЕТА БОЯДЖИЕВА: Това е още по-зле за това, защото колкото и да е тежка 
сиутацията в това дружество, вие така разрушавате тотално неговата репутация като 

дружество. За всички отвън то вече е ликвидирано. Край! Доверието го няма! Значи 

все едно дали ще кажете сега го ликвидирате или есента. Няма никакво значение. 
ПЕТЪР МИРЧЕВ: Г-н Френкев, заповядайте! 
ИВАН ФРЕНКЕВ: Аз също изразявам своето несъгласие с това предложение, най-

малкото защото от всичко казано до момента за мен става ясно следното: Основните 
проблеми на дружеството идва от мениджмънта. Вие не сменяте мениджмънта, вие не 
променяте нищо. Вие оставяте същият човек, който не е предоставил и оздравителния 
план, който има решение на Общинския съвет да бъде сменен, но не е сменен, не 
започнала процедура по неговата смяна, вие  продължвате да го оставяте там. И той 

трябва да изготви един одит, който… Тук вече се видя, че всъщност това, което на нас 
ни е дадено като финансова информация, тя не отговаря на истината. Така че аз лично 

нямам доверието, че предоставената информация ще бъде коректна. Това е най-

малкият проблем. Благодаря! 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Г-н Френкев, може ли една реплика към вас? Бихте ли дали 

предложение? Вие какво предложение имате? 

ИВАН ФРЕНКЕВ: Г-н Сабрутев го предложи. Вие сте го записали.  

ПЕТЪР МИРЧЕВ: Г-н Костов, заповядайте! 
ДЕНИСЛАВ КОСТОВ: Добър вечер на всички! Г-н председателстващ, г-жо 
председател, г-н кмет! Аз мисля, че това предложение след три часа дискусия е 
резонно, с оглед на това, че както всички присъстващи колеги заявиха, че за тях са 
най-важни децата, и не правят политика от това нещо, то в такъв случай това, което 

казахте и предложихте е много резонно. Спираме дейността на дружеството за 
известно време, правим пълен анализ и преглед на това, за което и г-н Френкев и 

колегите се притесняват, какво се случва, дали е мениджмънт, дали е пък някакъв 
проект, който г-н Сабрутев каза, дали е нещо друго. Затова даваме един срок, в който 

да се видят тези неща дали са така. Същевременно най-важните в случая – децата, не 
остават без топла храна и прехвърляме, даваме възможност на директорите да 
организират дейността. До края на учебната година ще се види дали директорите и 

училищата ще се справят или няма да се справят. Ще видим какво е състоянието на 
дружеството и след това отново ще вземем решение. Няма друго логично поведение в 
този случай. И друго. Ние като решение, което трябва да вземем тази вечер, не може 
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да се поддаваме на емоцията, политика и други неща, които до тука се съобщаваха. 
Нека да го направим най-разумно с оглед на това децата да продължат да се хранят с 
топъл обяд, да видим какво е положението в това дружество и след края на учебната 
година ще се вземе решение, както вие казахте. Дружеството ще се оздравява ли, няма 
ли да се оздравява, какво ще правим, ще го анализираме. Благодаря! 
ПЕТЪР МИРЧЕВ: Г-н Ангелов? Г-жо Шехова, в рамките на една минута. Последно 
изказване ви давам думата. 
РОСИЦА ШЕХОВА: Благодаря! Как едно училище ще отиде и ще регистрира 
заведение за обществено хранене, ако собствеността не му е предоставена по закон. С 

какво? Така не може. Вие не може временно да ни дадете, за три месеца да  пробвате 
дали ще става работата или не. Това не може да стане. Значи вие трябва да отсечете. 
Вие просто трябва да ликвидирате дружеството, да има акт на Общински съвет. Вие 
сте принципал. И с този акт да ни възложите. Ако имаме да се дъним в следващите 
месеци, ами на есен винаги кметът може да отнеме тези правомощия от нас и да 
потърсите фирми. Но ще имате време за това.  
ПЕТЪР МИРЧЕВ: Благодаря! Г-н Ангелов, по време на дискусията вие направихте 
няколко предложения, които според мен изцяло се припокриват от така направените 
предложения от г-жа Аръчкова. Поддържате ли вашите предложения или при това 
положение, след като тя спомена новите проекти за решения, ги оттегляте? 

(Димитър Ангелов, от място: Оттеглям ги и поддържам предложението на г-жа 

Аръчкова.) 

ПЕТЪР МИРЧЕВ: Благодаря, г-н Ангелов. Г-н Топов… 

(Димитър Ангелов, от място: Предлагам ви да приключим с разискванията.) 

ПЕТЪР МИРЧЕВ: Благодаря за това процедурно предложение. Г-н Топов, тъй като 

вие бяхте първият, който направихте предложение по тази точка от дневния ред… 

(Филип Топов, от място: Оттеглям го.) 

ПЕТЪР МИРЧЕВ: Благодаря! Г-н Сабрутев, вие сте единственият след оттеглянето на 
колегите на техните предложения, който сте направили предложение по тази точка от 
дневния ред извън това, което г-жа Аръчкова формулира като нови проекти за 
решеня. Чухте нейните нови проекти за решения. Поддържате ли вашите 
предложения, за да знам дали да ги подлагам на гласуване? 

СТЕФАН САБРУТЕВ: Разбира се, че ги поддържам. Значи коренно са различни 

мненията ни на вас управляващите, защото разбрах в кратката аперативка сте взели 

тези решения. Искам да кажа нещо, че това ако го гласуваме в момента в този вид, 

пак няма да мине. Нито суми определихме, някакви завоалирани неща. Какво се 
случва с персонала, никой не каза. С управителят, ще получават ли заплати, 

обезщетения, какви суми. Това са неща, а вие искате да го спрете ей така. Не става 
така. В момента, в който го гласуваме, това нещо няма да е работещо, вашето. Моето 
дали ще е работещо, не мога да кажа. Може и аз да бъркам, но поддържам точка по 

точка това, което съм предложил и те вървят в пакет. Предполагам, че сте ги 

записали. Вие сте подробен и записвате всичко.  

ПЕТЪР МИРЧЕВ: Заедно ли желаете да ги подложа на гласуване или поотделно? 

(Стефан Сабрутев, от място: Абсолютно. Заедно.) 

ПЕТЪР МИРЧЕВ: Заедно или поотделно? 

(Стефан Сабрутев, от място: Заедно.) 

ПЕТЪР МИРЧЕВ: Благодаря, г-н Сабрутев. Прочитам правилно вашите предложения 
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и искам удостоверяване от вас дали правилно съм ги записал и разбрал. Първото ваше 
предложение е освобождаване на досегашния управител, но не и от отговорност. 
Второ. В тридневен срок, не е ясно от кога, да се посочи от кмета на общината и от 
председателя на Общински съвет нов човек, който да бъде временно изпълняващ 

длъжността управител на това дружество. Трето предложение. Да се отпусне 
временен заем от Общината на това дружество. Четвърто ваше предложение. В срок 
от 15-20 дни, също не е ясно считано от кога, новият управител да предложи 

оздравителен план. Правилно ли съм ги разбрал и записал? 

(Стефан Сабрутев, от място: Правилно.) 

СТЕФАН САБРУТЕВ: Да ги допълня, за да няма неясноти. Първо сумата да е 150 

хиляди лева. Там не ги прочетохте, да я фиксираме. Второ, три дена от днес. Работни 

нека да са, защото следват събота и неделя.  
ПЕТЪР МИРЧЕВ: 150 хиляди за заема ли говорим? 

СТЕФАН САБРУТЕВ: Да. Един временен безлихвен заем към дружеството. 

Общината има опит с временните безлихвени заеми. И третото, до 15 дни след 

назначаването. И само да не пропусна това, че трябва да посочите, Общинският съвет 
трябва да се събере на извънредна сесия и да одобри разбира се този управител. Да не 
го забравяме. И 15 дена срок от назначението, съответно да даде оздравителен план. 

ПЕТЪР МИРЧЕВ: Благодаря! Колеги, имаме процедурно предложение за 
прекратяване на разискванията. Моля, който е съгласен с това процедурно 
предложение, да гласува. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 26, „ПРОТИВ“ – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0. 

ПЕТЪР МИРЧЕВ: Колеги, с 26 „за“, без „против“ и „въздържали се“, прекратихме 
разискванията по точка 18 от дневния ред. Ще  подложа на гласуване предложението 

на г-н Сабрутев. Нужно ли е да го формулирам отново? Вие го чухте. Не, добре. Тъй 

като неговото желание беше четирите му предложения да бъдат гласувани 

комплексно, тоест едновременно с едно общо гласуване, затова аз подлагам на 
гласуване неговите предложения, като за тях ще бъде оформено едно единствено 
решение по негово желание. Моля, който е съгласен с така предложеното от него, да 
гласува „за“. 

ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 11, „ПРОТИВ“ – 5, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 6. 

ПЕТЪР МИРЧЕВ: Колеги, с 11 „за“, 5 „против“ и 6 „въздържали се“, реално няма 
решение. Може ли да ни кажете актуален кворум в залата, ако обичате? 

(Анелия Кехайова: 26.) 

ПЕТЪР МИРЧЕВ: Тоест означава, че има хора, които не са участвали в гласуването. 

Това си тяхно право.  

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Колеги, аз предлагам да прегласуваме решението, защото все 
пак ние трябва да имаме някакво решение. 
ПЕТЪР МИРЧЕВ: Колеги, прегласуваме решението. Моля, който е съгласен с така 
направените предложения от г-н Сабрутев, моля да гласува. Задръжте ръцете. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 11, „ПРОТИВ“ – 3, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 12. 

ПЕТЪР МИРЧЕВ: С 11 „за“, 3 „против“ и 12 „въздържали се“, не се приема 
предложението на г-н Сабрутев. Колеги, пристъпваме към предложението на г-жа 
Аръчкова така формулирано, след оттегляне на първите проекти за решение. 
Поименно гласуване, колеги. 

(Костадин Василев, от място: Момент. Преди да гласуваме да се уточни каква е 
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сумата.) 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Предложението ми е за 100 хиляди. От 60 да бъде променено 

на 100 хиляди. Извинявайте! 
ПЕТЪР МИРЧЕВ: Благодаря, г-н Василев! Колеги, подлагам на гласуване 
предложенията на г-жа Аръчкова като ново формулирани проекти за решение по 

докладната. Поименно гласуване. 
 

Поименно гласуване на проекта за решение по т. 18 от дневния ред: 

 

1. Ангел Безергянов    – „за“  

2. Божидар Шуманов    – „за“  

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

5. Вижданка Младенова    – „за“ 

6. Виолета Бояджиева     – „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      – „против“ 

14. Коста Начев      – „против“  

15. Костадин Василев     – „за“ 

16. Мария Семерджиева     – „за“ 

17. Милен Журналов    – „за“ 

18. Минчо Симов     – „против“ 

19. Петър Мирчев      – „за“ 

20. Петър Янев      – „за“ 

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

23. Салих Аршински    – „за“ 

24. Сийка Йочева     – „въздържала се“ 

25. Софка Иванова     – „за“ 

26. Стефан Сабрутев     – „против“ 

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

29. Филип Топов     – „против“ 

 

ПЕТЪР МИРЧЕВ: Моля, обявете резултата. 
(Анелия Кехайова: 15 „за“, 10 „против“, 1  „въздържал се“) 

ПЕТЪР МИРЧЕВ: 15 „за“, 10 „против“, 1 „въздържал се“, решението се приема по 
докладната на тази точка от дневния ред.   

 

 Общинският съвет след като се запозна с Докладната записка наВенера Райчева 
Аръчкова – Председател на Общински съвет – Смолян , на основание чл.12, ал.3 и 
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чл.51, ал.3 от Закона за общинската собственост, чл.137, ал.1, т.9 и ал.7 от Търговския 
закон, чл.21, ал.1, т.8 и 23 и ал.2, чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл.31, ал.1, т.1, чл.32 и 33 от  Наредбата 
за условията и реда за упражняване на правата на собственост на общината Смолян в 
търговските дружества с общинско участие и общински предприятия ,  

 

Р Е Ш И: 

 

1. Спира стопанската дейността на  „Ученическо и столово хранене“  ЕООД 

гр.Смолян, с ЕИК: 120506497 ; 

2. Задължава Управителя на „Ученическо и столово хранене“ ЕООД да  предприеме 
пълна оптимизация на персонала в спешен порядък и сключи споразумение ; 

3. Задължава до  5 февруари 2020 година Управителя на„Ученическо и столово 

хранене“ ЕООД да предостави безвъзмездно за управление и стопанисване  всички 

дълготрайни нематериални активи,  дълготрайни материални активи и материали, 

находящи се в  училищата – столова с кухня и складови помещения, както следва: 
СУ“ Отец Паисий“ – Смолян,  СУ “Св.Св. Кирил и Методий“- Смолян, ОУ“ 

Проф.д-р Асен Златаров“-Смолян, ОУ „ Стою Шишков“ – Смолян, ОУ“Ив.Вазов“ 

– Смолян,  ОУ „ Св.Св.Кирил и Методий“ с. Смилян, ОУ „Стою Шишков“ с. 
Търън, ОУ „ Св.Св. Кирил и Методий“ с. Момчиловци до края на учебната година 
– 30.06.2020 г. 

4. Задължават се  Директорите на горе цитираните  училища да предоставят до 5 

февруари 2020 година на Управителя на „Ученическо и столово хранене“ 

персоналът, който ще бъде преназначен,  или назначен в съответния стол. 

5. Задължават се Директорите на училищата   да организират ученическото и столово 

хранене на учениците съгласно изискванията на българското законодателство, 

считано от 10.02.2020 г.  
6. Възлага на управителя на „ Ученическо и столово хранене“ до 15.02.2020 г.да 
предостави протокол от извършения одит през 2020 г., да предостави Годишен 

финансов отчет за 2019 г. в краен вариант, с всички изискуеми форми и 

приложения по Закона за счетоводството, НАП и НСИ. 

7. Възлага на Кмета на Община Смолян да предостави 100 000 лв., като парична 
вноска, в срок до 29.02.2020 на „Ученическо и столово хранене“.  

8. Задължава Управителя на „ Ученическо и столово хранене“ ЕООД гр. Смолян да 
преведе незабавно   получената сума на доставчиците на база предоставена 
справка за просрочени задължения. 

 

ПЕТЪР МИРЧЕВ: Колеги, давам думата на г-жа Аръчкова да закрие заседанието. 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Колеги, поради изчерпване на дневния ред предлагам 

заседанието за закриване.  
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(Заседанието на Общинския съвет беше закрито в 19.50 часа.) 

 

 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА 

Председател на Общински съвет – Смолян         
 

 

 

Изготвил,  

Анелия Кехайова – мл. експерт 

 


