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

(Мандат 2015-2019 година) 
 
 

П Р О Т О К О Л 
№ 32 

 
Днес, 21.12.2017 година, от 11.00 часа, в заседателната 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 съветника 
Отсъстваха: Марияна Методиева 
Заседанието беше открито и ръководено от председателя на Общинския 

съвет – Димитър Кръстанов. 
 
 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ – председател на Общински съвет – Смолян: Добър ден, 
уважаеми съграждани! Уважаеми госпожи и господа общински съветници, 
уважаеми г-н кмете, уважаеми госпожи и господа кметове на населени места, 
представители на Общинската администрация, на печатните и електронните медии. 
В залата присъстват 24 общински съветници. Очакваме още колеги да се 
присъединят към заседанието. Откривам заседанието на Общинския съвет – 
Смолян днес, 21 декември 2017 година, 11.00 часа. Позволете ми да ви 
информирам, че е постъпило уведомление от общинския съветник д-р Мариана 
Методиева за отсъствие по уважителни причини от днешното заседание, тя е извън 
страната, и гражданинът г-н Георги Узунов се е записал за отношение по т. 7 и т. 8 
от проекта за дневен ред, който е предварително огласен и ви е раздаден. 
Едновременно с това, във връзка с допълнително постъпила докладна от кмета на 
село Момчиловци – г-жа Сийка Суркова, в резултат на което г-н Мелемов подготви 
и внесе допълнително докладна записка, за да се подпомогнат гражданите, които 
са пострадали от последния голям пожар там, ви предлагам да обсъдим 
включването на тази докладна записка допълнително в нашия дневен ред като 
точка 21. Разкривам дискусия по проекта за дневен ред. Моля за отношение, 
становища, съображения, допълнения. Има ли желаещи да се изкажат? Не виждам. 
Първо ви моля да гласуваме прекратяване на разискванията по проекта за дневен 
ред. Моля общинските съветници, които са съгласни да прекратим разискванията 
по проекта за дневен ред, да гласуват. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 27, „ПРОТИВ“ – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: С 27 „за“, без „против“ и „въздържали се“, прекратихме 
разискванията. Гласуваме предложението т. 21 от проекта за дневен ред да влезе 
като допълнителна докладната записка от кмета г-н Николай Мелемов. Докладната 
записка е формулирана като „Даване съгласие за отпускане на еднократна 
финансова помощ на пострадали семейства при пожар в с. Момчиловци, общ. 
Смолян“. Моля общинските съветници, които са съгласни да влезе като 
допълнителна точка в дневния ред, да гласуват. 
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ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 28, „ПРОТИВ“ – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: С 28 „за“, без „против“ и „въздържали се“, включихме 
т. 21 в проекта за дневен ред. Едновременно с това, уважаеми колеги, във връзка с 
постъпило писмо от Областна администрация, подписано от областния управител, 
се отменят Решения № 623, 627 и 628, приети от Общинския съвет на заседание, 
проведено на 30 ноември тази година, с Протокол № 31, за което съм подготвил 
докладна записка по т. 20 от проекта за дневен ред. Моля общинските съветници, 
които са съгласни да бъде включена тази точка в днешния дневен ред, да гласуват. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 28, „ПРОТИВ“ – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: С 28 „за“, без „против“ и „въздържали се“, включихме 
в дневния ред и точката, свързана като цяло с писмото на г-н областния управител. 
И така, гласуваме целия дневен ред. Моля общинските съветници, които са 
съгласни, да гласуват. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 28, „ПРОТИВ“ – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: 28 „за“, без „против“ и „въздържали се“. Приехме 
проекта за дневен ред с двете допълнителни точки.  
 

 
Д Н Е В Е Н   Р Е Д:  

 
1. Информация за изпълнението на бюджета на Община Смолян за периода от 

01.01.2017г. до 30.09.2017 г. 
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 

 
2. Отчет за получените командировъчни средства от Кмета на Общината за 
периода от 01.01.2017г. до 30.09.2017 г. 

ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 
 

3. Предложение за промяна в предмета на дейност на ЦПЛР-ОДК-Смолян. 
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 

 
4. Наредба за изменение и допълнение на НАРЕДБА № 2 за определянето и  
администрирането на местните такси и цени на услуги в Община Смолян 
Приета с Решение № 29/18.12.2015 г., Изм. и доп. с Решение № 327/ 
16.12.2016 г. - изменено с Решение № 349/25.01.2016г., Изм. с Решение 
214/08.06.2017 г. на Административен съд – Смолян, Изм. с Решение 
336/09.10.2017 г. на Административен съд – Смолян. 

ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 
 

5. Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 3 за определяне размера 
на местните данъци на територията на Община. 

ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 
 

6. Приемане на Наредба № 4 за реда за придобиване, управление и 
разпореждане с общинско имущество. 

ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 
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7. Приемане на План – сметка за разходите по събирането, включително 
разделно, извозването и обезвреждането в депа или други съоръжения на 
битовите отпадъци, както и за поддържането на чистотата на териториите за 
обществено ползване и определяне на годишния размер на такса битови 
отпадъци на територията на Община Смолян  за 2018 г. 

ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 
 

8. Вземане на решение за поемане на временен безлихвен заем от Централния 
бюджет на Република България с цел погасяване на съществуващ дълг на 
община Смолян. 

ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 
 

9. Продажба на имот – частна общинска собственост, по  реда на чл. 35, ал. 1 
от Закона за общинската собственост и чл. 45, ал. 1 от Наредбата за реда за 
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество чрез 
публичен  търг с тайно наддаване. 

ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 
 

10. Изкупуване на недвижим поземлен имот с идентификатор 67653.926.222 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 
 

11. Отдаване под наем на части от имот публична общинска собственост, чрез 
публичен търг с тайно наддаване по реда на чл.14 ал.7 от Закона за 
общинската собственост. 

ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 
 

12. Предоставяне на част от имот - публична общинска собственост за 
безвъзмездно управление на Териториално поделение на Национален 
осигурителен институт–Смолян по реда на Закона за общинската 
собственост. 

ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 
 

13. Изразяване на предварително съгласие за възлагане изготвяне на 
инвестиционен проект за обособяване на самостоятелни обекти в сграда - 
общинска собственост. 

ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 
 

14. Отдаване чрез търг, на земи – ниви, от общинския поземлен фонд на Община 
Смолян, намиращи се в землища на общ. Смолян, на основание чл. 24а, ал. 5 
от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи. 

ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 
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15. 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 
 

16. Отчет за състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното 
управление по видове и категории обекти в Община Смолян за 2017 г. по 
реда на чл. 66а от Закона за общинската собственост. 

ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 
 

17. Приемане на Годишна програма за управление  и разпореждане с имоти – 
общинска собственост. 

ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 
 

18. Утвърждаване състава на местната комисия по член 8, алинея 2 от Закона за 
уреждане правата на граждани с многогодишни жилищно спестовни влогове. 

ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 
 

19. Разрешение за изработване на Подробен устройствен план - План за 
регулация и застрояване на поземлен имот с идентификатор 67547.8.64 в 
местност „Кравефермата”, землище с. Смилян. 

ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 
 

20. Отмяна на Решения №№ 623, 627 и 628 приети от Общински съвет – Смолян 
на заседание, проведено на 30.11.2017г. по Протокол № 31, върнати като 
незаконосъобразни за ново обсъждане. 

ДОКЛАДВА: Инж. Д. Кръстанов – Председател на ОбС 
 

21. Даване съгласие за отпускане на еднократна финансова помощ на пострадали 
семейства при пожар в с. Момчиловци, община  Смолян 

ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 
 

 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Преминаваме, уважаеми дами и господа към реализация 
на току-що приетия дневен ред. 
 
ПО ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Информация за изпълнението на 
бюджета на Община Смолян за периода от 01.01.2017г. до 30.09.2017 г. 

ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 
 

ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Предоставям думата на г-н Николай Мелемов относно 
информация за изпълнението на бюджета на Община Смолян за периода от 
01.01.2017 г. до 30.09.2017 г. Имате думата, г-н кмете. 



Протокол № 32/21.12.2017 г. 

  

5 

 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Уважаеми госпожи и господа общински съветници, 
колеги кметове, гости! На основание чл. 44, ал. 1, т. 1 и т. 5 от ЗМСМА и чл. 137, 
ал. 2 от Закона за публичните финанси, предлагаме на вашето внимание 
изпълнението на бюджета на Община Смолян, сметките за средства от Европейския 
съюз, за периода от 1 януари 2017 г., до 30 септември 2017 г. Финансовият отчет на 
Община Смолян структурирано представя информация за имуществото, 
финансовото състояние и дейността на Общината. Включва отчетите на 26 броя 
второстепенни разпоредители. Това са училища, детски градини, домове и 
културно-исторически институции. За сведение на общинските съветници и на 
гражданите на Смолян, ежемесечно до 10-то число всеки месец се представя 
месечния отчет, който се публикува на сайта на Общината. Всеки има възможност 
всеки месец да следи ежемесечните отчети. Самата информация е цифри, които сте 
ги разгледали на комисии. Ако има въпроси.. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Благодаря ви, г-н кмете. Уважаеми колеги, сигурно ви 
прави впечатление, че докладната записка не съдържа проект за решение. Така е, 
защото и според изискванията на чл. 44, ал. 1, т. 1 и т. 5 от ЗМСМА и чл. 137 от 
Закона за публичните финанси, материалът е информативен. По него разкривам 
дискусия. Имате думата. Той не е обсъждан и по тази причина в Постоянните 
комисии на Общинския съвет. Моля за отношение, изказвания, становища, 
въпроси. Не виждам желаещи да се изкажат. Предлагам ви да прекратим 
дискусията по този въпрос. Моля общинските съветници, които са съгласни, да 
гласуват. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 28, „ПРОТИВ“ – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: 28 „за“, без „против“ и „въздържали се“. Прекратихме 
разискванията и разбира се, приемаме информацията на г-н кмета за сведение.  
Преминаваме към т. 2, уважаеми колеги, от утвърдения дневен ред. 

 
ПО ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Отчет за получените 
командировъчни средства от Кмета на Общината за периода от 01.01.2017 г. 
до 30.09.2017 г. 

ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 
 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Докладна записка от кмета на общината относно отчет 
за получените командировъчни средства от Кмета на Общината за периода от 
01.01.2017 г. до 30.09.2017 г. Г-н кмете? 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Не виждам какво да добавя. Пак са цифри, които няма 
какво да коментираме. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Благодаря ви. Разкривам дискусия. Има ли желаещи да 
се изкажат? Не виждам. Моля общинските съветници, които са съгласни да 
прекратим разискванията по т. 2, да гласуват. Гласуваме прекратяване на 
разискванията. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 26, „ПРОТИВ“ – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: 26 „за“, без „против“ и „въздържали се“. Прекратихме 
разискванията. Гласуваме проекта за решение, основно предложение. Моля 
общинските съветници, които са съгласни, да гласуват. Извинете, поименно 
гласуване. Готовност за поименно гласуване, уважаеми колеги. 



Протокол № 32/21.12.2017 г. 

  

6 

 

Поименно гласуване на проекта за решение по т. 2 от дневния ред: 
1. Ангел Безергянов     – „за“ 
2. Анита Чолакова    – „за“ 
3. Валентин Кюлхански    – „за“ 
4. Валентин Цолов     – „за“ 
5. Данчо Киряков     – „за“ 
6. Димитър Кръстанов    – „за“ 
7. Димитър Николов     – „за“ 
8. Екатерина Гаджева    – „за“ 
9. Елисавета Лободова    – „за“ 
10. Ивайло Халваджиев    – „за“ 
11. Иван Пищалов     – „за“ 
12. Илия Томов     – „за“ 
13. Кирил Асенов     – „въздържал се“ 
14. Кирил Хаджихристев    – „въздържал се“ 
15. Коста Начев     – „за“ 
16. Костадин Василев     – „за“ 
17. Мариана Сивкова     – „за“ 
18. Мария Семерджиева    – „за“ 
19. Марияна Методиева    – отсъства 
20. Милен Журналов     – „за“ 
21. Милен Пачелиев     – „за“ 
22. Михаил Генчев     – „въздържал се“ 
23. Петър Мирчев     – „за“ 
24. Салих Аршински     – „за“ 
25. Славка Каменова     – „за“ 
26. Стефан Сабрутев     – „въздържал се“ 
27. Стоян Иванов     – „за“ 
28. Филип Топов     – „за“ 
29. Юлия Кисьова     – „за“ 

 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Моля, обявете резултата. 
(Виолета Бояджиева – гл. експерт в Дирекция АИО и ОМП: 24 „ за“, без „ против“ 
и 4 „въздържали се“.) 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: 24 „за, без „против“ и 4 „въздържали се“. Приехме 
проекта за решение по т. 2. 
 

Общинският съвет след като се запозна с докладната записка на Кмета на 
Община Смолян – НИКОЛАЙ ТОДОРОВ МЕЛЕМОВ, на основание чл. 21, ал. 1,  т. 6 
от ЗМСМА и чл. 8, ал. 4 от Наредбата за командировките в страната прие  

 
Р Е Ш Е Н И Е 

№ 644 
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 На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 4 от Наредбата за 
командировките в страната приема получените командировъчни от Кмета на 
Общината за периода 01.01.2017г. – 30.09.2017 г. 
 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Преминаваме към следващата т. 3 от нашия дневен ред, 
уважаеми колеги. 
 
ПО ТРЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Предложение за промяна в предмета 
на дейност на ЦПЛР-ОДК-Смолян. 

ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 
 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Докладна записка от кмета на общината, относно 
предложение за промяна в предмета на дейност на Центъра в ОДК-Смолян. Имате 
думата, г-н кмете. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Министерство на образованието и науката в изпълнение 
на проект за кариерно ориентиране в училищното образование, финансиран по 
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2009-2013 и Оперативна 
програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 разкри 28 
центъра за кариерно ориентиране със седалища във всички областни градове в 
страната, включително и в нашия град. Тук центъра е настанен в помещение 
общинска собственост, предоставени за ползване на Министерство на 
образованието и науката и се намират в гр. Смолян, бул. „България“ 24. Това е 
Стоматологичната поликлиника. С писмо на министъра на образованието и науката 
е посочено, че МОН поема 80 % от издръжката, а Общината 20 %, при минимално 
редуциране числеността на този център. Относно кадровото обезпечаване на 
дейността по кариерното ориентиране и консултиране, считам за удачно 
запазването на 4 бройки от досега действащия център и промяната в предмета на 
дейността следва да се извърши считано от 1 януари 2018 г., за учебната 2017-
2018г. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Благодаря ви, г-н кмете. Разкривам дискусия. Уважаеми 
колеги, желаещи да се изкажат? Не виждам. Прекратяваме разискванията. Моля 
общинските съветници, които са съгласни, да гласуват.  
ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 27, „ПРОТИВ“ – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: С 27 „за“, без „против“ и „въздържали се“ прекратихме 
разискванията. Тъй като става дума и за финансиране, гласуваме 15 поименно, 
уважаеми колеги. Моля за готовност за поименно гласуване. 
 
Поименно гласуване на проекта за решение по т. 3 от дневния ред: 

1. Ангел Безергянов     – „за“ 
2. Анита Чолакова    – „за“ 
3. Валентин Кюлхански    – „за“ 
4. Валентин Цолов     – „за“ 
5. Данчо Киряков     – „за“ 
6. Димитър Кръстанов    – „за“ 
7. Димитър Николов     – „за“ 
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8. Екатерина Гаджева    – „за“ 
9. Елисавета Лободова    – „за“ 
10. Ивайло Халваджиев    – „за“ 
11. Иван Пищалов     – „за“ 
12. Илия Томов     – „за“ 
13. Кирил Асенов     – „за“ 
14. Кирил Хаджихристев    – „за“ 
15. Коста Начев     – „за“ 
16. Костадин Василев     – „за“ 
17. Мариана Сивкова     – „за“ 
18. Мария Семерджиева    – „за“ 
19. Марияна Методиева    – отсъства 
20. Милен Журналов     – „за“ 
21. Милен Пачелиев     – „за“ 
22. Михаил Генчев     – „за“ 
23. Петър Мирчев     – „за“ 
24. Салих Аршински     – „за“ 
25. Славка Каменова     – „за“ 
26. Стефан Сабрутев     – „за“ 
27. Стоян Иванов     – „за“ 
28. Филип Топов     – „за“ 
29. Юлия Кисьова     – „за“ 

 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Моля, обявете резултата. 
(Виолета Бояджиева: 28 „за“, без „ против“ и „ въздържали се“) 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: С 28 „за“, без „против“ и „въздържали се“, приехме 
проекта за решение. 
 

Общинският съвет след като се запозна с докладната записка на Кмета на 
Община Смолян – НИКОЛАЙ ТОДОРОВ МЕЛЕМОВ, на основание чл. 21, ал. 1,  т.23 
и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 310, ал. 5, във връзка с чл. 311, ал. 5 и чл. 49, ал. 1, т. 2 и ал. 6 
от ЗПУО и чл. 10, ал. 1 и ал. 2, т. 2в от Наредба № 9/19.08.2016 г. за институциите в 
системата на предучилищното и училищното образование прие 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

№ 645 
 
1. Считано от 01.01.2018 година, променя предмета на дейност на ЦПЛР-

ОДК-Смолян, чрез допълване на дейността с кариерно ориентиране и 
консултиране. 

2. Финансовото обезпечаване по издръжката на кариерното ориентиране и 
консултиране в ЦПЛР-ОДК-Смолян, да се осигурява в процентно съотношение, 
както следва: 80% /осемдесет процента/ от Министерство на образованието и 
науката и 20% /двадесет процента/ от Община Смолян. 
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3. Възлага на Кмета на Община Смолян да предприеме необходимите 
действия за привеждане на решенията по т. 1 и т. 2 в изпълнение. 

4. Във връзка с краткия срок за осъществяване на процедурата за промяна 
предмета на дейност на ЦПЛР-ОДК-Смолян, както и за защитаване интереса на 
учащите, допуска предварително изпълнение на решенията по т. 1, т. 2 и т. 3, на 
основание чл. 60, ал. 1 от Админстративнопроцесуалния кодекс. 

 
 

ПО ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Наредба за изменение и 
допълнение на НАРЕДБА № 2 за определянето и администрирането на 
местните такси и цени на услуги в Община Смолян, приета с Решение № 29/ 
18.12.2015 г., изм. и доп. с Решение № 327/16.12.2016 г. - изменено с Решение № 
349/25.01.2016г., изм. с Решение 214/08.06.2017 г. на Административен съд – 
Смолян, изм. с Решение 336/09.10.2017 г. на Административен съд – Смолян. 
 

ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 
 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Преминаваме към следващата точка от нашия дневен 
ред, т. 4. Докладна записка от кмета на общината относно изменение и допълнение 
на Наредба № 2 за определянето и администрирането на местните такси и цени на 
услуги в Община Смолян. Имате думата, г-н кмете, като вносител. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Съгласно разпоредбите на чл. 6, ал. 2 и чл. 9 от Закона за 
местните данъци и такси е делегирано право на Общинският съвет да определя 
цените на услугите и правата, предоставени от общината, както и да приема 
Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги. 
На основание решения на Административния съд – гр. Смолян, са констатирани 
несъответствия с действащото законодателство и Наредбата се привежда в 
съответствие с нормативните актове от по-висока степен. Проектът за изменение и 
допълнение на Наредба № 2 за определяне и администрирането на местните такси 
и цени на услуги в Общината, е публикуван на сайта на Общината на 15 ноември 
за запознаване от страна на заинтересованите лица, като в едномесечен срок от 
публикуването може да се депозират предложения, мнения и препоръки. Моля за 
вашето решение. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Благодаря ви, г-н кмете. Разкривам дискусия, уважаеми 
колеги. Една голяма по обем работа, която трябва да свършим, с много приложения, 
с конкретни предложения. Доста дискусии в постоянните комисии. Виждам, че 
председателят на Комисията по бюджет, финанси и икономическо развитие г-н 
Стоян Иванов иска думата. Имате думата, г-н Иванов. 
СТОЯН ИВАНОВ: Мое право е да взема първи отношение. Уважаеми г-н 
председател, уважаеми г-н кмет, уважаеми колеги! Комисията по бюджет, финанси 
и икономическо развитие изрази положително становище по отношение на тази 
наредба. Това, което искам да споделя тука, имаше група граждани по отношение 
на тарифата за разполагане на маси, столове и т. н. Те имат някакво основание. 
Миналата година 30 лв. на квадрат, преди това 6 лв. на квадрат предложение, тази 
година 10 лв. на квадрат. В последствие, след техен някакъв протест, 8 лв. на 
квадрат и т. н. Има някаква нестабилност по отношение на тротоарното право. Като 



Протокол № 32/21.12.2017 г. 

  

10 

 

гледам, представители има тука. Не знам дали ще се изказват, няма ли да се 
изказват, дали са се записали или не. Не чухме такова нещо. Право на общинските 
съветници е да преценят. Като цяло Бюджетната комисия прие. Какво мога да кажа 
аз по този въпрос? От 2008 година тарифите не са променяни. От тогава индекса на 
потребителските цени е нараснал с 120,8. Направих си труда да проверя. 
Инфлацията е 20,8. Минималната заплата е била 240 лева, сега е 510 лева. Има 
основания да се покачат някои цени. Като цяло, според мен, трябва да се приеме 
тази наредба. Ако има някакви конкретни предложения, може би трябва да бъдат 
коригирани, но като цяло наредбата трябва да се приеме. Трябва да се отчете 
инфлационния ръст, трябва да се отчете повишаването на минималната заплата. Аз 
препоръчвам на колегите да подкрепим наредбата в този й вид. Благодаря! 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Благодаря ви, г-н Иванов. Други колеги по темата? Г-н 
Стефан Сабрутев. Имате думата. 
СТЕФАН САБРУТЕВ:Добър ден на всички! Уважаеми г-н председател, уважаеми 
г-н кмет, колеги, гости, журналисти! Аз не чух да споменете останалите решения 
на другите комисии, които заседават, г-н председател. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Веднага ви ги съобщавам. 
СТЕФАН САБРУТЕВ: Ще ви помоля да го направите. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: В Комисията по териториално устройство, общинска 
собственост, екология, земеделие и гори е изразено отрицателно становище по 
цялостната наредба и е прието предложението да се отложат промените, които се 
предлагат и измененията в наредбата. Така се е произнесла Комисията по 
териториално устройство и общинска собственост, а Комисията по здравеопазване, 
социални дейности и т. н., изразява положително становище. Ако обичате, можете 
да продължите. 
СТЕФАН САБРУТЕВ: Благодаря ви! Аз участвах в заседанието на двете комисии 
– по бюджет и финанси и ТСУ. Там имаше предложение точката да се оттегли по 
няколко причини. Първо, по думите на управата и на г-н кмета, Общината е в много 
добро финансово състояние и лично аз и доста от гражданите, хората, с които 
разговарям, не виждат базата за тези твърдения, които ги имат управата. Предвид 
на това, че сме в добро финансово здраве, аз предлагам точката да се оттегли, или 
в краен случай, ако се предложи или има законови промени, които трябва да се 
гласуват, да останат старите цени от миналата година, по въпросната наредба. Не 
виждам никакъв анализ да има какви ще са ползите, финансовите ползи от тези 
промени. И не само за заведенията. Става въпрос за детските градини и всякакви 
други такси, които са упоменати в нея, а те са безброй. Да седнем ред по ред да ги 
гледаме, мисля, че трябва доста време да отделим, затова предлагам на г-н кмета 
двата варианта – или да оттегли и да направи анализ какви ще са ползите, защото 
ако ползите са 10-ина хиляди лева за Общината, мисля, че няма смисъл да 
разбунваме духове и да ги вземем от хората, които водят децата си на детска 
градина и да покажем, че задачата на нашата Община е да гоним младите хора. 
Затова съвсем коректно предложение. Липсва анализ какви ще са ползите от това 
нещо, г-н кмете, и така ви предлагам, разбира се, ако вие имате желание. Благодаря! 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Благодаря ви, г-н Сабрутев. Други колеги, които желаят 
да се изкажат? 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Да му отговоря. 
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ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Имате думата, г-н Мелемов. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Аз нямам намерение да оттеглям точката, но ще приема 
вашето решение и таксите, които определи Общински съвет. Специално за детските 
градини, само искам да уточня, че Общината така или иначе дофинансира детските 
градини с около милион годишно. Една от причините за промяната на таксата е 
това, че влиза нов рецептурник и хранодена в детските градини става 3.60 лв. Тоест 
с това вдигане намаляме тежестта, но така или иначе Общината ще дофинансира и 
смятам, че все пак в детските градини освен всичко друго, таксата не покрива дори 
храната, както казвам, да не говорим за другите неща. А въпреки, че детските 
градини са в добро състояние, се налагат постоянно някакви капиталови ремонти. 
Например подмяна на котел в една детска градина в момента. Не смятам, че е 
фрапиращо това вдигане, просто променят се условията, не са пипани от много 
години. Пак казвам, основното е това, че влиза нов рецептурник, с който ние трябва 
да се съобразяваме и по него храноденът става 3.60 лв. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Благодаря ви, г-н кмете.  
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Искам да допълня, че е 3.60 без безплатното мляко и плод, 
които се дават. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Благодаря ви! Г-н Генчев. 
МИХАИЛ ГЕНЧЕВ: Уважаеми г-н председател, уважаеми г-н кмет, колеги! На 
комисията се направи предложение да приемем евентуално наредбата  при старите 
цени, които са в наредбата до сега. Кметът и администрацията да оттеглят искането 
за увеличение на цените на услуги. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Благодаря ви, г-н Генчев. Г-н кмете? 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Аз пак ще повторя това, че няма да оттеглям, но каквито 
реши Общинският съвет, такива ще бъдат таксите. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Тъй като предложението за оттегляне е воля на 
вносителя, не се подлага на гласуване. Г-н Генчев, имате думата. Дуплика. 
МИХАИЛ ГЕНЧЕВ: При това положение правя конкретно предложение, което да 
бъде гласувано. Предлагам да се приеме наредбата при старите цени. Да се оттегли 
увеличението на цените, които предлага Общинска администрация. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Благодаря ви! Други колеги желаещи да се изкажат? 
Имате думата. Ангел Безергянов, ръководител на групата на ГЕРБ в Общинския 
съвет. 
АНГЕЛ БЕЗЕРГЯНОВ: Уважаеми г-н председател на Общинския съвет, уважаеми 
г-н кмет на община Смолян, уважаеми кметове на кметства, уважаеми колеги 
общински съветници, уважаеми журналисти! Аз имам конкретни предложения във 
връзка с измененията и допълненията на Наредба № 2. Знаете, там има шест 
приложения. Общо взето има законови изисквания, с които трябва да се съобразим 
безспорно. Изменения, които ни задължават да направим определени промени в 
размерите на таксите, които предлагаме и това мое предложение е всяко 
приложение да се гледа от Общинския съвет, да се разисква и гласува раздел по 
раздел, точка по точка. Също така имам едно конкретно предложение. Както знаем, 
може би и колегите казаха, всички такси да останат в размера за 2017 година, но аз 
ще направя едно такова предложение всички такси от Приложение № 2 да останат 
в размера за 2017 година, да се запише. Благодаря! 
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ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Благодаря ви! Уважаеми колеги, напомням ви, че 
нашият правилник изисква всички подобни предложения да се представят на 
председателя на Общинския съвет в писмен вид, така че на този етап аз си записвам 
вашите предложения, но ви моля за прецизност да имате предвид, че  е редно да ги 
представяте написани, за да се избегнат всякакви двусмислия и разминавания. Така 
че записвам и предложението на г-н Ангел Безергянов, в Приложение № 2  да се 
приемат всички…. Ние така и така ще гласуваме, аз му благодаря. Г-н Безергянов, 
благодаря ви за предложението да гласуваме по параграфи и по приложения 
отделните текстове, за да може всеки общински съветник да е свободен там, където 
има определени резерви и възражения, съответно да ги изрази. Едновременно с 
това по другите въпроси, които се гласуват, да изрази и положителен вот. 
Благодаря! Други желаещи да се изкажат? Г-н Филип Топов, имате думата. 
ФИЛИП ТОПОВ: Уважаеми г-н председател, уважаеми г-н кмете, уважаеми колеги 
общински съветници, гости! Аз по време на обсъждането на тази докладна записка 
в комисиите взех отношение. Влезнахме в един лек спор, по-скоро дебат, с г-жа 
Аръчкова относно предлаганите промили. Там въпреки, че има разминаване в 
редовете къде отиват тези 0.6 промила и как отиват, приех че това, което се опита 
да ми обясни Аръчкова, с една техническа манипулация може да се посочи точното 
място. Искам да взема отношение тогава, когато се приемат подзаконови 
нормативни актове, в случая какъвто е наредбата, освен провеждането така 
нареченото консултиране, консултации с обществеността, все пак това е много 
важен документ и с оглед декларираните принципи за по-открито управление, за 
управление в интерес на обществото,  е хубаво да си се провеждат и по реда и вида 
обществените обсъждания, с поканване на гражданите, с определяне време, час и 
място, и да вземат и лично участие. Предчувствам възражението, което ще получа 
след малко, че така е вече по новата уредба законова. Вече се правят само 
консултации, забележете обаче как. Материалът се качва на сайта на Общината, 
приканват гражданите, които желаят да вземат отношение да направят 
предложения да го направят по електронната поща. Това е работещо за големите 
градове, където всички хора имат интернет, всички хора могат технически да 
работят с този интернет, обаче вие разбирате, населението в нашата община, 
особено в селата и махалите, едно че нямат всички интернет, второ – една голяма 
част от населението технически не може да борави с това нещо. И по-разумно беше 
наистина да си се проведе общественото обсъждане както досега сме го правили. 
Още нещо. Всеизвестно е, че за всяка услуга се начислява такава такса и цена, 
съобразно действителните разходи за тази услуга. След като се запознах с част от 
приложенията, се вижда, че на много места има предложени цени за определен вид, 
особено за технически услуги, където в пъти надвишават реалните разходи за 
изготвянето на тези справки и документи. Прав е колегата Безергянов, че трябва 
наистина, ако вървим към приемане на наредбата, всички приложения да бъдат 
гласувани едно по едно. С цялото ми уважение към изготвилите докладната 
записка, в този вид, с параграфи, с препращания към предложения, направи ми едно 
впечатление, което не го забелязах на комисията. Това е така наречения параграф 
№ 6, където е записано в докладната записка „Поради очевидна техническа грешка 
в сега действащата наредба…“ и т. н. Коя е тази очевидна, кой я видя и кога я видя 
тази техническа грешка? Затова аз предлагам наистина да уважим предложението 
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на колегата Безергянов – разискване параграф по параграф, приложение по 
приложение. Солидарен съм с неговото предложение и моля ви, г-н преседател, 
евентуално да го уважим. Благодаря! 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Благодаря ви, г-н Топов. Други колеги, които желаят да 
се изкажат? Предлагам ви колеги, една диференцирана процедура за обсъждане и 
приемане на параграф по параграф и приложение по приложение. Това, което рядко 
пъти се прави в подобни случаи, но мисля, че е целесъобразно. Изказаха се и колеги 
в подкрепа на тази процедура. Разкриваме дискусия по определен параграф, 
прекратяваме дискусията по параграфа и гласуваме. Има ли становища против това 
предложение, уважаеми колеги? Трябва да го гласуваме. Разбира се, най-напред ще 
подложа на гласуване предложението на г-н Генчев да останат всички онези стари 
такси и цени на услуги, които са действали досега. Няма как това да не се случи. 
(Михаил Генчев, от място: Няма нужда, щом ще гласуваме приложение по 
приложение.) 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Добре, благодаря ви, г-н Генчев. Няма да правим 
генерално гласуване по това, да се запазят старите. Искам да ви припомня и да 
привлека вашето внимание върху факта, че има нововъзникнали услуги, по които 
има такси и цени. Така че няма как генерално да гледаме, анблок, както се казва, 
подобна наредба. И така. Моля общинските съветници, които са съгласни с 
предложената процедура – дискусия и гласуване параграф по параграф и 
приложение по приложение, да гласуват. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 25, „ПРОТИВ“ – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 1. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: С 25 „за“, без „против“ и 1 „въздържал се“, приемаме 
процедурата, така че ще прекратяваме разискванията само по определения текст, 
след което гласуваме и преминаваме към разискване на следващия текст и 
гласуваме. И така, уважаеми колеги. Предлагам ви дискусия по параграф 1 от 
проекта за решение, след което ще ви предложа параграф 2 с Приложение № 1. Има 
ли желаещи да се изкажат по текста на параграф 1 от проекта за решение, където 
става дума само за изменението на чл. 21, ал. 2 от наредбата? Не виждам. Моля 
общинските съветници, които са съгласни да прекратим разискванията по параграф 
1, да гласуват. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 26, „ПРОТИВ“ – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Прекратихме по параграф 1. Гласуваме поименно текста 
на параграф 1 от проекта за решение. 
 

Поименно гласуване на § 1 от  проекта за решение по т. 4 от дневния ред: 
1. Ангел Безергянов     – „за“ 
2. Анита Чолакова    – „за“ 
3. Валентин Кюлхански    – „за“ 
4. Валентин Цолов     – „за“ 
5. Данчо Киряков     – отсъства 
6. Димитър Кръстанов    – „за“ 
7. Димитър Николов     – „за“ 
8. Екатерина Гаджева    – „за“ 
9. Елисавета Лободова    – „за“ 
10. Ивайло Халваджиев    – „за“ 
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11. Иван Пищалов     – „за“ 
12. Илия Томов     – „за“ 
13. Кирил Асенов     – „за“ 
14. Кирил Хаджихристев    – „за“ 
15. Коста Начев     – „за“ 
16. Костадин Василев     – „за“ 
17. Мариана Сивкова     – „за“ 
18. Мария Семерджиева    – „за“ 
19. Марияна Методиева    – отсъства 
20. Милен Журналов     – „за“ 
21. Милен Пачелиев     – „за“ 
22. Михаил Генчев     – „за“ 
23. Петър Мирчев     – „за“ 
24. Салих Аршински     – „за“ 
25. Славка Каменова     – „за“ 
26. Стефан Сабрутев     – „против“ 
27. Стоян Иванов     – „за“ 
28. Филип Топов     – „за“ 
29. Юлия Кисьова     – „за“ 

 

ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Моля, обявете резултата. 
(Виолета Бояджиева: 26 „за“, „ против“ 1,  „ въздържали се“ няма.) 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: 26 „за, „против“ 1, без „въздържали се“. Приехме 
съдържанието на параграф 1. Уважаеми колеги, дискусия по параграф 2, който е 
доста по обемен. По параграф 2 и параграф 3, тъй като те са свързани със 
съдържанието на Приложение № 1. Има ли желаещи да се изкажат? Г-н Стоян 
Иванов, председател на Постоянната комисия по бюджет и финанси. 
СТОЯН ИВАНОВ: Уважаеми колеги, Приложение № 1 ставките, промилите, не са 
променяни от 2011 година, така че не виждам каква дискусия трябва да водим. 
Последните две-три години се предлагаха по-високи, сега се предлагат старите. 
Тези ставки ни осигуряват тази година, видно от отчета за бюджета, най-вероятно 
ще достигнем до около 3 милиона приходи от такса битови отпадъци, което си е 
едно добро постижение. И не виждам в коя посока трябва да коментираме 
Приложение № 1. Аз предлагам така, както е предложено от вносителя, да се 
приеме от Общинския съвет.  
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Вашата теза е, че в Приложение № 1 практически 
нямаме увеличение на досега действащите такси и цени на услуги. Така ли ни 
казвате, г-н Иванов? 
СТОЯН ИВАНОВ: Точно така. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Благодаря! Други колеги, които желаят да се изкажат? 
Уважаеми колеги, дискусията е по параграф 2 и параграф 3, които са пряко 
свързани със съдържанието на Приложение № 1. Не виждам желаещи. Предлагам 
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ви да прекратим разискванията. Моля общинските съветници, които са съгласни, 
да гласуват. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 25, „ПРОТИВ“ – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: С 25 „за“, без „против“ и „въздържали се“, прекратихме 
разискванията. Гласуваме, уважаеми колеги, поименно текста на параграф 2, 
параграф 3, ведно с Приложение № 1 – Размер на такса битови отпадъци, която 
както стана ясно, не е променяна доста време. Тук има нововъзникнали такси, които 
са свързани с действието, виждате, няма да го коментирам, на таксата в сферата на 
производството за юридически лица. И така, гласуваме поименно. Моля да се 
концентрираме. 
 
Поименно гласуване на § 2 и § 3, ведно с Приложение № 1, от  проекта за 
решение по т. 4 от дневния ред: 

1. Ангел Безергянов     – „за“ 
2. Анита Чолакова    – „за“ 
3. Валентин Кюлхански    – „против“ 
4. Валентин Цолов     – „против“ 
5. Данчо Киряков     – отсъства 
6. Димитър Кръстанов    – „въздържал се“ 
7. Димитър Николов     – „за“ 
8. Екатерина Гаджева    – „за“ 
9. Елисавета Лободова    – „против“ 
10. Ивайло Халваджиев    – „за“ 
11. Иван Пищалов     – „против“ 
12. Илия Томов     – „против“ 
13. Кирил Асенов     – „против“ 
14. Кирил Хаджихристев    – „против“ 
15. Коста Начев     – „против“ 
16. Костадин Василев     – „за“ 
17. Мариана Сивкова     – „за“ 
18. Мария Семерджиева    – „за“ 
19. Марияна Методиева    – отсъства 
20. Милен Журналов     – „за“ 
21. Милен Пачелиев     – „против“ 
22. Михаил Генчев     – „против“ 
23. Петър Мирчев     – „за“ 
24. Салих Аршински     – „за“ 
25. Славка Каменова     – „за“ 
26. Стефан Сабрутев     – „против“ 
27. Стоян Иванов     – „за“ 
28. Филип Топов     – „въздържал се“ 
29. Юлия Кисьова     – „за“ 

 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Моля, обявете резултата. 
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(Виолета Бояджиева: 14 „за“, „ против“ 11,  „ въздържали се“ 2.) 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: 14  „за, „против“ 11, „въздържали се“ 2. За съжаление 
не се приема съдържанието и текстовете на параграф 2, 3 и Приложение 1. 
Преминаваме към дискусия, обсъждане на параграф 4. Уважаеми колеги, параграф 
4, параграф 5 обсъждаме. Има ли желаещи да се изкажат по тези текстове? 
(Михаил Генчев, от място: Параграф по параграф давайте. Обсъждаме параграф 
4.) 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Добре, параграф 4. Приемам го, един по един. Параграф 
4. Има ли желаещи да се изкажат? Не виждам. Моля общинските съветници, които 
са съгласни да прекратим дискусията по параграф 4, да гласуват. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 26, „ПРОТИВ“ – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: 26 „за“, без „против“ и „въздържали се“. Прекратихме 
разискванията. Гласуваме поименно съдържанието на параграф 4, уважаеми 
колеги. 
 

Поименно гласуване на § 4 от  проекта за решение по т. 4 от дневния ред: 
1. Ангел Безергянов     – „за“ 
2. Анита Чолакова    – „за“ 
3. Валентин Кюлхански    – „против“ 
4. Валентин Цолов     – „против“ 
5. Данчо Киряков     – отсъства 
6. Димитър Кръстанов    – „въздържал се“ 
7. Димитър Николов     – „за“ 
8. Екатерина Гаджева    – „за“ 
9. Елисавета Лободова    – „против“ 
10. Ивайло Халваджиев    – „за“ 
11. Иван Пищалов     – „против“ 
12. Илия Томов     – „против“ 
13. Кирил Асенов     – „против“ 
14. Кирил Хаджихристев    – „против“ 
15. Коста Начев     – „против“ 
16. Костадин Василев     – „за“ 
17. Мариана Сивкова     – „за“ 
18. Мария Семерджиева    – отсъства 
19. Марияна Методиева    – отсъства 
20. Милен Журналов     – „за“ 
21. Милен Пачелиев     – „въздържал се“ 
22. Михаил Генчев     – „въздържал се“ 
23. Петър Мирчев     – „за“ 
24. Салих Аршински     – „за“ 
25. Славка Каменова     – „за“ 
26. Стефан Сабрутев     – „против“ 
27. Стоян Иванов     – „за“ 
28. Филип Топов     – „за“ 
29. Юлия Кисьова     – „за“ 
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ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Моля, обявете резултата в поименното гласуване по 
параграф 4. 
(Виолета Бояджиева: 14 „за“, „ против“ 9,  „ въздържали се“ 3.) 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: 14 „за“, „ против“ 9,  „въздържали се“ 3-ма. Не се приема 
съдържанието в параграф 4. Параграф 5, уважаеми колеги, дискусия. 
(Венера Аръчкова – зам.-кмет на Община Смолян, от място: Може ли един въпрос 
да задам?) 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Параграф 4 касае чл. 25, ал. 3, която ви е по съдебно 
решение. Изменението е на текст. 
(Михаил Генчев, от място: Давай, другият път ще го гласуваме.) 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Уважаеми колеги, да, преминаваме към параграф 5. Кой 
предлага прегласуване? Не чух такова нещо. 
(Венера Аръчкова, от място: Аз нямам право да предложа прегласуване. Просто 
казвам, че това е изменение на база съдебно решение. Не само текст.) 
(Михаил Генчев, от място: Абе, направихте предложение да го гледаме параграф 
по параграф, гласуваме параграф по параграф.) 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Гласуваме параграф по параграф, да. 
(Михаил Генчев, от място: Вкарахте ни в един тупик тука.) 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Само по процедура. 
(Михаил Генчев, от място: Защо ни вкарвате в такъв тупик?) 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Да, по процедура имате думата, г-н Безергянов. 
АНГЕЛ БЕЗЕРГЯНОВ: Имам конкретно предложение да прегласуваме последните 
параграфи. 
(Михаил Генчев, от място: Кои параграфи?) 
АНГЕЛ БЕЗЕРГЯНОВ: Които сега гласувахме. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Само четвърти параграф може да прегласуваме, другите 
отидоха вече. 
(Михаил Генчев, от място: Няма причина. Няма грешка в броенето.) 
АНГЕЛ БЕЗЕРГЯНОВ: Имаше постоянно хора и кворумът беше… имаше хора, 
които не можаха да гласуват и да бъдат преброени. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Предложението е формално, но процедурно и не 
може… Първо предложение за прегласуване и не може да бъде отказано от 
председателя. Така че, уважаеми колеги, прегласуваме параграф 4. То засяга 
единствено чл. 25, ал. 3. Моля да се концентрираме. 
 
Поименно прегласуване на § 4 от  проекта за решение по т. 4 от дневния ред: 

1. Ангел Безергянов     – „за“ 
2. Анита Чолакова    – „за“ 
3. Валентин Кюлхански    – „против“ 
4. Валентин Цолов     – „против“ 
5. Данчо Киряков     – отсъства 
6. Димитър Кръстанов    – „въздържал се“  
7. Димитър Николов     – „за“ 
8. Екатерина Гаджева    – „за“ 
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9. Елисавета Лободова    – „против“ 
10. Ивайло Халваджиев    – „за“ 
11. Иван Пищалов     – „против“ 
12. Илия Томов     – „против“ 
13. Кирил Асенов     – „против“ 
14. Кирил Хаджихристев    – „против“ 
15. Коста Начев     – „против“ 
16. Костадин Василев     – „за“ 
17. Мариана Сивкова     – „за“ 
18. Мария Семерджиева    – „за“ 
19. Марияна Методиева    – отсъства 
20. Милен Журналов     – „за“ 
21. Милен Пачелиев     – „въздържал се“ 
22. Михаил Генчев     – „въздържал се“ 
23. Петър Мирчев     – „за“ 
24. Салих Аршински     – „за“ 
25. Славка Каменова     – „за“ 
26. Стефан Сабрутев     – „против“ 
27. Стоян Иванов     – „за“ 
28. Филип Топов     – „за“ 
29. Юлия Кисьова     – „за“ 

 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Моля, обявете резултата. 
(Виолета Бояджиева: 15 „за“, „ против“ 9,  „ въздържали се“ 3.) 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: С 15 „за“, „ против“ 9 и „въздържали се“ 3. Текстът на 
параграф 4 се приема. Параграф 5, уважаеми колеги, който засяга създаването на 
ново съдържание и допълнение в чл. 46. Моля за отношение 
(Стефан Сабрутев, от място: Процедура.) 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Процедура, Стефан Сабрутев. 
СТЕФАН САБРУТЕВ: Г-н председател, тъй като ни вкарахте тука в една схема, за 
която не сме подготвени и стават грешки, аз предлагам да се чете дословно какво 
точно съдържа параграф 4, за да е ясно какво гласуваме. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: О'кей! Приемаме. Параграф 5, уважаеми колеги, 
предвижда в чл. 46 следното допълнение – нова ал. 6. Чл. 46, ал. 6, чета дословно: 
„За представяне на писмени справки и сведения, копия и извлечения на документи 
по гражданско състояние по искане на частни съдебни изпълнители, да се изплаща 
такса според вида на услугата. Таксата се начислява спрямо вида, срока и броя на 
исканите документи“. Моля за становища и дискусия по този въпрос. Според мен 
са ясни нещата. Това възниква като ново обстоятелство в тази наредба. Имате 
думата, г-н Топов, заповядайте. 
ФИЛИП ТОПОВ: Процедурно. С изчитането на текста, който е в докладната, да се 
посочва и в кое приложение се намират тези такси. Защо? Защото това беше 
предложението на колегата Безергянов – освен параграфите, и приложението. Сега 
този текст препраща към приложението, обаче ако не знаем таксата, примерно оня 
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ден се пошегувах, за заявлението за сключване на граждански брак, че то трябвало 
да се плаща, просто да знам. Не че имам намерение, дето се казва, тепърва да 
сключвам граждански брак. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Аз ви благодаря, но не съм вносител на материала. Мога 
само да отбележа, че според мен това, което виждам, параграф 5 няма пряко 
отношение към приложенията. 
(Кирил Хаджихристев, от място: Как да няма?) 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Тоест не е отразено пряко. 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Извинявам се много, мога ли да се намеся? 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Разбира се, имате думата. 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Значи параграф 5 касае текст, който се добавя, защото 
досега в съществуващата наредба, таксите на съдебните изпълнители, на частните 
съдебни изпълнители на база техните искания, не бяха упоменати. Сега вкарваме 
този текст като чл. 46, като ал. 6, че всеки от частните съдебни изпълнители с 
писмено искане той трябва да представи какъв документ иска и той плаща тази 
такса на база нашата наредба. Независимо дали, както казва г-н Топов, дали е за 
гражданско състояние, дали е за данъчна оценка, дали за имотно състояние. 
Различни са видовете справки, които частните съдебни изпълнители искат от нас. 
А това е, за да се вмъкне, че те трябва да ни платят такса.  
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Благодаря ви, г-жо Аръчкова. Други желаещи да вземат 
отношение по този текст? Не виждам. Предлагам ви да прекратим разискванията 
по параграф 5. Моля общинските съветници, които са съгласни, да гласуват. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 26, „ПРОТИВ“ – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: С 26 „за“, без „против“ и „въздържали се“, прекратихме 
разискванията по параграф 5. Гласуваме поименно, уважаеми колеги, 
съдържанието на параграф 5. 
 
Поименно гласуване на § 5 от  проекта за решение по т. 4 от дневния ред: 

1. Ангел Безергянов     – „за“ 
2. Анита Чолакова    – „за“ 
3. Валентин Кюлхански    – „за“ 
4. Валентин Цолов     – „за“ 
5. Данчо Киряков     – отсъства 
6. Димитър Кръстанов    – „за“ 
7. Димитър Николов     – „за“ 
8. Екатерина Гаджева    – „за“ 
9. Елисавета Лободова    – „за“ 
10. Ивайло Халваджиев    – „за“ 
11. Иван Пищалов     – „за“ 
12. Илия Томов     – „за“ 
13. Кирил Асенов     – „въздържал се“ 
14. Кирил Хаджихристев    – „за“ 
15. Коста Начев     – „за“ 
16. Костадин Василев     – „за“ 
17. Мариана Сивкова     – „за“ 
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18. Мария Семерджиева    – „за“ 
19. Марияна Методиева    – отсъства 
20. Милен Журналов     – „за“ 
21. Милен Пачелиев     – „за“ 
22. Михаил Генчев     – „за“ 
23. Петър Мирчев     – „за“ 
24. Салих Аршински     – „за“ 
25. Славка Каменова     – „за“ 
26. Стефан Сабрутев     – „против“ 
27. Стоян Иванов     – „за“ 
28. Филип Топов     – „за“ 
29. Юлия Кисьова     – „за“ 

 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Моля, обявете резултата. 
(Виолета Бояджиева: 25 „за“, „ против“ 1,  „ въздържал се“ 1.) 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: С 25 „за“, „ против“ 1 и „въздържал се“ 1, приехме 
текстът на параграф 5. Уважаеми колеги, параграф 6, който е абсолютно 
технически според мен, от гледна точка на това, че е констатирано и в старата 
наредба едно дублиране на чл. 46. Техническа грешка. Откривам дискусия по това. 
Имаше съображения от страна на г-н Топов, които той изказа преди малко, но аз 
мисля, че нещата се изясняват. Прави се преномерация като цяло на подреждането 
на текстовете до края на наредбата. Нищо съществено, технически елемент. 
(Виолета Бояджиева: Със следващия параграф се уточнява кой става чл. 47.) 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Следващият параграф 7, затова ви предлагам да ги  
гласуваме заедно 6-ти и 7-ми... 
(Михаил Генчев, от място: Не, не заедно. Параграф 7 има такси…) 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Добре, гласуваме параграф по параграф. Отделно. 
Гласуваме параграф 6, но преди това искам да прекратим разискванията, ако няма 
желаещи да се изкажат. Предлагам ви да прекратим разискванията по параграф 6. 
Моля общинските съветници, които са съгласни, да гласуват. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 26, „ПРОТИВ“ – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: 26 „за“, без „против“ и „въздържали се“. Прекратихме 
разискванията по параграф 6. Гласуваме съдържанието му, поименно. 
 
Поименно гласуване на § 6 от  проекта за решение по т. 4 от дневния ред: 

1. Ангел Безергянов     – „за“ 
2. Анита Чолакова    – „за“ 
3. Валентин Кюлхански    – „за“ 
4. Валентин Цолов     – „за“ 
5. Данчо Киряков     – отсъства 
6. Димитър Кръстанов    – „за“ 
7. Димитър Николов     – „за“ 
8. Екатерина Гаджева    – „за“ 
9. Елисавета Лободова    – „за“ 
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10. Ивайло Халваджиев    – „за“ 
11. Иван Пищалов     – „за“ 
12. Илия Томов     – „за“ 
13. Кирил Асенов     – „за“ 
14. Кирил Хаджихристев    – „за“ 
15. Коста Начев     – „за“ 
16. Костадин Василев     – „за“ 
17. Мариана Сивкова     – „за“ 
18. Мария Семерджиева    – „за“ 
19. Марияна Методиева    – отсъства 
20. Милен Журналов     – „за“ 
21. Милен Пачелиев     – „за“ 
22. Михаил Генчев     – „за“ 
23. Петър Мирчев     – „за“ 
24. Салих Аршински     – „за“ 
25. Славка Каменова     – „за“ 
26. Стефан Сабрутев     – „въздържал се“ 
27. Стоян Иванов     – „за“ 
28. Филип Топов     – „за“ 
29. Юлия Кисьова     – „за“ 

 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Моля, обявете резултата. 
(Виолета Бояджиева: 26 „за“, „ против“ няма,  „ въздържал се“ 1.) 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: 26 „за“, „ против“ няма, „въздържал се“ 1. Приехме 
текстът на параграф 6. Откривам дискусия, уважаеми колеги, както се договорихме 
преди малко, по  параграф 7. Текстът пред вас ли е или да ви го чета? Става дума: 
„След преномерирането, дублираният чл. 46 става 47 със следния текст: Чл. 47. За 
издадени удостоверения от Дирекция ФСДБ, Отдел „Местни данъци и такси“, се 
заплащат такси, съгласно Приложение № 5. Ал. 1: Лицата с трайни увреждания се 
освобождават от заплащането на таксите за издаване на удостоверения за платен 
данък върху наследствата и платен данък върху превозните средства. Ал. 2: За 
издаване на удостоверение за вписване в Регистъра на местните поделения на 
вероизповеданията на територията на община Смолян, се заплаща такса в размер 
на 10 лева“. Това е целият текст на параграф 7. Откривам дискусия, уважаеми 
колеги. Има ли желаещи да се изкажат? Г-н Генчев. 
МИХАИЛ ГЕНЧЕВ: Тука вече правя конкретно предложение. Всички 
предложения за изменения нови в Приложение № 5 да отпаднат и да остане 
Приложение № 5 по старите цени на услуги. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Приложение № 5. В Приложение № 5 обаче, г-н Генчев, 
има нововъзникнали услуги и такси и цени. 
(Михаил Генчев, от място: Предлагам да не възникват.) 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Какво сега? Ще гласувате да не възникнат? 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Ама щото в текста има „ ... се заплащат такси съгласно 
Приложение № 5…“. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Той предложи да не възникнат. 
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(Михаил Генчев, от място: Да се запазят старите съществуващи и да 
отпаднат…) 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Уважаеми г-н Генчев, привличам вашето внимание 
върху факта, че чл. 46 стария, сегашния 47, запазва се старото съдържание. Само 
номерацията се променя. 
(Михаил Генчев, от място: Вижте Приложение № 5, което гласуваме по т. 1, 
председателю.) 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Приложение № 5 ще го гласуваме отделно. 
(Михаил Генчев, от място: Гласуваме го по т. 1 от това, което предлагате да 
гласуваме. Там е записано.) 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Г-н Топов, имате думата. 
ФИЛИП ТОПОВ: За яснота, колеги. Предлагам този текст да го приемем. Ще ви 
кажа защо. Защото тук се касае за лица с трайни увреждания, се освобождават от 
заплащане на такси за издаване на удостоверения, платени данъци и т. н. И само в 
предложението, касаещо чл. 47 да важи за тази категория хора. А относно другите, 
разписани в римско ІІ от Приложение № 5 можем да коментираме, след като му 
дойде времето. Просто това е моето пояснение. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Благодаря ви за тази уговорка. Г-н Генчев, приемате ли? 
Приложение № 5 ще го гласуваме специално, но тук има едно римско ІІ, което ние 
сега не приемаме. Гласуваме само за онези такси, които са за издаване на 
удостоверения от Дирекция „Финансово-счетоводна дейност и бюджет“, които са 
действали до сега. Тоест в съдържателен аспект това не противоречи на вашата 
позиция, която имате. 
МИХАИЛ ГЕНЧЕВ: Председателю, какво ни предлагате да гласуваме в момента? 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Предлагам ви да гласуваме текст, който досега е бил в 
чл. 46 и да стане чл. 47. 
МИХАИЛ ГЕНЧЕВ: Това го гласувахме вече. С предната точка го гласувахме. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Не, не сме.  
МИХАИЛ ГЕНЧЕВ: Добре. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Ние гласувахме да подредим по съответния начин след 
констатиране на дублирането на двата текста, а сега гласуваме текста на чл. 47, 
затова приемаме отделен параграф, който преди това е бил чл. 46. 
МИХАИЛ ГЕНЧЕВ: Така. И там в чл. 47 какво пише? За издадени удостоверения 
от Дирекция ФСДБ, Отдел „Местни данъци и такси“, се заплащат такси, съгласно 
Приложение № 5.  
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Точно така. 
МИХАИЛ ГЕНЧЕВ: Вие ми предлагате в момента да гласуваме Приложение № 5. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Тези такси в Приложение № 5, за тази цел, които се 
изплащат от Дирекция ФСДБ са същите, които вие предлагате да останат. Това ви 
казвам. 
МИХАИЛ ГЕНЧЕВ: Ама не са същите. Вижте Приложение № 5. Не са същите. Как 
да са същите? Значи вкарахте ни в една много сложна процедура, да гласуваме 
едновременно и параграф и приложение. Съгласихме се. Ние гласуваме сега 
параграф 7, обаче заедно с това гласуваме и Приложение № 5. 
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ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Гласуваме само за онези такси за Приложение № 5, 
които са за издадени удостоверения от Дирекцията. Забелязвате ли? Г-н Топов, по 
процедура. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Сега разбирам какво има предвид Топов, че някои нямат 
интернет. 
ФИЛИП ТОПОВ: Колеги, тука касае само лицата по ал. 1 и ал. 2. Това са лица с 
трайни увреждания, се освобождават от заплащане на такси за издаване на 
удостоверения за платен данък и т. н. Аз го приветствам това. И по-надолу. За 
издаване на удостоверение за 10 лева за вписване и т. н. Г-н Генчев, по никакъв 
начин ние не приемаме цялото Приложение № 5. Това е текст, който е със старо 
съдържание, разписан е бил в предишната наредба. И предлагам наистина колегите 
да го подкрепим. А когато дойде време вече да коментираме Приложение № 5, 
тогава вече ще имате възможност да говорите. 
МИХАИЛ ГЕНЧЕВ: Кога ще дойде това време? 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Що не идете да се разберете навън? 
МИХАИЛ ГЕНЧЕВ: Кмете, моля ви. Общински съветник съм и не желая кмета на 
общината да ми прави …. постоянно. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Г-н кмете, ще ви помоля да не репликирате постоянно 
съветниците от място. 
ФИЛИП ТОПОВ: Да не направя обаче контра предложение. Имаме такава 
практика. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Благодаря ви, г-н Топов за процедурното предложение. 
Г-н Генчев, завършите ли? 
МИХАИЛ ГЕНЧЕВ: Не съм завършил. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Имате думата. 
МИХАИЛ ГЕНЧЕВ: Значи колеги, моля внимателно да четем това, което е 
написано. Гласуваме чл. 47. Ако го гласуваме така, както е записано. Там пише: За 
издадени удостоверения от Дирекция ФСДБ, „Местни данъци и такси“ се заплащат 
такси, се заплащат такси, съгласно Приложение № 5. Значи ние ако го гласуваме 
това, отиваме и Приложение № 5 „умира“. Четете! Никой не е против първа точка, 
която не се записва. Знаем защо и как. И втора точка там за инвалидите и това. Това 
е нещо странично, което ни подвежда. Ние гласуваме ли чл. 47, приемаме 
Приложение № 5. Искам заедно да се обсъждат чл. 47 и Приложение № 5. И по 
Приложение № 5 направих своите предложения. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Благодаря ви, г-н Генчев, но много активно вдига ръка 
г-н Топов отново. Явно ще продължи дискусията между вас по това кои такси от 
Приложение № 5 се засягат от параграф 7. Слушам ви, г-н Топов. 
ФИЛИП ТОПОВ: Г-н председател, извинявам се, че вземам за трети път думата. За 
да успокоим колегата Генчев, да запишем съгласно Приложение № 5, римско І. 
(Михаил Генчев, от място: Какво значи римско І?) 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Сега ако ще успокояваме всеки общински съветник 
поотделно… 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Моля ви се, г-н кмете. 
СТЕФАН САБРУТЕВ: Процедурно, г-н председател. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: По процедура, г-н Стефан Сабрутев. 
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СТЕФАН САБРУТЕВ: Г-н председател, аз искам да попитам вие ли сте вносител 
на тази точка или г-н кмета? 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Чудеса не мога да направя сега. 
СТЕФАН САБРУТЕВ: Значи ако не сте вие, моля да дадете думата на г-н кмета. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Имало е комисии знам, консултации, комисии. Защо не са 
се разбрали? Аз не мога да влизам в техния спор. 
СТЕФАН САБРУТЕВ: Защото председателя на вашата група, г-н Мелемов, вие 
ходихте някъде на почивка, тука известно време ви нямаше, той предложи да ги 
разделим и да гласуваме по параграфи и точки. И тъй като отсъствахте, ще ви 
напомня. Това е ваша точка и вземете да си водите и да четете точката вие. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Пак невярна информация за почивки, пак невярна 
информация. Това като командировъчните – 85 хиляди. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Г-н кмете… 
(Стефан Сабрутев, от място: Да не използвам по-силни думи.) 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Моля ви се, продължаваме нататък. Други? 
Прекратяваме ли разискванията по параграф 7? Дали стана ясно? Има едно 
предложение на г-н Топов, което според мен е съществено и то казва, че от 
Приложение № 5, уважаеми г-н Генчев, ние вземаме само раздел І римско. 
(Михаил Генчев, от място: Председателю, имам процедурно предложение да се 
разглежда чл. 47 и Приложение № 5, което е до него, едновременно да се обсъждат 
и да направим съответните изменения и промени. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Позволявам си, г-н Генчев, да ви припомня, че параграф 
7 засяга много малка част от Приложение № 5. 
(Михаил Генчев, от място: Засяга Приложение № 5.) 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Засяга много малка част от Приложение № 5. 
(Михаил Генчев, от място: Засяга това приложение.) 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Добре, ще го подложа на гласуване. Г-н Безергянов, 
заповядайте. Процедура. 
АНГЕЛ БЕЗЕРГЯНОВ: Идеята беше малко по-друга. Искам да обясня. Нека да 
гласуваме параграф по параграф първо всичките заедно, след това да гласуваме 
приложение по приложение. Какво толкова сложно има? 
(Михаил Генчев, от място: Как да стане? Ние гласувайки параграфа приемаме 
приложението. Затова направи това предложение, нали? Да мине всичкото без 
да разберем за какво става дума.) 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Г-н Генчев, предлагам ви да правите вашите изказвания 
на микрофона. По процедура, г-н Аршински. 
САЛИХ АРШИНСКИ: Г-н председател, уважаеми колеги! Моля по процедура по 
чл. 65 и съответните алинеи, да въдворите ред в залата. Има ред, по който се иска 
думата и се правят изказвания, а не с викания в залата. Благодаря! 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Редът в залата в момента не създава рискови заплахи за 
никого и оставете тази преценка на председателя. Всичко е наред. В момента тече 
една конструктивна дискусия. Уважаеми колеги, предлагам ви да прекратим 
разискванията. Прекратяваме разискванията по параграф 7, след което ще 
гласуваме предложението на г-н Топов и предложението на г-н Генчев. И така. Има 
ли желаещи да се изкажат по този въпрос още? Моля ви се, чакайте. То това ако 
буря… Това го класифицираме като малка по-разгорещена дискусия, нищо повече. 
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Моля общинските съветници, които са съгласни да прекратим разискванията, да 
гласуват.  
ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 21, „ПРОТИВ“ – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 1. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: 21 „за“, без „против“, 1 „въздържал се“. Доста колеги не 
участват в гласуването, но това е тяхно право. И така. Подлагам на гласуване 
предложението на г-н Топов, в чл. 47, след „съгласно Приложение № 5“, да 
отбележим, раздел І римско. Тоест да стане ясно, че таксите, за които иде реч тук, 
са  единствено в раздел І на Приложение № 5. И така. Моля общинските съветници, 
които са съгласни с това предложение, да гласуват. Чисто процедурно, тъй като 
става дума за яснота, а не за разпоредителни действия. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 15, „ПРОТИВ“ – 1, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 6. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: „За“ 15, „против“ 1, „въздържали се“ 6. Предложението 
се приема. Моля общинските съветници… Моля ви се, не сме приключили с 
гласуването на г-н Генчев, тогава процедурата. Нямам против, ще имате думата, но 
след като предложим на гласуване предложението на г-н Генчев. Да обсъждаме и 
приемаме параграфите и… 
(Реплики от залата / не се чуват/. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Изчакайте, в процес на гласуване сме. 
(Салих Аршински, от място: Г-н председател, процедура на гласуване.) 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Не може да има процедура. Ние сме в процедура по 
гласуване. 
(Салих Аршински, от място: Г-н председател, аз не съм гласувал, а ми отчетохте 
гласа. Пребройте правилно, моля ви се.) 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Ами много простичко е. Като имате такива 
съображения, уважаеми колеги, казвате „оспорваме гласуването“ и го 
прегласуваме. Четете Правилника, моля ви. И какво правите в момента тогава. 
(Салих Аршински, от място: Предложение за прегласуване.) 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Оспорвате гласуването, това е процедурата, която е 
фиксирана в нашия правилник. Уважаеми колеги, оспорено е гласуването. Моля 
общинските съветници, гласуваме още един път предложението на г-н Топов да 
добавим раздел І, моля общинските съветници, които са съгласни с това 
предложение за яснота, да гласуват. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 14, „ПРОТИВ“ – 1, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 6. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: 14 „за“, „ против“ 1, „въздържали се“ 6. Тъй като не става 
дума за разпоредителен акт, а за текст, с 14 от участвали 20 в гласуването, се  
приема предложението на г-н Топов, раздел І. Моля да гласуваме предложението 
на г-н Генчев. Предложението на г-н Генчев.., моля да се концентрираме, тъй като 
и вие не ми го предоставихте в писмен вид, предложението на г-н Генчев е 
обсъждайки параграфите, да гласуваме и за приложенията. Моля общинските 
съветници, които са съгласни това предложение, да гласуват. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 4, „ПРОТИВ“ – 1, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 15. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: „За“ 4, „против“ 1, „въздържали се“ 15. Не се приема 
предложението. Гласуваме параграф 7 поименно, с допълнението, което преди това 
приехме за яснота, на г-н Топов, за съдържанието на чл. 47. Поименно. 
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Поименно гласуване на § 7 от проекта за решение с допълнението на г-н 
Филип Топов,  по т. 4 от дневния ред: 

1. Ангел Безергянов     – „за“ 
2. Анита Чолакова    – „за“ 
3. Валентин Кюлхански    – „за“ 
4. Валентин Цолов     – „за“ 
5. Данчо Киряков     – отсъства 
6. Димитър Кръстанов    – „за“ 
7. Димитър Николов     – „за“ 
8. Екатерина Гаджева    – „за“ 
9. Елисавета Лободова    – „за“ 
10. Ивайло Халваджиев    – „за“ 
11. Иван Пищалов     – „за“ 
12. Илия Томов     – „за“ 
13. Кирил Асенов     – „за“ 
14. Кирил Хаджихристев    – „за“ 
15. Коста Начев     – „за“ 
16. Костадин Василев     – „за“ 
17. Мариана Сивкова     – „за“ 
18. Мария Семерджиева    – „за“ 
19. Марияна Методиева    – отсъства 
20. Милен Журналов     – „за“ 
21. Милен Пачелиев     – „за“ 
22. Михаил Генчев     – „въздържал се“ 
23. Петър Мирчев     – „за“ 
24. Салих Аршински     – „за“ 
25. Славка Каменова     – „за“ 
26. Стефан Сабрутев     – „въздържал се“ 
27. Стоян Иванов     – „за“ 
28. Филип Топов     – „за“ 
29. Юлия Кисьова     – „за“ 

 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Моля, обявете резултата. 
(Виолета Бояджиева: 25 „за“, „ против“ няма,  „ въздържали се“ 2.) 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: 25 „за“, без „против“, с 2-ма „въздържали се“, приехме 
съдържанието на параграф 7. Параграф 8, уважаеми колеги. Чета преди, да 
разгърнем дискусията.  
(Коментари в залата /не се чува). 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Не разбрах? Продължаваме колеги. Параграф 8. Има 
връзка, има корелация между отделни текстове в някои параграфи с приложенията. 
Това е безспорно. Това е сложна система, колеги. Ако беше аритметика, щеше да е 
до 3-ти клас. Сложните системи се описват от диференциални уравнения от втори 
ред обикновено, с променлива дясна част. Даваме нататък. Параграф 8. Новият чл. 
48 се изменя така, чета: По производства за настаняване под наем, продажби, 
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замени или учредяване на вещни права върху общински имоти, се заплаща такса в 
размер на: А) по производства за настаняване под наем в общински имоти – 20 лв.; 
Б) По производство за продажби, замени или учредяване на вещни права върху 
общински имоти се определя такса – 100 лв.; В) По производство за учредяване на 
вещни права върху общински имоти по чл. 192, ал. 3 от ЗУТ или по чл. 193, ал. 4 от 
ЗУТ – 10 лв.; Г) По производство за отдаване под наем на земеделски земи 
общинска собственост – 20 лв. Това е съдържанието на параграф 8. Моля за 
отношение. Разкривам дискусия. Има ли желаещи да се изкажат? Не виждам. 
Предлагам ви да прекратим разискванията. Моля общинските съветници, които са 
съгласни, да гласуват. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 25, „ПРОТИВ“ – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: С 25 „за“, без „против“ и „въздържали се“, прекратихме 
разискванията.  
(Мариана Сивкова, от място: Г-н Кръстанов, г-н Сабрутев беше „ въздържал се“. 
Не е правилно отчетено гласуването.) 
(Стефан Сабрутев, от място: Правилно. Точно така.) 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Оспорвате гласуването? 
(Мариана Сивкова, от място: Да.) 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Макар и от място, макар и не от своето място, 
забележете, в пълно нарушение с нашия правилник, г-жа Сивкова оспорва 
гласуването. Гласуваме, уважаеми колеги, прекратяване на разискванията по 
параграф 8. Моля общинските съветници, които са съгласни, да гласуват. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 25, „ПРОТИВ“ – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: 25 „за“, без „против“ и „въздържали се“. Резултатът е 
същия, г-жо Сивкова.  
(Виолета Бояджиева: 26 са в зала.) 
(Венера Аръчкова, от място: Те не гласуват. Обявяваш, че не са гласували.) 
(Виолета Бояджиева: Не съм ги броила.) 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Уважаеми колеги, моля ви да не правите забележка на 
общински съветник, който не участва в гласуването. Това е негово изконно право. 
(Венера Аръчкова, от място: Да се отрази, че не е гласувал.) 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Не се отразява в протокола неучастие в гласуването. 
Моля ви! Моля ви да не правите такива констатации толкова категорично. Има кой 
да мисли за тази работа в момента. Гласуваме поименно, уважаеми колеги, 
съдържанието на параграф 8. 
 
Поименно гласуване на § 8 от  проекта за решение по т. 4 от дневния ред: 

1. Ангел Безергянов     – „за“ 
2. Анита Чолакова    – „за“ 
3. Валентин Кюлхански    – „за“ 
4. Валентин Цолов     – „за“ 
5. Данчо Киряков     – отсъства 
6. Димитър Кръстанов    – „за“ 
7. Димитър Николов     – „за“ 
8. Екатерина Гаджева    – „за“ 
9. Елисавета Лободова    – „за“ 
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10. Ивайло Халваджиев    – „за“ 
11. Иван Пищалов     – „за“ 
12. Илия Томов     – „за“ 
13. Кирил Асенов     – отсъства 
14. Кирил Хаджихристев    – „за“ 
15. Коста Начев     – „за“ 
16. Костадин Василев     – „за“ 
17. Мариана Сивкова     – „за“ 
18. Мария Семерджиева    – „за“ 
19. Марияна Методиева    – отсъства 
20. Милен Журналов     – „за“ 
21. Милен Пачелиев     – „въздържал се“ 
22. Михаил Генчев     – „против“ 
23. Петър Мирчев     – „за“ 
24. Салих Аршински     – „за“ 
25. Славка Каменова     – „за“ 
26. Стефан Сабрутев     – „въздържал се“ 
27. Стоян Иванов     – „за“ 
28. Филип Топов     – „за“ 
29. Юлия Кисьова     – „за“ 

 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Моля, обявете резултата. 
(Виолета Бояджиева: 23 „за“, „ против“ 1,  „ въздържали се“ 2-ма.) 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: 23 „за“, „ против“ 1, „въздържали се“ 2-ма. Приет е 
текстът на параграф 8 
(Михаил Генчев, от място: Отрицателен вот.) 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Тъй като гласуването не е по процедура, има думата за 
отрицателен вот г-н Михаил Генчев.  
МИХАИЛ ГЕНЧЕВ: Гласувах „против“, защото с това си решение ние натоварихме 
гражданите на Смолян с четири нови такси. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Благодаря ви, г-н Генчев. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Защо само гражданите? И външните хора пак ще платят 
таксата. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Параграф 9, уважаеми колеги. Преди да разкрия 
дискусия по параграф 9, ви чета текста, за да няма никакво съмнение и двусмислие. 
Параграф 9. В новият чл. 64, ал. 5 се изменя така: чл. 64. Ал. 5. Който не уведоми 
писмено органите по приходите за настъпили обстоятелства по чл. 22, ал. 1, т. 2 и 
чл. 23, ал. 1, ал. 2 и ал. 3, т. 1 не уведоми в срок, както и невярно посочи данни или 
обстоятелства, водещи до определяне таксата за битови отпадъци в по-малък 
размер, се наказва с глоба до 500 лева. Нов текст ли е това, тъй като е повдигнат в 
курсив? Нов текст ли е това? Аз мисля, че не е нов. Г-жо Аръчкова? 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: По решение на Административния съд. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: А, това е по решение на Административния съд. 
(Венера Аръчкова: И предишният параграф, и сегашния са по решения на 
Административния съд.) 



Протокол № 32/21.12.2017 г. 

  

29 

 

ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Благодаря! 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Нали в наредбите не пише, че важи само за гражданите на 
Смолян? Защото излиза, че гражданите на Смолян натоварваме.  
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Уважаеми колеги, повечето от тези текстове са в 
резултат на решение на Административния съд по отделни протести. Обикновено 
на Прокуратурата или на неправителствени организации. Разкривам дискусия по 
параграф 9. Имате думата, г-н Топов. 
ФИЛИП ТОПОВ: Вярно е, че Административният съд е отменил старата наредба. 
Признавам си, че не съм се запознал. Дали тази санкция, глоба от 500 лева е 
фиксирана? Това минимална санкция ли е или имаме възможност да я свалим малко 
надолу?  
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Въпрос към вносителя. Отговаря г-жа Аръчкова. Имате 
думата. 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Тази такса е минималния размер съгласно ДОПК – данъчно-
процесуалния кодекс. В същото време горе таксите, в старата наредба, извинявам 
се, че се връщам на параграф… 
ФИЛИП ТОПОВ: Това го приключихме вече. 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Говоря за предходния параграф, който гласувахте. В 
предходната наредба, там ви беше заложено 3-те процента. А сега са определени 
размери. В този параграф санкцията беше да плати лицето в двоен размер сумата, 
която дължи за данък. А по ДОПК най-малката глоба  е 500 лв. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Благодаря! Това е долната граница на санкцията по 
ДОПК. Слушаме ви, г-н Топов. Продължете. 
ФИЛИП ТОПОВ: Извинявайте, ако това е минималния размер, тогава изразът „до 
500 лева“ няма как да съществува. Затова попитах. Има ли долна граница и горна 
граница на тази санкция? Да или не? За да можем евентуално с цел да 
дисциплинираме гражданите на общината своевременно да подават тази 
информация, все пак да не ги натоварваме с едни още 500 лева. Затова попитах. 
Ако е 500 лева минимума, тогава остава 500 лв. Няма как „до 500 лв.“. Ако е 500 
лв. максимума обаче, с определен минимум и максимум, това колегите юристи го 
знаят, просто трябва да сме точни. Това „до“ тука ли му е мястото, с две приказки? 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Това „до“ там му е мястото, защото така е записано в Закона 
за местни данъци и такси, така е записано в Данъчния кодекс. Когато се състави акт 
за нарушение, г-н Топов, след това отива на наказателно постановление, размерът 
се определя от лице упълномощено. 
ФИЛИП ТОПОВ: С хиляди извинения.  
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Вие можете да продължите спора. 
ФИЛИП ТОПОВ: Не, няма да продължавам. С хиляди извинения, това го разбирам 
до 500 лв., че може да бъде и 1 лв. 
(Венера Аръчкова, от място: 0 не може да бъде.) 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Уважаеми колеги,  позволете ми да изразя също едно 
категорично становище, че ако в ДОПК пише минимум 500, тука „до“ няма място. 
И в тази връзка нека да установим това дали е така – „до“-то да отпадне, глоба 500 
лв. и толкова. Или ако държите администрацията, да я направим от 500 лв. до еди-
колко си. По ваше предложение. 
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ФИЛИП ТОПОВ: Да преминем напред и да го уточнят това нещо. Защото в случая 
„до 500 лв.“ значи, че може да ги санкционираме и с 1 лв.  
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Има законова норма в нашия подзаконов нормативен 
акт, мен ме е срам да говоря пред юристи тука, няма как да е „до“, като е казано там 
„от“. И така. Моля да се уточни в Данъчно-процесуалния кодекс дали е „от“. И ще 
продължим с параграф 9. Моля да възложите, г-жо Аръчкова. Ние продължаваме с 
параграф 10 през това време, за да работим. И така. Параграф 10, уважаеми колеги. 
Слагаме една малка временна въпросителна на параграф 9 и преминаваме към 
параграф 10. Има много параграфи още.  
(Михаил Генчев, от място: Какво направихме с параграф 9?) 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Параграф 9 го отлагаме временно за обсъждане, докато 
изясним в чисто правен аспект този въпрос, който е важен. Той е съществен. 
Правилно, според мен, настоява г-н Топов това да е ясно – дали глобата е от 1 до 
500 лв. или е 500. Параграф 10. Чета: В Преходни и заключителни разпоредби се 
добавят нови параграфи 4, 5 и 6, със следния текст. Имате ли материалите пред себе 
си? Параграф 4: В сила от 3 ноември 2017 г., ал. 1. Срокът за одобряване на план-
сметка за 2020 година за всяка от услугите по чл. 62 от Закона за местните данъци 
и такси е до 31 януари 2020 година. Ал. 2. За 2020 година чл. 68, ал. 2 от Закона за 
местните данъци и такси не се прилага. Г-жо Аръчкова, ще внесете ли тука малко 
яснота за този курсив или уточнявате това? Кое налага сега ние да регламентираме 
параграф 10, това е моят въпрос, и колегите си задават вероятно същия? Отделни 
административни услуги, такси и процедури, които ще действат през 2020 година. 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Съгласно изменението на Закона за местните данъци и 
такси, отлагането на такса битови отпадъци и формирането на вид и методология, 
която ще бъде приета наново от Министерски съвет, по начин, по какъвто ще бъде 
изчислявана план-сметката, план-сметката и законът ще започне действието си с 
изменението от 1 януари 2020 година. 2018-та и 2019-та година са 
експерименталните, в които все още няма определен метод и начин на изчисляване.  
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: И така, колеги. Текстът на параграф 10 включва нови 
параграфи 4, 5 и 6 в Преходните и заключителни разпоредби на Наредбата. Моля 
за отношение. Моля за изказвания, въпроси, становища. Г-н Топов, имате думата. 
ФИЛИП ТОПОВ: Колеги, това е на база измененията в закона, както посочи г-жа 
Аръчкова. Те са с отлагателно прилагане в годините – 2019-2020 г. Предлагам да 
го приемем това, защото то наистина е свързано с новите изменения. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Благодаря ви. Други желаещи да вземат отношение по 
параграф 10-ти? Не виждам. Предлагам ви да прекратим разискванията. Моля 
общинските съветници, които са съгласни, да гласуват. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 22, „ПРОТИВ“ – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: 22 „за“, без „против“ и „въздържали се“. Прекратихме 
разискванията по параграф 10. Гласуваме поименно. Все повече съветници се 
отдалечават от първите редове и след малко ще се наложи със съответните 
далекомерни уреди да определяме разстоянието до тях, за да определим техния вот. 
Моля да се концентрираме, имаме поименно гласуване. 
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Поименно гласуване на § 10 от  проекта за решение по т. 4 от дневния ред: 
1. Ангел Безергянов     – „за“ 
2. Анита Чолакова    – „за“ 
3. Валентин Кюлхански    – отсъства 
4. Валентин Цолов     – „въздържал се“ 
5. Данчо Киряков     – отсъства 
6. Димитър Кръстанов    – „за“ 
7. Димитър Николов     – „за“ 
8. Екатерина Гаджева    – „за“ 
9. Елисавета Лободова    – „за“ 
10. Ивайло Халваджиев    – „за“ 
11. Иван Пищалов     – „за“ 
12. Илия Томов     – „за“ 
13. Кирил Асенов     – отсъства 
14. Кирил Хаджихристев    – „за“ 
15. Коста Начев     – „за“ 
16. Костадин Василев     – „за“ 
17. Мариана Сивкова     – „за“ 
18. Мария Семерджиева    – „за“ 
19. Марияна Методиева    – отсъства 
20. Милен Журналов     – „за“ 
21. Милен Пачелиев     – „за“ 
22. Михаил Генчев     – „въздържал се“ 
23. Петър Мирчев     – „за“ 
24. Салих Аршински     – „за“ 
25. Славка Каменова     – отсъства 
26. Стефан Сабрутев     – отсъства 
27. Стоян Иванов     – „за“ 
28. Филип Топов     – „за“ 
29. Юлия Кисьова     – „за“ 

 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Моля, обявете резултата. 
(Виолета Бояджиева: 21 „за“, „ против“ няма,  „ въздържали се“ 2.) 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: 21 „за, без „против“ и с 2 „въздържали се“, приехме 
текстът на параграф 10. Имаме ли яснота по параграф 9, г-жо Аръчкова? Ако 
обичате. 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Съгласно ДОПК и съгласно действащата нормативна 
уредба и съгласно нашата наредба, чл. 64… 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Уважаеми колеги, да чуем заместник-кмета Венера 
Аръчкова. Г-н Генчев, моля ви. 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Контролът по изпълнението и изискванията на настоящата 
наредба се осъществяват от кмета на общината или от определено от него с писмена 
заповед длъжностно лице. Наказателните постановления се издават от кмета на 
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Общината или  упълномощен от него представител. Санкцията се определя на база 
размер до 500 лв. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Благодаря ви, г-жо Аръчкова. 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Самото наказателно постановление се съставя… Ясно ли е? 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Благодаря! Изясняваме въпроса с параграф 9. Не сме 
приключили разискванията по параграф 9. Има ли още желаещи да се изкажат по 
параграф 9 преди да преминем към 11? 
(Кирил Хаджихристев, от място: Да се върнем на 8-ми.) 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Г-н Хаджихристев, аз много се извинявам, но параграф 
8 е приет с 23 „за“. 
(Кирил Хаджихристев, от място: Когато ставаше въпрос за глобата. Този 
параграф.) 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Връщаме се към параграф 9. Г-н Топов, искате ли нещо 
в допълнение? Запазваме текстът „до“. 
(Филип Топов, от място: Спирам.) 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Г-н Генчев, имате думата. 
МИХАИЛ ГЕНЧЕВ: Аз по принцип съм „против“ вписването на такива жестоки 
глоби за гражданите на Смолян в наредба на Община Смолян.  
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Става дума за тези, които не спазват… 
МИХАИЛ ГЕНЧЕВ: Става въпрос за граждани на община Смолян. И ако стигнем 
до допускане на такова наказание и такива глоби, представете си размер 500 лв. 
това е нещо уникално за жителите на Смолян. Какво значи „до“, колега? Даваме 
право на някои общински служител да налага глоби на гражданите. По негова 
преценка може и 500 лв., може и 100 лв., може и 50 лв. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Уважаеми колеги, не репликирайте от място общинския 
съветник Михаил Генчев. 
МИХАИЛ ГЕНЧЕВ: Какво дава право на общински служител да налага глоби до 
500 лв.? Значи дава възможност този служител да преценя. Ако се яви Мишо 
Генчев, да го пернем 500 лв., ако се яви Топов, да го пернем с 10 лв. Това ли даваме 
право на общинския служител? 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Г-н Генчев, направете си предложението. 
МИХАИЛ ГЕНЧЕВ: Предлагам, ако наистина пристъпваме към въвеждането на 
такива санкции, аз съм против, към въвеждането на такива санкции в наредбата на 
Община Смолян, тези санкции да бъдат диференцирани и да бъдат диференцирани 
до минимума.  
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Затруднявате председателя доста сериозно с вашите 
предложения. Диференцирани, минимум… Това доста общо взето, трябва да 
отбележа, че е доста абстрактно, да ви кажа. Аз мислех, че ще предложите да 
намалим като цяло горната граница на санкцията, но…. Г-н Безергянов, имате 
думата. 
АНГЕЛ БЕЗЕРГЯНОВ: Само да отговоря на г-н Генчев във връзка с размера на 
санкциите. Съгласно Административнопроцесуалния кодекс и съгласно ДОПК, там 
размерите и санкциите са фиксирани – „от-до“. Ние даваме възможност да се 
определи и да се наложи конкретна санкция „от-до“, като максималният размер е 
500 лв. Ние имаме максимален размер. Нямаме нещо, което е с цел да се 
злоупотребява. Зависи според деянието или действието, което е извършил 
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гражданина, да се определи размера. Затова са тези норми, които са „от-до“. И така 
ги интерпретира и законодателя. Аз не виждам някаква причина или някакъв 
пропуск тука. Ние стъпваме само на база закона и така е било и в старата наредба, 
която е действала досега. Не виждам някакви полемики и дилемики. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Благодаря ви, г-н Безергянов. Ясно е, че в крайна сметка 
размерът на подобна санкция се определя от длъжностно лице, което също е 
определено по ред и закон и т. н. За съжаление, г-н Генчев не направи конкретно 
предложение и няма да мога да го подложа на гласуване, така че предлагам ви да 
прекратим разискванията по параграф 9. Моля общинските съветници, които са 
съгласни, да гласуват. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 23, „ПРОТИВ“ – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: С 23 „за“, без „против“ и „въздържали се“, прекратихме 
разискванията. Гласуваме поименно съдържанието на текста на параграф 9. Моля 
за концентрация. 
 

Поименно гласуване на § 9 от  проекта за решение по т. 4 от дневния ред: 
1. Ангел Безергянов     – „за“ 
2. Анита Чолакова    – „за“ 
3. Валентин Кюлхански    – „въздържал се“ 
4. Валентин Цолов     – „въздържал се“ 
5. Данчо Киряков     – отсъства 
6. Димитър Кръстанов    – „въздържал се“ 
7. Димитър Николов     – „за“ 
8. Екатерина Гаджева    – „за“ 
9. Елисавета Лободова    – „въздържала се“ 
10. Ивайло Халваджиев    – „за“ 
11. Иван Пищалов     – „въздържал се“ 
12. Илия Томов     – „против“ 
13. Кирил Асенов     – отсъства 
14. Кирил Хаджихристев    – „въздържал се“ 
15. Коста Начев     – „въздържал се“ 
16. Костадин Василев     – „за“ 
17. Мариана Сивкова     – „за“ 
18. Мария Семерджиева    – „за“ 
19. Марияна Методиева    – отсъства 
20. Милен Журналов     – „за“ 
21. Милен Пачелиев     – „против“ 
22. Михаил Генчев     – „против“ 
23. Петър Мирчев     – „за“ 
24. Салих Аршински     – „за“ 
25. Славка Каменова     – отсъства 
26. Стефан Сабрутев     – отсъства 
27. Стоян Иванов     – „за“ 
28. Филип Топов     – „за“ 
29. Юлия Кисьова     – „за“ 
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ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Моля, обявете резултата. 
(Виолета Бояджиева: 14 „за“, „ против“ 3,  „ въздържали се“ 7.) 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: 13 „за“, с 3 „против“ и 7 „въздържали се“, не се приема 
съдържанието на параграф 9. Параграф 11, уважаеми колеги. Искам само да 
отбележа за ваша информация, че съдържанието на параграф 11 има повече чисто 
процедурен характер. Съществуващите параграфи от параграф 4 до параграф 11 
променят номерацията си както следва: Параграф 4 става параграф 7, параграф 5 
става параграф 8, параграф 6 става параграф 9, параграф 7 става параграф 10, 
параграф 8 става параграф 11, параграф 9 – 12, параграф 10 става 13, параграф 11 
става 14. Гласуваме, уважаеми колеги… Какво да обсъждаме? Имате думата. 
АНГЕЛ БЕЗЕРГЯНОВ: С това отхвърляне на параграф 9, ние фактически 
нарушаваме решението. Пак е по решение на Административния съд. Не знам какво 
правим в момента? Какво положение остава? Ние в една правна безтегловност, в 
която стоим тука и всичките аджеба хора, общински съветници, юристи, приемаме 
и се съгласяваме за едни неща, които…. Аз не виждам какво трябва да направим. 
Просто безумие. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Общо взето… 
(Михаил Генчев, от място: Никой не може да ни задължи да приемем някакво 
решение…) 
(Разисквания в залата.) 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Уважаеми колеги, моля да запазите спокойствие. 
Такива неща се случват. Моля ви се. 
(Разисквания в залата.) 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Предлагам ви да не отправяме квалификации и да не 
драматизираме нещата. Продължаваме нататък. Тъй като вече мина… 
(Филип Топов, от място: Още двама съветника и щеше да мине това 
предложение.) 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Разбира се. 
(Филип Топов, от място: Никой не може да задължи г-н Генчев или г-н Аршински 
как да гласуват.) 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Разбира се, моля ви се. Тука не става въпрос за това. 
Става дума за свободно волеизявление на общински съветници. Някои отсъстват, 
други влизат и излизат. Който е сериозен и иска да допринесе за определени каузи 
и решения, стои тука и гласува. Това е положението. Параграф 11 ви прочетох, 
уважаеми колеги. Спираме до тук с уточненията по въпроси, които вече отминаха. 
Параграф 11 ви предлагам да го гласуваме явно, тъй като засяга единствено 
преномерация на съществуващи параграфи в Преходни и заключителни 
разпоредби. Има ли други становища? Няма какво да обсъждаме. Параграф 11 е 
процедурен. Моля общинските съветници, които са съгласни, да гласуват. Моля, 
дайте резултата, въпреки че някои съветници дадоха вота си придвижвайки се 
енергично от един сектор към друг. 
(Виолета Бояджиева: 23 „за“, без „ против“ и „ въздържали се“.) 
ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 23, „ПРОТИВ“ – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: С 23 „за“, без „против“ и „въздържали се“, се приема 
текстът на параграф 11. Параграф 12, уважаеми колеги. Нов параграф 12. Той се 
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изменя така: При определяне на данъчната оценка на имотите, да се счита за първа 
зона курортен комплекс Пампорово, съгласно Решение № 45 от 25 януари 2005 г. 
на Министерския съвет, а за трета зона – всички влезли в сила подробни 
устройствени планове извън границите на населеното място гр. Смолян и курортен 
комплекс Пампорово. Ясно от текста. Разкривам дискусия. Има ли желаещи да се 
изкажат? Г-н Топов. 
ФИЛИП ТОПОВ: Колеги, дано наистина да не досаждам вече, но този параграф 
според мен трябва да отпадне и ще ви кажа защо. Много е старо определянето, 
процедурата на зонирането на община Смолян и гр. Смолян.  Това съм го поставял 
многократно, че трябва да направим коренна промяна на зоните, където се намират 
съответните имоти. Защото се натъкваме на парадоксални неща. Примерно имот на 
улица еди-коя си, 42, е първа зона. От другата страна е трета зона. Това поставя 
гражданите в едно неравнопоставено, неравностойно положение, в една и съща 
зона, говоря фактически, да плащат едните повече, другите по-малко. Нуждаем се 
наистина от ново зониране на имотите. Не може с тази наредба ние така с едно 
изречение да кажем кое е втора зона, кое е трета зона. Просто е. Предложението ми 
е това въобще да отпадне от тука.  
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Благодаря ви, г-н Топов. Но вие знаете, че по принцип 
след като не е приет Общия устройствен план като цяло и по същество могат да 
съществуват подобни различия по границите на отделните зони. Но тука става дума 
за едно конкретно уточнение, което засяга Пампорово. Ние сигурно ще дойдем до 
това генерално, както вие предлагате, да гледаме зонирането като цяло на града. 
Неминуемо ще стигнем до този въпрос. Тук ние регулираме само един много малък 
съществен елемент по отношение на принадлежността на първа зона на Пампорово 
и трета зона извън тези населени места. Мисля, че така тези неща общо взето 
подлежат генерално на гледане. Сигурно ще прегледаме и това, което бихме могли 
да приемем сега,  но не ви агитирам. Други желаещи да се изкажат? 
(Филип Топов, от място: Извинявайте, че ви репликирам. Четете, ако обичате 
последния ред.) 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Става дума за извън границите на населените места, 
трета зона. Искате да кажете, че ние зонираме в трета зона всичко, което е извън гр. 
Смолян?  
(От залата: Става дума за селата.)  
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Разбира се, става дума за селата. Нали така? 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Там няма подробни устройствени планове. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Няма, да. Може ли за разяснения? Г-н Топов постави 
един въпрос от място, г-жо Аръчкова? Или г-жа Цекова. Тази трета зона, която ние 
определяме в последния ред на параграф 12 какво обхваща?  
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Обхваща „Хайдушки поляни“, „Смолянски езера“, които не 
са курортни ядра и отпадат. Преди това са записани като курортни ядра. И това, 
което е извън рамките на обсега на територията на гр. Смолян. 
(Реплика от залата.) 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: И курортен комплекс Пампорово, да. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Курортният комплекс Пампорово се счита първа зона. 
Заповядайте, инж. Цекова. 
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МАРИАНА ЦЕКОВА – зам.-кмет на Община Смолян: Добър ден и от мен. Искам 
да ви кажа, че неправомерно бяха регистрирани курортни ядра. И вие всички го 
знаете това нещо. Няма такова чудо курортно ядро „Райковски ливади“ и курортно 
ядро, както каза г-жа Аръчкова, „Хайдушки поляни“. Те не са утвърдени, те не 
отговарят на изискванията и затова са сложени в трета зона. И другото, което е, 
както и г-жа Аръчкова ви подчерта, земеделските земи също трябва да бъдат 
някъде. За нас това е трета зона. Те също трябва да бъдат регламентирани. По този 
начин ние даваме картбланш на земеделските земи, които се намират в тези тъй 
наречени курортни ядра.  
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Благодаря ви, инж. Цекова. Ясни са нещата, уважаеми 
колеги. Други желаещи да се изкажат? От гледна точка на градоустройството, 
курортното ядро е една несъдържателна, нелегитимна структура, затуй се въвежда 
това. Продължаваме. Има ли още желаещи да се изкажат? Въпроси, становища? Не 
виждам. Моля общинските съветници, които са съгласни да прекратим 
разискванията по параграф 12, да гласуват. 
(Виолета Бояджиева: Съжалявам, г-н Сабрутев вдигна в последния момент ръка 
и не можах да го отчета за какво гласува.) 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Г-н Сабрутев, вашият вот? 
(Стефан Сабрутев, от място: Въздържал се.) 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: „Въздържал се“. Моля, обявете резултата. 
(Виолета Бояджиева: 21 „за“, „ против“ няма, „ въздържал се“ 1.) 
ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 21, „ПРОТИВ“ – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 1 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: 21 „за“, без „против“ и 1 „въздържал се“. Прекратихме 
разискванията. Уважаеми колеги, гласуваме поименно съдържанието на параграф 
12.  
 
Поименно гласуване на § 12 от  проекта за решение по т. 4 от дневния ред: 

1. Ангел Безергянов     – „за“ 
2. Анита Чолакова    – „за“ 
3. Валентин Кюлхански    – „за“ 
4. Валентин Цолов     – „за“ 
5. Данчо Киряков     – отсъства 
6. Димитър Кръстанов    – „за“ 
7. Димитър Николов     – „за“ 
8. Екатерина Гаджева    – „за“ 
9. Елисавета Лободова    – отсъства 
10. Ивайло Халваджиев    – „за“ 
11. Иван Пищалов     – „за“ 
12. Илия Томов     – отсъства 
13. Кирил Асенов     – отсъства 
14. Кирил Хаджихристев    – „за“ 
15. Коста Начев     – „за“ 
16. Костадин Василев     – „за“ 
17. Мариана Сивкова     – „за“ 
18. Мария Семерджиева    – „за“ 
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19. Марияна Методиева    – отсъства 
20. Милен Журналов     – „за“ 
21. Милен Пачелиев     – „за“ 
22. Михаил Генчев     – „за“ 
23. Петър Мирчев     – „за“ 
24. Салих Аршински     – „за“ 
25. Славка Каменова     – отсъства 
26. Стефан Сабрутев     – „въздържал се“ 
27. Стоян Иванов     – „за“ 
28. Филип Топов     – „за“ 
29. Юлия Кисьова     – „за“ 

 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Моля, обявете резултата. 
(Виолета Бояджиева: 22 „за“, „ против“ няма,  „ въздържал се“ 1.) 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: 22 „за“, без „против“, 1 „въздържал се“. Приехме 
текстът на параграф 12. И така, уважаеми колеги. Параграф 13, последният 
параграф от Преходните и заключителни разпоредби, който гласи: Образците на 
Приложенията № № 1, 1а и 1б, заявления-декларация за намаление на такса битови 
отпадъци се променят и допълват. И е указано по какъв начин. Видели сте ги 
предполагам на заседанията на комисиите и при запознаване като цяло с 
материалите. Има ли желаещи да се изкажат по параграф 13? Допълват се за яснота 
и за прецизност в съответствие с промените в някои закони и други подзаконови 
нормативни актове. Не виждам желаещи да се изкажат. Моля общинските 
съветници, които са съгласни да прекратим разискванията, да гласуват.  
ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 22, „ПРОТИВ“ – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: 22 „за“, без „против“ и „въздържали се“. Прекратихме… 
(Виолета Бояджиева: Някой не е гласувал.) 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Не гласуват. Двама души водят разговор. Кой се 
интересува кой гласува? Никой няма право да се интересува при положение, че 
имаме кворум, кой гласува и кой не гласува. Това е право на всеки, моля ви се. 
(Виолета Бояджиева: Ще помоля само да задържате ръцете. На мен наистина 
ми е трудно.) 
(Ивайло Халваджиев, от място: Който може да вдига, да вдига.) 
(Виолета Бояджиева: Толкова бързо не мога да ги изброя.) 
(Реплика на Михаил Генчев, от място/ не се чува.) 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Уважаеми колеги, една молба от преброителите. Моля 
не се занасяйте. Една молба от преброителите, задържайте ръцете за няколко 
секунди поне, за да бъдете обективно преброени. Прекратихме разискванията по 
параграф 13. Гласуваме по същество. Моля ви, без реплики от място. Така се пречи 
на работата. Концентрираме се, гласуваме поименно. 
 
Поименно гласуване на § 13 от  проекта за решение по т. 4 от дневния ред: 

1. Ангел Безергянов     – „за“ 
2. Анита Чолакова    – „за“ 
3. Валентин Кюлхански    – „за“ 
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4. Валентин Цолов     – „за“ 
5. Данчо Киряков     – отсъства 
6. Димитър Кръстанов    – „за“ 
7. Димитър Николов     – „за“ 
8. Екатерина Гаджева    – „за“ 
9. Елисавета Лободова    – „за“ 
10. Ивайло Халваджиев    – „за“ 
11. Иван Пищалов     – „за“ 
12. Илия Томов     – отсъства 
13. Кирил Асенов     – отсъства 
14. Кирил Хаджихристев    – „за“ 
15. Коста Начев     – „за“ 
16. Костадин Василев     – „за“ 
17. Мариана Сивкова     – „за“ 
18. Мария Семерджиева    – „за“ 
19. Марияна Методиева    – отсъства 
20. Милен Журналов     – „за“ 
21. Милен Пачелиев     – „за“ 
22. Михаил Генчев     – „за“ 
23. Петър Мирчев     – „за“ 
24. Салих Аршински     – „за“ 
25. Славка Каменова     – отсъства 
26. Стефан Сабрутев     – „въздържал се“ 
27. Стоян Иванов     – „за“ 
28. Филип Топов     – „за“ 
29. Юлия Кисьова     – „за“ 

 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Моля, обявете резултата. 
(Виолета Бояджиева: 23 „за“, „ против“ няма,  „ въздържал се“ 1.) 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: 23 „за, без „против“, с 1 „въздържал се“, приехме 
текстът на параграф 13. Продължаваме колеги, според приетата процедура по-
нататък. ІІ римско, Приложение № 1 „Такса битови отпадъци“. Приложение № 2 – 
такса за ползване на тържища и т. н. Спираме се на Приложение № 1. Откривам 
дискусия. А, Приложение № 1 е прието. 
(Михаил Генчев, от място: Не е прието, как ще е прието? Ние не сме го 
обсъждали) 
(Реплики от залата.) 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Уважаеми колеги, Приложение № 1, раздел І по 
същество е прието. Обсъждаме… 
(Михаил Генчев, от място: За какво ставаше въпрос тогава?) 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Обсъждаме раздел ІІ, г-н Генчев. Ще се съгласите с мен. 
Обсъждаме в момента, изказвания, становища, въпроси по раздел ІІ на Приложение 
№ 1. Моля за изказвания. Имате думата, г-н Иванов. Председател на Комисията по 
бюджет и финанси. 
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СТОЯН ИВАНОВ: Уважаеми г-н председател, уважаеми г-н кмет, уважаеми 
колеги. Аз одеве мисля, че споделих конкретика във връзка с това предложение. То 
не се прие. И като не се прие какво? Връщаме се назад по старите, които са същите. 
Ако се приеме какво? Предлагат се старите, които са същите. То няма никакво 
значение. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: По същество говорите за раздел ІІ римско на 
Приложение № 1, нали така?  
СТОЯН ИВАНОВ:  Говоря за това, което ни е представено като справки, 
Приложение № 1. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Приложение № 1, обсъждаме раздел ІІ, който не сме 
приели.  
(От залата: Не.) 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Как не? Обсъждаме целия раздел? Цялото приложение 
по-точно? 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Г-н Кръстанов, трябва да обсъждате цялото Приложение № 
1, защото раздел ІІ ви касае за урегулирани поземлени имоти извън населени места 
в Смолян. Раздел І ви касае гр. Смолян, раздел ІІІ римско ви касае гр. Смолян и 
другите населени места от общината и вече ІV-то е новото и т. н.  
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: За прецизност, за да не се получат празноти, ще 
обсъждаме цялото Приложение № 1. И така. Уважаеми колеги, дискусия, 
обсъждане на Приложение № 1 като цяло. Виждам, че г-н Генчев и г-н Топов водят 
разговор в момента, предполагам на тази тема. Така че приемаме предложението 
да обсъдим цялото Приложение № 1. Моля за изказвания, становища, въпроси. 
След което ще преминем към гласуване на самото приложение като числа и 
съдържащият се в него текст. Има ли желаещи да се изкажат? Не виждам. Моля 
общинските съветници, които са съгласни да прекратим дискусията по 
Приложение № 1 на Наредбата, да гласуват. И ако обичате, да задържите няколко 
секунди ръцете. Моля ви, в същото време имаше придвижване на общински 
съветник в залата. По искане на председателя, прегласуваме предложението да се 
прекратят разискванията по Приложение № 1. Моля, задръжте ръцете. Моля, 
обявете резултата. 
(Виолета Бояджиева: 22 „за“, „ против“ няма, „ въздържали се“ 2, двама не 
гласуват.) 
ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 22,  „ПРОТИВ“ – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 2. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: С 22 „за“, без „против“ и 2 „въздържали се“, 
прекратихме дискусията. Гласуваме поименно съдържанието на Приложение № 1, 
уважаеми колеги. 
 
Поименно гласуване на Приложение № 1 от проекта за решение по т. 4 от 
дневния ред: 

1. Ангел Безергянов     – „за“ 
2. Анита Чолакова    – „за“ 
3. Валентин Кюлхански    – „против“ 
4. Валентин Цолов     – „против“ 
5. Данчо Киряков     – отсъства 
6. Димитър Кръстанов    – „въздържал се“ 
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7. Димитър Николов     – „за“ 
8. Екатерина Гаджева    – „за“ 
9. Елисавета Лободова    – „въздържал се“ 
10. Ивайло Халваджиев    – „за“ 
11. Иван Пищалов     – „въздържал се“ 
12. Илия Томов     – отсъства 
13. Кирил Асенов     – отсъства 
14. Кирил Хаджихристев    – „против“ 
15. Коста Начев     – „въздържал се“ 
16. Костадин Василев     – „за“ 
17. Мариана Сивкова     – „за“ 
18. Мария Семерджиева    – „за“ 
19. Марияна Методиева    – отсъства 
20. Милен Журналов     – „за“ 
21. Милен Пачелиев     – „против“ 
22. Михаил Генчев     – „против“ 
23. Петър Мирчев     – „за“ 
24. Салих Аршински     – „за“ 
25. Славка Каменова     – отсъства 
26. Стефан Сабрутев     – „против“ 
27. Стоян Иванов     – „за“ 
28. Филип Топов     – „за“ 
29. Юлия Кисьова     – „за“ 

 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Моля, обявете резултата. 
(Виолета Бояджиева: 14 „за“, „ против“ 6, „ въздържали се“ 4.) 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: 14 „за, „против“ 6, „въздържали се“ 4, съдържанието на 
Приложение № 1 не се приема. Приложение № 2, уважаеми колеги. Разкривам 
дискусия. Това са таксите за ползване на тържища, панаири, тротоари, площади, 
улични платна и терени с друго предназначение. Приложение № 2 дискусия. 
Желаещи да се изкажат? Не виждам. 
(Стоян Иванов, от място: Г-н Безергянов поддържа ли предложението?) 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Имате думата, г-н Безергянов. 
АНГЕЛ БЕЗЕРГЯНОВ: В тази връзка направих едно предложение, което го 
поддържам. Още на дискутирането и предлагането на процедурата на гласуване, за 
Приложение № 2. Да останат таксите в размерът за 2017 година, за цялото 
приложение. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Моля, моля, конкретно. Да останат… 
АНГЕЛ БЕЗЕРГЯНОВ: Размерът на таксите, фиксирани за 2017 година. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Това е вашето предложение? 
АНГЕЛ БЕЗЕРГЯНОВ: Да.  
(Филип Топов, от място: Без промени.) 
АНГЕЛ БЕЗЕРГЯНОВ: Без промени. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Г-н Генчев? 
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(Михаил Генчев, от място: Това е наше предложение по време на комисиите. Сега 
го потвърждаваме.) 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Има ли други желаещи да се изкажат? 
(Михаил Генчев, от място: Подкрепяме това предложение.) 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Прекратяваме разискванията по Приложение № 2. Моля 
общинските съветници, които са съгласни да прекратим дискусията по 
Приложение № 2, да гласуват. Задръжте ръцете, ако обичате, за прецизност на 
преброяването. Моля ви колеги, нека да гласуваме отново „за“. Има някакво 
движение на колеги в залата и това затруднява броенето. Отново, уважаеми колеги, 
гласуваме „за“ прекратяване на дискусията. 
(Реплики от залата.) 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Моля ви, запазете спокойствие. 
(Виолета Бояджиева: 23 „за“, „ против“ и „ въздържали се“ няма, 1 не гласува.) 
ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 23, „ПРОТИВ“ – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: 23 „за“, без „против“ и без „въздържали се“, 
прекратихме дискусията по Приложение № 2. Гласуваме поименно 
съдържанието… Не може да броим. Аз като гледам, такова е движението в залата, 
че от време на време… 
 
Поименно гласуване на Приложение № 2 от проекта за решение по т. 4 от 
дневния ред: 

1. Ангел Безергянов     – „за“ 
2. Анита Чолакова    – „за“ 
3. Валентин Кюлхански    – „за“ 
4. Валентин Цолов     – „за“ 
5. Данчо Киряков     – отсъства 
6. Димитър Кръстанов    – „за“ 
7. Димитър Николов     – „за“ 
8. Екатерина Гаджева    – „за“ 
9. Елисавета Лободова    – „за“ 
10. Ивайло Халваджиев    – „за“ 
11. Иван Пищалов     – „за“ 
12. Илия Томов     – отсъства 
13. Кирил Асенов     – отсъства 
14. Кирил Хаджихристев    – „против“ 
15. Коста Начев     – „за“ 
16. Костадин Василев     – „за“ 
17. Мариана Сивкова     – „за“ 
18. Мария Семерджиева    – „за“ 
19. Марияна Методиева    – отсъства 
20. Милен Журналов     – „за“ 
21. Милен Пачелиев     – „за“ 
22. Михаил Генчев     – „за“ 
23. Петър Мирчев     – „за“ 
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24. Салих Аршински     – „за“ 
25. Славка Каменова     – „за“ 
26. Стефан Сабрутев     – „въздържал се“ 
27. Стоян Иванов     – „за“ 
28. Филип Топов     – „за“ 
29. Юлия Кисьова     – „за“ 

 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Благодаря ви, г-жо Каменова, включихте се. Отчитаме 
вота. Моля, обявете резултата. 
(Виолета Бояджиева: 23 „за“, „ против“ 1,  „ въздържал се“ 1.) 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: 23 „за, „против“ 1, „въздържал се“ 1. Приемат се текстът 
и числата, заложени в Приложение № 2 от Наредбата. 
(От залата: Не, не.) 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Приемат се стойностите, действащи за 2017 година. 
(От залата: Ааа, така.) 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Благодаря ви, колеги. Има едно предложение от 
комисиите. Да гласуваме ли нововъзникналите такси там? Кои са 
нововъзникналите? Може ли някой да ги разграничи? Приема ли се тази процедура. 
(Реплики от залата.) 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Добре. Продължаваме с Приложение № 3, уважаеми 
колеги. Такси за детски градини, ученически общежития и други общински 
социални услуги. Разкривам дискусия. Моля за отношение. Има ли нужда да 
изясняваме тук какво се съдържа? Г-н Генчев, имате думата. 
МИХАИЛ ГЕНЧЕВ: Тука правя същото предложение, да останат таксите валидни 
за 2017 година. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Благодаря. Г-н Ангел Безергянов иска думата. 
Заповядайте!  
АНГЕЛ БЕЗЕРГЯНОВ: Противно на мнението на г-н Генчев, аз предлагам да се 
запазят таксите за 2017 година така, както са постъпили и дадени от вносителя. 
Беше изчерпателно изброено какво налага увеличаването на тези такси. Както е 
ясно, в целодневната организация тази такса от 5 лв. е независима за запазените  
бройки. Тя е регламентирана в Закона за училищното и предучилищното 
образование. Там Общината се е съобразила с минимума на таксата в размер на 5 
лв. Съответно на децата, които присъстват на полудневна детска градина, тя е 2.50 
лв. Г-н Мелемов беше изчерпателен във връзка с новия рецептурник, който е 
одобрен от Регионалната здравна инспекция, както и Агенцията по безопасност на 
храните, където е видно, че се влагат нови хранителни режими, нови храни за 
децата като пилешко, пуешко, киноа и други така по-екзотични за нашето меню 
ястия. И съответно тука Общината пак поема 1.10 лв. от страна на фиксираната 
такса за храноден на едно дете. Другото, което е. Както е видно, когато детето не 
посещава детска градина, съответно не заплаща тази такса. За да бъдат живи и 
здрави, да се съобразяваме с българските стандарти, нашите деца и родопските деца 
да растат в добро здраве и в условия, не би следвало ние да конкретизираме и да не 
се съгласим с това увеличение, защото то е аргументирано по всяка една причина 
и конкретика. Друго, което виждаме тука е, че все пак вносителят се е съобразил да 
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не утежнява по никакъв начин финансовото положение на родителите във връзка и 
единствено само със законодателните промени. Благодаря!  
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Благодаря ви, г-н Безергянов. Г-н Стефан Сабрутев. 
СТЕФАН САБРУТЕВ: Уважаеми г-н председател, уважаеми г-н кмет! До колкото 
си спомням, ако не бъркам, 3.60 става или е храноденът за едно дете. Нали така,      
г-н вносител? Ако е 3.60, аз мисля, че сериозно трябва да се прегледат доставчиците 
на хранителните продукти, да се преразгледат договорите и няма нужда да 
увеличаваме таксата. Само за едно сравнение ще ви кажа, че едно дете, което е в 
VІІ-ми клас се храни за 3 лева, за един обяд. В едно заведение, в което се отчита 
печалба. До колкото разбрахме в комисиите, се готви от служители на Общината. 
Тоест, ние не търсим някаква печалба от самата дейност. Нали така? 3.60 е напълно 
достатъчно да спазим всички нови изисквания, със заешко, с еди-какво си, тъй като 
плодовете знаем, че са съвсем отделно и млеката се подаряват. Или по програма от 
Министерството на образованието. Тъй че моето предложение е новите такси като 
предложение да отпаднат изцяло, да не приемаме това предложение, което се 
предлага за увеличение, а управата да си преразгледа договорите с доставчиците за 
хранителни продукти. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Благодаря ви, г-н Сабрутев. Имате думата, г-н кмете. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Тука няма нищо общо с доставчиците. Толкова е 
рецептурника. Компромиси с доставчици не правим.  
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Дуплика на г-н Сабрутев. 
СТЕФАН САБРУТЕВ: Този рецептурник има количества, г-н Мелемов, ако не сте 
ги отваряли. На тези количества се слагат цени. Тези цени се вземат от доставчици, 
защото вие като Община не сте производител. Дали общинската фирма, която 
готви, прави договорите, тя е пряко подчинена на Община Смолян, намерете 
управителя и му кажете да си направи процедурите такива, че да влезнат в тези… 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Това е технически.. бъркате ги малко, г-н Сабрутев. 
Едното е ученическо, ние говорим за детски градини тука. 
СТЕФАН САБРУТЕВ: Добре, в детските градини кой купува хранителните 
продукти? 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Играе се конкурс, има няколко фирми. 
СТЕФАН САБРУТЕВ: Ама вие ли ги плащате или кой? 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Естествено. 
СТЕФАН САБРУТЕВ: Ами като ги плащате, ще си направите такъв конкурс, че да 
си намерите конкурентни цени. Да вземем да проверяваме цените сега и за хляба, 
и за млякото. Моля ви се! 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Проверявайте ги. 
СТЕФАН САБРУТЕВ: Щом заведенията могат да хранят за 2.80, една голяма 
порция, 7-годишно дете, с хляба, и се хранят доволно децата, вие искате да ми 
кажете, че не можете да нахраните без плода и млякото за 1 ден децата в детската 
градина ли? Моля ви се, ставате смешни. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Тука не трябва да говорим кой става смешен. За децата 
няма компромис нито с храните, нито с нищо. Всичко има конкурси, обявени са. 
Всичко е открито, прозрачно. Който иска, да участва. В крайна сметка тука и г-жа 
Аръчкова ще вземе отношение, но  не можем да правим компромиси да купим хляб 
по 10 стотинки. Това ли ни предлагате? 
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ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Г-жо Аръчкова? 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Едно уточнение към г-н Сабрутев. Децата се хранят по 
рецептурник, но има и изисквания, г-н Сабрутев, относно хранителните продукти, 
които се влагат. На децата нашите например, за голямо съжаление, във всяко едно 
заведение могат да сложат пилешко месо, което е замразено. За децата трябва да 
бъде охладено. Риба, месо, всичките неща са пророкувани. По същият начин 
например и за зеленчуци, и за консерви има изисквания, които да отговарят на 
„Стара планина“, да отговарят на изискванията по РЗИ. Тези неща са съпроводени 
и се играе на обществена поръчка за доставката на хранителните продукти по 
изискванията на РЗИ и на Агенцията по храните. Ние не можем да си правим 
компромис. Ако един например ресторантьор може да отиде и да си вземе захарта 
от Лидл или от Била и да бъде от 1 лв. или кашкавалът да му бъде от 10 лева, ние 
сме длъжни да отговорим на изискванията, които са на РЗИ и на Агенцията по 
храните. А в това, че се включват в рецептурника новите изисквания за пуешко, 
заешко и т. н., там например на един килограм заешко месо, знаете ли каква е 
цената, която е заложена по рецептурник? Тъй че това са неща, които се следят от 
РЗИ, които се следят от Агенция по храните и компромис с храните и с доставките 
на хранителните продукти не бива да си правим. След това самата обществена 
поръчка се контролира и от технолог, който отговаря за тези неща. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Благодаря ви. Дуплика. Дуплика на г-н Сабрутев. 
СТЕФАН САБРУТЕВ: Не е дуплика, а реплика. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Дуплика, дуплика. 
СТЕФАН САБРУТЕВ: Г-жо Аръчкова, казахте, че в рецептурника имало цена. 
Моля ви се! Дайте да говорим по-сериозно. В рецептурника има количество и вид 
на хранителния продукт. 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Искам да върнем… 
СТЕФАН САБРУТЕВ: Може ли да довърша? Не ме прекъсвайте сега, не е учтиво 
така. Аз мисля, че ви слушах внимателно. Второ. В тази зала, преди няколко 
години, да не сбъркам датата, имаше едно обществено обсъждане и една среща с 
родители, с директори на детски градини точно на тема храненето. И няма да 
забравя, тука имаше доста родители, с какво ги храните. Тогава с какво ги хранихте. 
Сега аз съм принуден да поискам от Общински съвет една временна комисия, за да 
видим с какви храни се хранят и  с какво се готви. Защото се съмнявам, че това е 
вярно, което говорите. Че е нямало замразени меса и т. н. Там имаше случай, 
цитирам дословно директорката на детската градина в Момчиловци. Не помня 
госпожата как се казва. На нея й доставят маргарин и пишат по фактура краве 
масло. И никой не може нищо да направи. Това беше дословно. Намерете си тука 
протоколите. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Как да не може да се направи? Няма да го приема. 
СТЕФАН САБРУТЕВ: Киселото мляко… Г-н Мелемов, моля ви. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Нека да се изкаже г-н Сабрутев. Слушаме ви. 
СТЕФАН САБРУТЕВ: Киселото мляко беше правено от сухи суровини. Изобщо, 
храните ги с пълни боклуци. И сигурно продължавате пак така. 
(Венера Аръчкова, от място: Г-н Сабрутев…) 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Г-н Сабрутев, това, което говорите е абсолютна лъжа. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Моля ви се, чакайте. Ще въведем ред малко. 
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НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Искам да уточня. Няма как тази директорка да приеме 
този маргарин. Това са абсолютни глупости, които говорите. 
(Мариана Цекова, от място: Даже може да е наказуема тя.) 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Г-н Сабрутев… 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Уважаеми колеги, изчакайте малко. Уважаеми колеги, 
имаме изказвания, към тях имаме реплики, след това изказващите се имат право на 
дуплики. В момента водим диалог между Общинска администрация, която отправи 
реплика и сега отправя втора реплика. Г-н Сабрутев, ще му дам пак думата за 
дуплика. Давайте, г-жо Аръчкова, слушаме ви. 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Аз държа, г-н Кръстанов, ако трябва да бъде върнат записка. 
Рецептурник, не съм малоумна все още, смятам се за човек, който разумно 
разсъждава, не съм казала цена. Рецептурникът е вид количество на дадени 
хранителни продукти и това е вид калкулация на даденото ястие. Не съм 
коментирала цена. Цените са на база обществена поръчка. Това съм казала. 
Видовете количества се залагат на база рецептурник. Обществената поръчка се 
играе на база технологична карта зададена, какви и какви неща да представляват 
хранителните продукти. Това са изисквания на Агенция по храните, това са 
изисквания на РЗИ. А нека да не коментираме изказвания от рода, че е закаран 
маргарин вместо масло. Това е ролята и делото на самия домакин и на самия 
директор на детска градина, че той няма право да приеме този продукт. Той е 
наказуем и от страна на Агенция по храните, и от страна на контролиращия орган. 
До момента, в Общинска администрация, от година и половина имаме други фирми 
зареждат Общинска администрация на база спечелена обществена поръчка. Преди 
една седмица е отворена новата обществена поръчка с видовете храни. Храните са 
заложени на база месо, мляко, различни показатели и различни неща. Може да 
отворите, и съгласно Закона за обществените поръчки има протоколи. До момента 
ние нямаме от една детска градина протокол за върната храна или пък за 
некачествена храна като вид продукти. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Благодаря ви. Г-н Сабрутев, дуплика имате. 
СТЕФАН САБРУТЕВ: Първо едно разяснение за маслото. Ставаше въпрос, че на 
опаковката не пише маргарин, а пише масло. Вътре съдържанието е маргарин. 
Жената се изрази точно така. Аз гледам крава и знам какво е масло. Второ. Моля 
като председател на групата на БСП да поискаме почивка, да върнем записите, за 
да видим кой лъже и кой не. Точно репликата на г-жа Аръчкова. Имаме ли запис? 
(Митко Мазаров, озвучител: Разбира се.) 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Имаме запис, да. 
СТЕФАН САБРУТЕВ: Моля 10 минути почивка, за да върнем. В думата 
рецептурник имаше ли думата цена. Благодаря. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: 10 минути почивка. 
(От залата: 20 минути.) 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: По искане на групата на КРОС – 20 минути почивка. 
 

***** 
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(След почивката:) 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Г-н Аршински, уважаеми ръководители на групите в 
Общинския съвет, моля да предприемете необходимите действия, за да седнат 
общинските съветници на определените за целта места. Още повече, че в най-скоро 
време, надявам се, ние ще внедрим автоматизирана система за гласуване и така или 
иначе ще се наложи да се гласува само от определено място, конкретно за всеки 
общински съветник. Местата в залата са определени в началото на този мандат. Аз 
лично нямам отношение към това разпределение като председател. То е направено 
в периода ноември 2015 година, когато започвахме работа, но съм длъжен в 
съответствие с изискванията на Правилника да следя за това общинските съветници 
да заемат тези места, на които е обективно, по-точно и по-лесно преброяването на 
съответните гласове. При движението на колеги в залата и при заемането на места, 
на които не е определено това място, се създават трудности. Мога много лесно да 
взема решение да прекратя заседанието, докато не се заемат местата в залата. Г-н 
Безергянов, г-н Хаджихристев, г-н Сабрутев, колегите от ДПС виждам, че са на 
местата си вече, моля да заемете местата си в залата, които са определени. Чуваме 
ли се там? 
(Екатерина Гаджева, от място: И се виждаме.) 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Очаквам колеги да заемете местата си в залата. Имаме 
проблем с преброяването. Много сте разпилени така. Много своеволни, в разрез с 
всички правила и процедури сте заели местата си. Отгоре на всичко непосредствено 
под прожекторите, които светят в залата за подобряване като цяло на качеството на 
заснемане на видеозаписа на заседанието. Чуваме ли се или не се чуваме? 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Може ли, г-н Кръстанов, да съобщя една новина? 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Има думата г-н Мелемов. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Тъй като наистина темата, която коментираме е важна за 
абсолютно всички нас, тука наистина много тежки обвинения прозвучаха. 
Помолихме директорката на детската градина в Момчиловци да дойде и да ни 
информира за случая. Г-н Сабрутев предложи да направим комисия от общински 
съветници, но според мен този сигнал заслужава да бъде отнесен в Прокуратурата. 
Защото съмненията, че храним с боклуци нашите деца, трябва да бъдат разяснени 
и изчистени. Никой от нас, уверен съм, че няма да е спокоен, ако има такива 
съмнения. Така че г-н Кръстанов смятам, че наистина трябва да подадем сигнал до 
Прокуратурата, да разследват, за да няма притеснения във всички нас. Наистина 
децата са най-важното нещо. Така че смятам, че тези тежки обвинения трябва да 
бъдат разследвани наистина. Като дойде директорката, ще й дадем думата. Защото 
пак казвам, не можем да оставим така, това са много сериозни неща. И който, и 
както излезе от проверката, си понася. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Благодаря ви, г-н кмете. Г-н Хаджихристев, имате 
думата. 
КИРИЛ ХАДЖИХРИСТЕВ: В тази връзка, в която говори г-н Мелемов. Аз разбрах 
вече, наистина е имало такъв сигнал, но вие днес накарахте тази жена сигурно да 
трепери сега докато дойде тука. И този сигнал тя го е подала преди години, както 
каза г-н Сабрутев. Тогава е трябвало да подадете… 
(Венера Аръчкова, от място: Няма сигнал.) 
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НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Точно затова ще дойде, да каже сигналът е подаден, не са 
реагирали или какво се е случило. 
КИРИЛ ХАДЖИХРИСТЕВ:  Г-н Сабрутев не знам как го е разбрал. Той го е чул. 
Щом е казано, не е необходимо да бъде писмен сигнала. Тогава е трябвало някой 
да вземе отношение и да уведоми Прокуратурата, а не сега тази жена да я карате да 
трепери от Момчиловци. Със сериозен тон секретаря на Общината я е извикал като 
войник тука. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Г-н Хаджихристев, в крайна сметка човекът, който е 
трябвало да подаде сигнал до Прокуратурата или въобще сигнал, е точно тя.  
КИРИЛ ХАДЖИХРИСТЕВ: Аз мисля, че тя е подчинена на Общинска 
администрация. Ако сподели сигнал, аз съм много наясно този сигнал как може да 
стигне до Прокуратурата. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Може би тука някой от Администрацията да разясни 
точно как се приемат храните в детските градини. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Изпадаме в много детайли. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Все пак това е важно да се изчисти. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Слушаме ви, г-жо Аръчкова, слушаме ви. 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Уважаеми общински съветници, първо ако г-н Сабрутев, 
понеже много държеше да чуем записа, тука записа се чу в присъствието на няколко 
хора, в рецептурника, в началото на приказките, първо коментара е за количество. 
След това моите приказки са, че знае ли колко струва един килограм заешко месо, 
което влиза в рецептурника като цена. Като цена е имано предвид самото 
количество и когато цената е висока. Но моля да приеме моите извинения за тъй 
наречената техническа грешка на приказката. А относно въпроса на г-н Мелемов. 
Сигнали, съвсем отговорно го казвам, сигнали от детски градини, от директорки и 
от родители, в този период от 2 години насам ние нямаме. Писмен сигнал от 
медицинските сестри, които проверяват хранителните продукти при входа на 
детската градина, също нямаме. А за голямо учудване е, че ние имаме проби на 
всяка храна, която се готви в детска градина. Представя се в РЗИ и се прави 
проверка. Нашите хранителни продукти и изискването на сготвената храна 
отговаря по количество и по качество на това, което е изискването на РЗИ. В 
същото време, относно как се доставят хранителните продукти. Всеки петък до 16 
часа те представят на фирмите доставчици по различните направления заявка за 
следващата седмица какви хранителни продукти да бъдат доставени. И пак ще се 
повтаря. На децата им се дават пресни хранителни продукти. Ние не можем да 
доставяме в понеделника за цяла седмица нито месото, нито риба или пък основни 
хранителни продукти, които се приготвят. Доставят се в понеделника само 
хранителните продукти, които са тип консерва. Останалите неща се докарват или 
ден за ден, или през ден, в зависимост от начина и заложената храна, защото 
менюто е едно и също във всички детски градини и то се знае за целия месец какво 
е менюто. Тъй че в менюто се знае какъв е вида на храната и от там се съобразяват 
здравното лице, което е в детската градина, домакинът на детската градина и 
директорът на детската градина. Те подписват заявката, те получават и 
хранителните продукти. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Благодаря ви. Г-н Сабрутев, ще искате и вие обяснение. 
Имате думата. 
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СТЕФАН САБРУТЕВ: Няма как да не искам, въпреки че нямаше желание г-жа 
Аръчкова. Тя все пак се извини, разбра, че е сбъркала. Може да е техническа 
грешка. Аз просто исках да кажа, че е споменала цена в рецептурник, което не може 
да съществува. Цените се определят от други неща. В някои от следващите точки 
пак ще стигнем до там, че говорим за едни цени, за съвсем друга тематика. Още 
нещо, г-н Мелемов. Няма проблем да направите проверка. Извикайте 
Прокуратурата, обаче аз не казах, че е преди година или две. Тука в тази зала имаше 
обществено обсъждане.. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Ще връщаме ли пак? 
СТЕФАН САБРУТЕВ: Не. Няма да връщам сега записа. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Казахте, че храним децата с боклуци. 
СТЕФАН САБРУТЕВ: Когато дойде време аз съм „за“ да се провери от 
Прокуратурата, защото аз съм бил тука и искам записите кой какво е говорил. Аз 
лично също съм вземал участие. Там ще излезе и за млеката, какво се храни, всеки 
родител, който взе становище. Кой подава, не знам. Аз знам какво говореха хората. 
Тъй че не ме плашете с такива проверки. Напротив, аз много се радвам, че ще има. 
И след това, хубаво е, че има. Обаче и проверки на какви цени купуваме продукти. 
Една хубава проверка, да видим какви цени. Не знам, г-жа Аръчкова тука в 
кулоарите ми каза, че скоро сте провеждали процедура. Ще видим на какви цени. 
Значи дали е законно не коментирам, дали е морално да купуваме на тези цени, 
които както знам, така в обществените ви поръчки цената никога не е водеща. 
Разбира се, не казвам, че трябва да ги храним с некачествени стоки. Със спазване 
на всички законови изисквания по рецептурник, да намерим най-добрата цена. Ще 
видим и тогава на какви цени ще храним. Лично ще ги обявим и тях. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Те цените са публични, те не са скрити. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: И така. Изяснен е въпросът с това дали има цени в 
рецептурника или няма. Секретарят на Общината? Да, г-н Николов. 
МОМЧИЛ НИКОЛОВ – секретар на Община Смолян: Здравейте! Тъй като се 
спомена моето име няколко пъти. По въпроса с храните от преди две години. Значи 
тогава, до колкото си спомням, направихме среща с фирмата доставчик. На срещата 
бяха раздадени договорите с фирмата доставчик на всеки директор на детска 
градина с условието, че всяка храна, която не отговаря на изискванията за хранене 
на децата, се връща моментално на доставчика и той е длъжен да достави храна, 
която отговаря на качеството. Тъй че да не се спекулира, че Община Смолян не е  
взела отношение или каквото и да е. 
(Михаил Генчев, от място: Процедура.) 
(Стефан Сабрутев, от място: Реплика.) 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Благодаря ви. Тука тъй като още продължаваме с темата 
детската градина… 
СТЕФАН САБРУТЕВ: Г-н Николов, тази среща с доставчиците след срещата с 
родителите и директорите на детските градини ли беше или предхождаща? 
Предхождаща? 
(Венера Аръчкова, от място: Да.) 
СТЕФАН САБРУТЕВ: Значи тази среща, според мен, беше много преди две 
години. Може да са три, може да са две и половина, не помня. Но тази среща беше 
тука и се водеха записки. Тъй че когато сте правили среща според мен, вие казахте, 
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че ще правите среща. Според мен това е среща след всичките тези оплаквания на 
родители и директори. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Г-н Генчев, по процедура. Отделихме много време. 
След това г-н Хаджихристев. 
МИХАИЛ ГЕНЧЕВ: Точно това  ми е процедурата. Г-н председателю, нека да 
преминем към разглежданата точка от дневния ред и да оставим случая, който го 
криминализирахме вече, да го оставим за допълнително разглеждане. Не е тема на 
днешния ред. И се чудя защо кмета разкарва директорката… 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Г-н Генчев… 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Не го криминализирайте. 
МИХАИЛ ГЕНЧЕВ: Предлагам процедурно и имам предложение да влезнем в 
дневния ред и да обсъждаме въпроса от дневния ред. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Но той ми зададе въпрос защо? Защото г-н Сабрутев каза, 
че храним децата с боклуци. Затова е всичкото. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Моля ви, продължаваме да работим.. Искам да попитам 
групата, която е седнала накрая, под прожекторите, смята ли да заеме мястото си в 
залата? Г-н Безергянов, местата, които са определени в началото на мандата. 
Смятате или не смятате? Кога смятате да ги заемете? 
АНГЕЛ БЕЗЕРГЯНОВ: Аз не мога да задължа всички общински съветници. Ако 
имат волята и ако имат желанието, да заповядат. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Не можете да ги задължите да спазват Правилника? 
АНГЕЛ БЕЗЕРГЯНОВ: Не мога да ги задължа. Говорил съм с тях, запознати са 
колегите. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Не можете да ги задължите да спазват Правилника. 
Колеги, поемам категоричното становище, че няма да открия следващото 
заседание, ако не сте седнали на местата си. Не може да се брои там, стават грешки. 
През това време има и движение в залата, така че моля ви. Добре, г-н Безергянов е 
седнал там, защото прави консултации по отношение на Наредбата. Това е друга 
работа. Но моля ви, това на нищо не прилича вече. Това е детска игра. И не сме 
детска градина. Продължаваме по Приложение № 3. Такси за детски градини, 
ученически общежития и други общински и социални услуги. Още сме в процес на 
дискусия по темата. Има ли още желаещи да се изкажат преди да прекратим 
разискванията и да преминем към поименно гласуване на приложението? Да, г-н 
Безергянов. 
АНГЕЛ БЕЗЕРГЯНОВ: Малко темата почва да се измества и аз мога ли да попитам 
един такъв въпрос. Явно сме забравили, че за съжаление да се върнат назад, цените 
преди 5 години бяха същите, не бяха разплатени на всичките тези доставчици. И 
таксата беше същата. Да не изпадаме в такава полемика и дилемика, защото може 
да не сме с къса памет. Това искам да кажа и имам процедурно предложение да 
прекратим разискванията по темата. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Подлагам на гласуване. Връщането, реминисценциите 
не винаги помагат, но както и да е. Моля общинските съветници, които са съгласни 
да прекратим дискусията по Приложение № 3 от Наредбата, да гласуват. Задръжте 
ръцете, ако обичате. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 24, „ПРОТИВ“ – 1, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0. 
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ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: 24 „за“, 1 „против“, без „въздържали се“, прекратихме 
разискванията. Гласуваме, уважаеми колеги, поименно Приложение № 3. 
(Михаил Генчев, от място: Чакай, имах предложение там. Да се запазят цените 
от 2017 г.) 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Да, има такова предложение от общинския съветник 
Михаил Генчев, и може би като най-отдалечено, извън основното предложение, 
трябва да гласуваме него най-напред. Подлагам на гласуване съответно поименно, 
тъй като става въпрос за цени отново, предложението на общинския съветник 
Михаил Генчев в Приложение № 3 да се запазят цените на такси и услуги от 
равнището на 2017 г., на тази текуща година. Моля общинските съветници да 
гласуват поименно. 
(Ангел Безергянов, от място: Г-н председател,  само с едно уточнение…) 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Процедурно, да. 
АНГЕЛ БЕЗЕРГЯНОВ: Таксата за ученическото общежитие за ученици е на 
второстепенния разпоредител, трябва да я гласуваме отделно. В самото 
приложение последната такса за ученическото общежитие на ученици, такса в 
размер на 20 лв. за 2017, съответно такса без ДДС 30 лв. на месец, е на 
второстепенния разпоредител. И е необходимо и смятам, че от гледна точка на 
правния аспект на гласуването, би следвало да я гласуваме отделно от самото 
приложение. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Добре, приемаме го това. И така, гласуваме 
предложението на г-н Генчев, поименно. 
 
Поименно гласуване на предложението на Михаил Генчев по Приложение № 
3 от  проекта за решение по т. 4 от дневния ред: 

1. Ангел Безергянов     – „против“ 
2. Анита Чолакова    – „въздържала се“ 
3. Валентин Кюлхански    – „за“ 
4. Валентин Цолов     – „за“ 
5. Данчо Киряков     – отсъства 
6. Димитър Кръстанов    – „за“ 
7. Димитър Николов     – „против“ 
8. Екатерина Гаджева    – „против“ 
9. Елисавета Лободова    – „за“ 
10. Ивайло Халваджиев    – „против“ 
11. Иван Пищалов     – „за“ 
12. Илия Томов     – „за“ 
13. Кирил Асенов     – отсъства 
14. Кирил Хаджихристев    – „за“ 
15. Коста Начев     – „за“ 
16. Костадин Василев     – „въздържал се“ 
17. Мариана Сивкова     – „против“ 
18. Мария Семерджиева    – „въздържала се“ 
19. Марияна Методиева    – отсъства 
20. Милен Журналов     – „въздържал се“ 
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21. Милен Пачелиев     – „за“ 
22. Михаил Генчев     – „за“ 
23. Петър Мирчев     – „против“ 
24. Салих Аршински     – „въздържал се“ 
25. Славка Каменова     – отсъства 
26. Стефан Сабрутев     – „за“ 
27. Стоян Иванов     – „въздържал се“ 
28. Филип Топов     – „за“ 
29. Юлия Кисьова     – „въздържала се“ 

 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Моля, обявете резултата. 
(Виолета Бояджиева: 12 „за“, „ против“ 6,  „ въздържали се“ 7.) 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: 12 „за, „против“ 6, „въздържали се“ 7. Предложението 
не се приема. Гласуваме основното предложение с бележката, която направи 
колегата Безергянов, че таксата в последния ред е на второстепенния разпоредител 
и ще я гласуваме отделно. И така, Приложение № 3 без таксата за ученическото 
общежитие. 
 
Поименно гласуване на Приложение № 3 от проекта за решение по т. 4 от 
дневния ред, без таксата за ученическото общежитие: 

1. Ангел Безергянов     – „за“ 
2. Анита Чолакова    – „за“ 
3. Валентин Кюлхански    – „против“ 
4. Валентин Цолов     – „против“ 
5. Данчо Киряков     – отсъства 
6. Димитър Кръстанов    – „въздържал се“ 
7. Димитър Николов     – „за“ 
8. Екатерина Гаджева    – „за“ 
9. Елисавета Лободова    – „против“ 
10. Ивайло Халваджиев    – „за“ 
11. Иван Пищалов     – „против“ 
12. Илия Томов     – „против“ 
13. Кирил Асенов     – отсъства 
14. Кирил Хаджихристев    – „против“ 
15. Коста Начев     – „против“ 
16. Костадин Василев     – „за“ 
17. Мариана Сивкова     – „за“ 
18. Мария Семерджиева    – „за“ 
19. Марияна Методиева    – отсъства 
20. Милен Журналов     – „за“ 
21. Милен Пачелиев     – „против“ 
22. Михаил Генчев     – „против“ 
23. Петър Мирчев     – „за“ 
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24. Салих Аршински     – „за“ 
25. Славка Каменова     – отсъства 
26. Стефан Сабрутев     – „против“ 
27. Стоян Иванов     – „за“ 
28. Филип Топов     – „въздържал се“ 
29. Юлия Кисьова     – „за“ 

 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Моля, обявете резултата. 
(Виолета Бояджиева: 13 „за“, „ против“ 10,  „ въздържали се“ 2.) 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: 13 „за“, 10 „против“, 2 „въздържали се“. Основното 
предложение за съдържание и  цени в Приложение № 3 не се приема. Преминаваме 
към гласуване на… Предлагате ли отново да гласуваме… 
(Михаил Генчев, от място: Какво да гласуваме?) 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Таксата на второстепенния разпоредител. 
(Михаил Генчев, от място: Задължително.) 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Уважаеми колеги, г-н Безергянов, гласуваме 
предложението за таксата в Приложение № 3, която е на второстепенния 
разпоредител. Уважаеми колеги, поименно гласуване за таксата. 
 
Поименно гласуване на предложението за таксата на ученическото 
общежитие: 

1. Ангел Безергянов     – „за“ 
2. Анита Чолакова    – „за“ 
3. Валентин Кюлхански    – „въздържал се“ 
4. Валентин Цолов     – „въздържал се“ 
5. Данчо Киряков     – отсъства 
6. Димитър Кръстанов    – „за“ 
7. Димитър Николов     – „за“ 
8. Екатерина Гаджева    – „за“ 
9. Елисавета Лободова    – „против“ 
10. Ивайло Халваджиев    – „за“ 
11. Иван Пищалов     – „въздържал се“ 
12. Илия Томов     – „против“ 
13. Кирил Асенов     – отсъства 
14. Кирил Хаджихристев    – „против“ 
15. Коста Начев     – „въздържал се“ 
16. Костадин Василев     – „за“ 
17. Мариана Сивкова     – „за“ 
18. Мария Семерджиева    – „за“ 
19. Марияна Методиева    – отсъства 
20. Милен Журналов     – „за“ 
21. Милен Пачелиев     – „против“ 
22. Михаил Генчев     – „въздържал се“ 
23. Петър Мирчев     – „за“ 
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24. Салих Аршински     – „за“ 
25. Славка Каменова     – отсъства 
26. Стефан Сабрутев     – „против“ 
27. Стоян Иванов     – „за“ 
28. Филип Топов     – „за“ 
29. Юлия Кисьова     – „за“ 

 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Моля, обявете резултата. 
(Виолета Бояджиева: 15 „за“, „ против“ 5,  „ въздържали се“ 5.) 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: С 15 „за“, „ против“ 5 и „въздържали се“ 5, приехме 
таксата за ученическите общежития. Приложение № 4, уважаеми колеги, 
обсъждаме. Разкривам дискусия. Такси, които се заплащат за техническите услуги, 
които се извършват от Общината и обхващат дейностите във връзка с 
териториалното и селищното устройство и архитектурата. Моля за отношение. 
Дискусия. Има ли желаещи да вземат отношение? Не виждам желаещи да се 
изкажат. Моля общинските съветници, които са съгласни да прекратим 
разискванията, да гласуват. Задръжте ръцете, ако обичате. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 25, „ПРОТИВ“ – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: 25 „за“, без „против“ и „въздържали се“. Прекратихме 
разискванията. Гласуваме поименно Приложение № 4, основно предложение. 
 
Поименно гласуване на Приложение № 4 от  проекта за решение по т. 4 от 
дневния ред: 

1. Ангел Безергянов     – „за“ 
2. Анита Чолакова    – „за“ 
3. Валентин Кюлхански    – „въздържал се“ 
4. Валентин Цолов     – „въздържал се“ 
5. Данчо Киряков     – отсъства 
6. Димитър Кръстанов    – „въздържал се“ 
7. Димитър Николов     – „за“ 
8. Екатерина Гаджева    – „за“ 
9. Елисавета Лободова    – „въздържала се“ 
10. Ивайло Халваджиев    – „за“ 
11. Иван Пищалов     – „въздържал се“ 
12. Илия Томов     – „въздържал се“ 
13. Кирил Асенов     – отсъства 
14. Кирил Хаджихристев    – „против“ 
15. Коста Начев     – „въздържал се“ 
16. Костадин Василев     – „за“ 
17. Мариана Сивкова     – „за“ 
18. Мария Семерджиева    – „за“ 
19. Марияна Методиева    – отсъства 
20. Милен Журналов     – „за“ 
21. Милен Пачелиев     – „въздържал се“ 
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22. Михаил Генчев     – „въздържал се“ 
23. Петър Мирчев     – „за“ 
24. Салих Аршински     – „за“ 
25. Славка Каменова     – отсъства 
26. Стефан Сабрутев     – „против“ 
27. Стоян Иванов     – „за“ 
28. Филип Топов     – „за“ 
29. Юлия Кисьова     – „за“ 

 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Моля, обявете резултата по Приложение № 4. 
(Виолета Бояджиева: 14 „за“, „ против“ 2,  „ въздържали се“ 9.) 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: 14 „за“, „ против“ 2, „въздържали се“ 9. Предложението 
не се приема. Преминаваме към обсъждане на Приложение № 5. Такси за 
административни услуги и права. Разкривам дискусия. Моля за отношение. Има ли 
желаещи да вземат думата? Не виждам. Прекратяваме разискванията. Моля 
общинските съветници, които са съгласни, да гласуват. Задръжте, ако обичате, 
ръцете. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 24, „ПРОТИВ“ – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: 24 „за“, без „против“ и „въздържали се“. Прекратихме 
разискванията. Гласуваме поименно Приложение № 5. Забележете, римско ІІ и 
нататък. 
(Михаил Генчев, от място: Римско І какво го правим?) 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: И римско І. Приемам предложението да гласуваме и 
римско І. Добре.  
 
Поименно гласуване на Приложение № 5 от проекта за решение по т. 4 от 
дневния ред: 

1. Ангел Безергянов     – „за“ 
2. Анита Чолакова    – „за“ 
3. Валентин Кюлхански    – „против“ 
4. Валентин Цолов     – „против“ 
5. Данчо Киряков     – отсъства 
6. Димитър Кръстанов    – „въздържал се“ 
7. Димитър Николов     – „за“ 
8. Екатерина Гаджева    – „за“ 
9. Елисавета Лободова    – „въздържала се“ 
10. Ивайло Халваджиев    – „за“ 
11. Иван Пищалов     – „против“ 
12. Илия Томов     – „против“ 
13. Кирил Асенов     – отсъства 
14. Кирил Хаджихристев    – „против“ 
15. Коста Начев     – „въздържал се“ 
16. Костадин Василев     – „за“ 
17. Мариана Сивкова     – „за“ 
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18. Мария Семерджиева    – „за“ 
19. Марияна Методиева    – отсъства 
20. Милен Журналов     – „за“ 
21. Милен Пачелиев     – „против“ 
22. Михаил Генчев     – „против“ 
23. Петър Мирчев     – „за“ 
24. Салих Аршински     – „за“ 
25. Славка Каменова     – отсъства 
26. Стефан Сабрутев     – „против“ 
27. Стоян Иванов     – „за“ 
28. Филип Топов     – „за“ 
29. Юлия Кисьова     – „за“ 

 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Моля, обявете резултата. 
(Виолета Бояджиева: 14 „за“, „ против“ 8,  „ въздържали се“ 3.) 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: 14 „за“, „ против“ 8, 3-ма „въздържали се“. Не се приема 
Приложение № 5. Приложение № 6, „Други цени“. Моля за дискусия. Има ли 
желаещи да вземат отношение по Приложение № 6? Не виждам. Предлагам ви да 
прекратим разискванията. Моля общинските съветници, които са съгласни, да 
гласуват. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 24, „ПРОТИВ“ – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: 24 „за“, без „против“ и „въздържали се“. Прекратихме 
разискванията по Приложение № 6. Гласуваме поименно съдържанието на 
Приложение № 6. 
 
Поименно гласуване на Приложение № 6 от проекта за решение по т. 4 от 
дневния ред: 

1. Ангел Безергянов     – „за“ 
2. Анита Чолакова    – „за“ 
3. Валентин Кюлхански    – „против“ 
4. Валентин Цолов     – „против“ 
5. Данчо Киряков     – отсъства 
6. Димитър Кръстанов    – „въздържал се“ 
7. Димитър Николов     – „за“ 
8. Екатерина Гаджева    – „за“ 
9. Елисавета Лободова    – „против“ 
10. Ивайло Халваджиев    – „за“ 
11. Иван Пищалов     – „въздържал се“ 
12. Илия Томов     – „против“ 
13. Кирил Асенов     – отсъства 
14. Кирил Хаджихристев    – „против“ 
15. Коста Начев     – „въздържал се“ 
16. Костадин Василев     – „за“ 
17. Мариана Сивкова     – „за“ 
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18. Мария Семерджиева    – „за“ 
19. Марияна Методиева    – отсъства 
20. Милен Журналов     – „за“ 
21. Милен Пачелиев     – „против“ 
22. Михаил Генчев     – „против“ 
23. Петър Мирчев     – „за“ 
24. Салих Аршински     – „за“ 
25. Славка Каменова     – отсъства 
26. Стефан Сабрутев     – „против“ 
27. Стоян Иванов     – „за“ 
28. Филип Топов     – „за“ 
29. Юлия Кисьова     – „за“ 

 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Моля, обявете резултата. 
(Виолета Бояджиева: 14 „за“, „ против“ 8,  „ въздържали се“ 3.) 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: С 14 „за“, „ против“ 8 и 3 „въздържали се“, Приложение 
№ 6 не се приема. И така, по точка 4, чието обсъждане и гласуване приключваме, 
имаме частично приети текстове и частично отхвърлени текстове. Разбира се, 
много внимателно ще се направи една точна сверка по това кое от предложенията 
от проекта за решение е прието и кое е отхвърлено. Трябва да гласуваме с 
направените промени, приети и отхвърлени текстове. Трябва да направим последно 
гласуване, след като е ясно на всички, че гласуваме по цялата наредба, с 
направените промени. С осъществените гласувания по отделните точки така, както 
са получени като резултат. Тоест, за да бъдем категорични в текстовете, които са 
приети и наредбата да остане в един макар и редуциран вид. Така че моля колеги, 
правя тези обяснения, за да е ясно, че… 
(Михаил Генчев, от място: Какво ще гласуваме?) 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Моля Комисията по законност за становище. 
(Михаил Генчев, от място: Какво ще гласуваме?) 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Имаме приети текстове поименно, имаме отхвърлени 
текстове. Моля комисията за становище. Аз лично считам, че можем да останем с 
приетите текстове и с текстовете, които са отхвърлени разбира се, те отпадат. Имате 
думата, г-н Хаджихристев. След това администрацията. 
КИРИЛ ХАДЖИХРИСТЕВ: Аз мисля, че след като приехме да гласуваме така 
приложение по приложение, параграф по параграф, трябва наредбата да остане в 
този вид. Това, което е прието, е  прието. Това, което не е прието, не е прието.  
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Благодаря ви. Г-жа Аръчкова. 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Уважаеми общински съветници, извинявам се много, но аз 
искам да задам два въпроса, които държа да бъдат записани във вашето решение. 
Има такси, които с изменението на законодателната база на Република България 
вие ги току-що отхвърлихте. Общинските съветници не ги приехте да бъдат 
влезнали. 
(Филип Топов, от място: Гласувахме поименно, да се знае.) 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Има такси в Приложение № 6, които касаят нашите 
партньори в регионалното депо. Много адмирации към всички общински 
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съветници. Нашите партньори на нас Общината да ни плащат такса 8 и 10 лева, а 
ние да плащаме 20 лева, която е сумата за депониране. Има такси, които са дадени 
в Приложение № 6 от нашите второстепенни разпоредители, които всички вие 
знаете, че са на делегиран бюджет. По същият начин вие не ги приехте. Има чисто 
нови такси, които са въведени в следствие на вече отпаднала необходимост по 
различни програми и проекти и реализирани дейности, които също ги отхвърлихте. 
Моите адмирации към Общинския съвет! 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Връщам ви адмирациите, г-жо Аръчкова, с 
категоричното становище, че тези неща се правят преди да се гласуват решенията. 
В консултации, в срещи, в убеждаване на фактора, който решава тези въпроси. Но 
много късно е сега да ни ги казвате и да ни апелирате към нещо. Аз също ви 
адмирирам! Има неща, които трябва да бъдат приети и може би ще се наложи чисто 
процедурно да ги предложите на следващо заседание. Но всичките тези въпроси се 
решават в контакт, в комуникация и в консултации с групите, политическите групи 
съветници, които оперират в този Общински съвет. В това число не само от вас, а 
от основният вносител, от кметът на Общината. И аз ще спра до тук. Ние сме 
Общински съвет, в който не се правят политически консултации по никакъв 
сериозен въпрос между различните групи, които имат коренно противоположни 
становища и позиции по много въпроси. А политиката е сътворена за това. За да се 
търсят конструктивни решения даже между онези, които първоначално по всички 
въпроси са били един срещу друг. Така че приемете тази моя позиция на 
председател, че консултациите преди сесията и аргументите, които изтъквате сега 
за важност, за особена важност и за обвързаност на отделни решения с действието 
на една или друга институция или орган, се правят преди сесията, а не след като 
вече мине гласуването. Това е от мене. Ако искат колегите по този въпрос също 
може да вземат отношение. Да, г-н кмете? 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: От вашето изказване останах с впечатление, че вие 
смятате, че общинските съветници не разбират какво са гласували. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Не. Не става дума за това. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Значи те съзнателно са отхвърлили тези такси. Ако са 
имали съмнения, наистина можеше да се изяснява и в комисии и по принцип. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Г-н Мелемов, това са въпроси, които, позволете ми, не 
искам да давам съвети на никого и да препоръчвам фигури от висшия пилотаж по 
отношение на правенето на политика в местна общност. Имате думата, г-н 
Хаджхиристев. 
КИРИЛ ХАДЖИХРИСТЕВ: В тази връзка аз искам да подкрепя изказването на 
председателя на Общинския съвет. Искам да кажа, че за пореден път на общинските 
съветници се предлагат документи, предлагат се промени в тези документи, които 
не са аргументирани. Няма база на която да е стъпено и да е казано защо се получава 
това. Сега в момента чувствам как г-жа Аръчкова прави политика за това, че ние не 
искаме да гласуваме нещо, в което не сме убедени. Тя не ни е убедила. А се 
извинявам много към кмета на общината, искам да му кажа, че общинските 
съветници много добре разбират за какво става въпрос. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Аз не съм казал, че не разбират. 
КИРИЛ ХАДЖИХРИСТЕВ: Точно така казахте. Сега да не връщаме пак. 
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НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Казах, г-н Кръстанов, вие допускате… За него казах. А не 
казах, че не сте информирани. 
КИРИЛ ХАДЖИХРИСТЕВ: Ние тука сега се превръщаме в… 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Аз наистина така казах. Г-н Кръстанов, според мен вие 
допускате… 
КИРИЛ ХАДЖИХРИСТЕВ: Г-н Кръстанов, общинските съветници най-вероятно 
не разбират какво гласуват. Много добре знаем какво гласуваме и ви моля към 
Общинския съвет да имате някаква… 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Ама аз не съм казвал, че не знаете. 
КИРИЛ ХАДЖИХРИСТЕВ: … по добри отношения. Никой не ви обижда вас. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Пак повтарям, аз не казах, „г-н Кръстанов, според вас и 
според вашето изказване вие допускате, че те не знаят“. Но не съм казвал, че.. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Аз не съм тука, за да се обиждам или така да бъда с 
накърнено достойнство. Аз съм тук да кажа, че ситуацията е пределно ясна. Няма 
управляващо мнозинство в  Общинския съвет в Смолян. Излишно е да си отправяме 
упреци  преди да сме направили консултации с онези, от чиито гласове зависи 
решаването на един или друг въпрос. От началото на 2017 година мнозинството на 
Общинския съвет седна на последната банка и упорито не иска да си встъпи в 
правомощията, г-н кмете. Те не ми пречат на мене, те пречат на вас и на 
населението, говоря за групата, която трябва да управлява.  
НИКОЛЙ МЕЛЕМОВ: Тя не е мнозинство. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Като няма мнозинство, вие ще си направите 
консултациите с ДПС, с Народен съюз и с другите колеги, тука които са и с вашите 
хора, за да си решите проблемите и да имате мнозинство, а не да обвинявате кой 
разбира и кой не разбира. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Г-н Кръстанов, извинявам се… 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Не се обвиняваме. 
(Салих Аршински, от място: Процедура.) 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Само и аз искам да кажа няколко думи.  
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Не се обвиняваме, това е положението. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Аз не смятам, че въпросите и докладните, които се 
поставят има личен интерес на някоя група. Затова и не виждам защо ни 
обвинявате, че ние се договаряме. 
(Михаил Генчев, от място: Г-н председателю, има процедура.) 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Не ви обвинявам за нищо. Процедурен въпрос, г-н 
Аршински, за краткост. 
САЛИХ АРШИНСКИ: За краткост. Г-н председател, за втори път апелирам да 
спазвате Правилника, да не злоупотребявате с позицията си на председател на 
Общинския съвет да си самодавате думата за време и теми, които вие искате. И по 
втората точка. Ще бъда много коректен, ДПС не е от управляващото мнозинство. 
ДПС беше търсено за формиране на мнозинство, за да бъда искрен, от всички 
групи, с изключение на ГЕРБ. Но тъй като не обичам задкулисните разговори, 
държа да спомена да не намесвате политическата партия ДПС в схеми, които 
доведоха до там, да бъде формирано ново мнозинство управляващо, което е 
формирано не на база на политики, а на база защита на лични интереси. Благодаря! 
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ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Г-н Аршински, моето търпение е безгранично. Няма да 
ви отговоря нищо. Моля да си заемете мястото в залата. Така че продължаваме по 
задачите, които ни предстоят днес, с бележката, че трябва по-често да си говорим 
по проблемните въпроси помежду си. Нищо друго не съм казал. Политиката е 
вербално занимание. Тоест става чрез думи, срещи, консултации, уточнения и т. н.  
 
 

Общинският съвет след като се запозна с докладната записка на Кмета на 
Община Смолян – НИКОЛАЙ ТОДОРОВ МЕЛЕМОВ, на основание чл.21, ал.1, т.7, 
и т.23 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация прие 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

№ 646 
 
І. Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 2 за 

определянето и  администрирането на местните такси и цени на услуги в 
Община Смолян, както следва: 
§1. Чл. 21, ал. 2 се изменя така: 
        Чл. 21 (2) Предплатилите до 30 април за цялата година се прави отстъпка от 5 
на сто. 
29-27-26  
 
§2. Чл. 25, ал. 3 се изменя така: 
      Чл. 25 (3) Общинският орган издал разрешението може да го отмени, когато 
теренът не се ползва по предназначение, когато не се ползва от лицето на което е 
издадено или когато обществени нужди налагат това. 
29-27-15  
 
§3. В чл. 46 се прави следното допълнение: 

1. Създава се нова ал 6 : 
    Чл. 46 (6) За предоставяне на писмени справки и сведения, копия и извлечения 
на документи по гражданско състояние по искане на частни съдебни изпълнители 
да се заплаща такса, според вида на услугата. Таксата се начислява спрямо вида, 
срока и броя на исканите документи. 
29-27-25  
 
§4. Поради очевидна техническа грешка в сега действащата Наредба № 2 
съществуват два чл. с № 46, поради което се преномерират, чл. 46 се запазва, а 
дублирания член става чл. 47, следващите членове променят номерацията си 
както следва: чл. 47 става чл. 48, чл. 48 става чл. 49, чл. 49 става чл. 50, чл. 50 
става чл. 51, чл. 51 става чл. 52, чл. 52 става чл. 53, чл. 53 става чл. 54, чл. 54 
става чл. 55, чл. 55 става чл. 56, чл. 56 става чл. 57, чл. 57 става чл. 58, чл. 58 
става чл. 59, чл. 59 става чл. 60, чл. 60 става чл. 61, чл. 61 става чл.62, чл. 62 
става чл. 63, чл. 63 става чл. 64, чл. 64 става чл. 65, чл. 65 става чл. 66, чл. 66 
става чл. 67. 
29-27-26  
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§5.  След преномерирането дублирания чл. 46  става чл. 47 със следния текст:  
Чл. 47  За издадени удостоверения от дирекция „ФСДБ”, отдел Местни данъци и 
такси се заплащат такси, съгласно Приложение № 5, Раздел I 
(1) Лицата с трайни увреждания се освобождават от заплащане на таксите за 
издаване на удостоверения за платен данък върху наследствата и платен данък 
върху превозните средства.  
(2) За издаване на удостоверение за извършено вписване в регистъра на местните 
поделения на вероизповеданията на територията на Община Смолян се заплаща 
такса в размер на 10.00 лева. 
29-27-25  
 
§6. Новия чл. 48 се изменя така:  
Чл. 48 По производства за настаняване под наем, продажби, замени или учредяване 
на вещни права върху общински имоти се заплаща такса, в размер на:  
а/ по производство за настаняване под наем в общински имоти  20,00лв. 
б/ по производство за продажби, замени или учредяване на вещни права върху 
общински имоти – се определя такса 100,00лв. 
в/ по производства за учредяване на вещни права върху общински имоти по чл. 192, 
ал. 3 от ЗУТ, или по чл. 193, ал. 4 от ЗУТ – 10,00лв. 
г/ по производство за отдаване под наем на земеделски земи – общинска 
собственост– 20,00 лв.                                                                                                                                                            
29-26-23  
 
§7. В Преходни и заключителни разпоредби се добавят нови параграфи § 4,   § 5 
и § 6 със следния текст: 
          §4. (В сила от 03.11.2017 г.) (1) Срокът за одобряване на план-сметка за 2020 
г. за всяка от услугите по чл. 62 от ЗМДТ е до 31 януари 2020 г. 
      (2) За 2020 г. чл. 68, ал. 2 от ЗМДТ не се прилага. 
      § 5. (В сила от 03.11.2017 г.) (1) В срок до 31 март 2019 г. лицата по чл. 64 от 
ЗМДТ  декларират в общината броя на ползвателите на услугата в имота по ред, 
определен с наредбата по чл. 9, а в случаите на новопридобит имот след този срок 
и преди 31 декември 2019 г. - в двумесечен срок от придобиването. 
      (2) В срок до 30 септември 2019 г. кметът на общината се задължава да осигури 
информация за броя на ползвателите на услугите по чл. 62 от ЗМДТ  в имотите на 
територията на общината. 
      (3) За неизпълнение на задължението по ал. 1 на лицата се налага глоба в размер 
от 10 до 400 лв., съответно имуществена санкция в размер от 100 до 3000 лв. 
      (4) Актовете за установяване на нарушенията се съставят от служителите на 
общинската администрация, а наказателните постановления се издават от кмета на 
общината или от упълномощени от него длъжностни лица. 
      (5)Установяването на нарушенията, издаването, обжалването и изпълнението 
на наказателните постановления се извършват по реда на Закона за 
административните нарушения и наказания. 
§ 6. (В сила от 03.11.2017 г.) Министерският съвет приема наредбата по чл. 66, ал. 
3, т. 1 до 31 март 2019 г. 
29-23-21  
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§ 8. Съществуващите параграфи от § 4 до § 11 променят номерацията си 
както следва: § 4 става § 7, § 5 става § 8, § 6 става § 9, § 7 става § 10, § 8 става 
§ 11, § 9 става § 12, § 10 става § 13, § 11 става § 14. 
 29-23-23  
       
§ 9. Новия § 12 се изменя така:  
§ 12. При определяне на данъчната оценка на имотите да се счита за І-ва зона к.к. 
Пампорово /съгласно Решение № 45/25.01.2005 г. на Министерски съвет, а за ІІІ-та 
зона всички влезнали в сила подробни устройствени планове извън границите на 
населеното място – гр. Смолян и к.к. Пампорово. 
29-23-22  
 
§ 10. Образците на Приложенията № 1, № 1а и № 1б / Заявление декларация за 
намаление на такса битови отпадъци/ се променят и допълват.  

1. Приложение № 1 към чл.22, ал.1, т.1; 
2. Приложение№ 1а към чл. 23, ал.1 и ал.2;  
3. Приложение № 1б  към чл.23, ал.3, т.1; 

29-24-23 
 
ІІ. Не приема предложените такси за 2018 г. по Приложение № 1  - Такси за 
битови отпадъци. /чл. 27, ал. 4 от ЗМСМА/ 
29-24-14 
 
ІІІ. Приема Приложение № 2  - Такса за ползване на тържища, панаири, 
тротоари, площади, улични платна и терени с друго предназначение, като 
остават таксите в размера за 2017 г.  
29-25-23 
 
ІV. Не приема предложените такси за 2018 г. по Приложение № 3 - Такси за 
детски градини и други общински социални услуги. /чл. 27, ал. 4 от ЗМСМА/ 
29-25-13 
Приема промяна на таксата за 2018 г., за ученическо общежитие на 30 лв. на 
месец. 
29-25-15 
 
V. Не приема предложените такси за 2018 г. по Приложение № 4 - Такси, които 
се заплащат за техническите услуги, които се извършват от общината, и 
обхващат дейностите във връзка с териториалното и селищното устройство, 
архитектурата. /чл. 27, ал. 4 от ЗМСМА/ 
29-25-14 
 
VІ. Не приема предложените такси за 2018 г. по Приложение № 5 - Такси за 
административни услуги и права. /чл. 27, ал. 4 от ЗМСМА/ 
29-25-14 
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VІІ. Не приема предложените такси за 2018 г. по Приложение № 6 - Други цени. 
/чл. 27, ал. 4 от ЗМСМА/  
29-25-14 

 
ПО ПЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Наредба за изменение и допълнение 
на Наредба № 3 за определяне размера на местните данъци на територията на 
Община Смолян. 

ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 
 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Преминаваме към т. 5, уважаеми колеги. А тя е докладна 
записка от кмета на общината относно изменение и допълнение на Наредба № 3 за 
определяне размера на местните данъци на територията на община Смолян. Имате 
думата като вносител, г-н кмете. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Благодаря, г-н председател, няма какво да добавя. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Кметът няма допълнения. Разкривам дискусия, 
уважаеми колеги. Стоян Иванов – председател на Комисията по бюджет и финанси. 
СТОЯН ИВАНОВ: Уважаеми г-н председател, уважаеми г-н кмет, уважаеми 
колеги! Комисията по бюджет, финанси и икономическо развитие единодушно 
подкрепи така направената и предложената докладна записка. 
(Реплика на Михаил Генчев, от място / не се чува.) 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Г-н Генчев! 
СТОЯН ИВАНОВ: В общи линии няма съществени промени, без една единствена. 
(Коментари в залата.) 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Моля ви да прекратите разговорите. Пречите на 
работата на Общинския съвет. Имате думата. 
СТОЯН ИВАНОВ: Само по отношение на туристическия данък, който се променя 
на  база променените обстоятелства, за които по-рано говорих. Инфлационни 
реалности, повишаване на минимална заплата и т. н., като за селата се предвижда 
от 0.20 на 0.30 лв., за гр. Смолян било 0.40 – става 0.60 лв., за курортен комплекс 
Пампорово било 0.60 – става 0.80 лв. За сведение на колегите, до тука събрания 
туристически данък към 30.11 е 80 000 лв. Най-вероятно ще достигнем до около 
90 000 лв. туристически данък. Аз присъствах на Консултативен съвет по туризма. 
Там бяха браншови организации, общински съветници, администрация и т. н. 
Единодушно се подкрепиха в този консултативен съвет тези предложения, за които 
ви говоря. Останалото се запазва, ставките от минали години.  
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Благодаря ви, г-н Иванов. Колеги, дискусия. Г-н 
Сабрутев, след което Михаил Генчев. 
СТЕФАН САБРУТЕВ: Уважаеми г-н председател, уважаеми г-н кмет! Аз искам да 
попитам само колко процента е събираемостта на туристическия данък към 
момента? И от преходни години, ако имате някакви приблизителни данни. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: За текущата година. Имаме ли данни, г-жо Аръчкова. 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Разбира се, че имаме данни. Г-н председател, всеки път на 
комисии защо не ни се задават въпросите, а ни се задават извън? Но това е тема на 
друг разговор. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Въпросът ви е неуместен. 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Да, мога да отговоря. 
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ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Въпросът ви е неуместен. В зала се решават нещата, 
така че продължете. 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: 85 % е в момента събираемостта на туристическия данък. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Колко процента? 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: 85 %. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Благодаря. 
СТЕФАН САБРУТЕВ: Колко процента е в селата, в града и в Пампорово, г-жо 
Аръчкова?  
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Г-н Сабрутев, съжалявам, че този път ще ви отговоря, но не 
съм компютър, за да натиснете там и да ви се издаде дадената информация. 
СТЕФАН САБРУТЕВ: Благодаря. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Продължете, г-н Сабрутев. 
СТЕФАН САБРУТЕВ: От цифрите, които виждаме, предлага г-н кмета увеличение 
с 50 %, ако не ме лъже математиката, така смятайки на ум, увеличение в селата и в 
градовете и около 35 % на Пампорово. На какво се дължи това разделение в 
увеличенията? В проценти говоря, не в сума.  
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Да, г-жо Аръчкова? 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Веднага отговорям. Това е уеднаквяване на Консултативния 
съвет по туризъм. Там е взето решението. Община Чепеларе и Община Смолян за 
курортен комплекс Пампорово сме с една и съща такса. По същият начин е 
определена таксата от Консултативният съвет по туризъм. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Благодаря. Г-н Сабрутев, продължете. 
СТЕФАН САБРУТЕВ: Конкретно моето предложение е да се увеличат за селата и 
за град Смолян с процентите, които са за Пампорово в този случай, защото явно от 
там са тръгнали нещата. Тоест да не завишаваме в града и селата таксата повече 
процентно, от колкото таксите за Пампорово. Смятам, че там има много по-големи 
доходи и може да си позволят да плащат повече. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Благодаря. Г-н Михаил Генчев. 
МИХАИЛ ГЕНЧЕВ: Това, че е минало през Консултативния съвет и 
Консултативният съвет си е дал своето мнение и съгласие за това, според мен няма 
основание да коментираме размера. По-голямото основание обаче е в друго. 
Колегата съвсем основателно зададе въпроса каква е събираемостта. Ние отчитаме 
една събираемост 85 % спрямо плана, който сме си задали. Обаче възможностите 
за събиране на туристическа такса в Смолян са много по-големи. Години наред 
отчитаме, че няма система, чрез която ние да съберем всички дължими, цялата 
дължима туристическа такса от обекти. Десетки са обектите, които отчитат и не 
внасят туристическа такса. Знаете как става – сив сектор, зелен сектор, червен 
сектор. Аз мисля, че е крайно време Общинският съвет да задължим Общинска 
администрация да разработи и да представи в Общинския съвет система за контрол 
и събиране на туристическата такса. Ще видите колко много туристическа такса ще 
се събере. Ние сме един от малкото градове туристически така наречени, които не 
си упражняваме правото като Общински съвет да събираме туристическата такса. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Благодаря ви, г-н Генчев. Други желаещи да вземат 
отношение? Г-н Хаджихристев – председател на Комисията по законност и 
ръководител на група съветници. 
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КИРИЛ ХАДЖИХРИСТЕВ: Туристическият данък е основно перо, с което може 
да се поддържа инфраструктура и съответно други обекти в туристическите 
центрове, в града и на курортен комплекс Пампорово. Първо искам към г-жа 
Аръчкова да кажа, че в Комисията по законност няколко пъти попитах аз специално 
за туристическия данък, за събираемост, за това как е организацията относно 
събирането на този данък. И отново моля Общинската администрация да не хвърля 
към общинските съветници упреци, които не са верни. Вие не микрофона казахте 
на г-н Сабрутев, че тези неща се питат в комисии. Което казвам, ние питахме 
достатъчно много, така че в момента се опитвате да манипулирате мнението. Ние 
сме се интересували. В тази връзка искам да попитам и в подкрепа на 
предложението на г-н Генчев за създаване на система за събираемост на 
туристическия данък и това го поставих като въпрос и в комисията, какви мерки 
ще предприеме Общинска администрация наистина, за да постигне по-голям 
процент на събираемост на туристическия данък. Последно. Тъй като в курортен 
комплекс Пампорово се генерират огромни суми от туристите, аз предлагам 1 лев 
да бъде туристическата такса на курортен комплекс Пампорово. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Благодаря ви, г-н Хаджихристев. Г-н кмете? 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Първо да уточня, че няма как туристическия данък да бъде 
основния доход за инфраструктурата. Сами чухте, че 90 000 на година. Не може 
това да бъде основният приход за ремонт на инфраструктурата. Мерките, които 
предприемаме са проверки. Правили сме такива проверки и по селата. Това е 
основното. Аз не знам, г-н Генчев, все пак 8 години е бил в управлението на 
Общината, какво точно предвид има като система. Ако има предвид нещо, да 
сподели. Но основното е проверки дали се отчитат тези нощувки. Може би от някой 
друг град ще вземем опит. Дайте, кажете го де. 
(Реплика на Михаил Генчев, от място /не се чува.) 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Моля на микрофона, уважаеми г-н Генчев. На 
микрофона. 
МИХАИЛ ГЕНЧЕВ: Една група от Общинския съвет да се разходи до Созопол и 
до Банско и да види какви системи имат за събиране на туристическия данък и за 
събиране на средства за други дейности. Културно-масова работа. Нека да направят 
едно обучение. 
(Мариана Цекова, от място: Аз имам собственост там, мога да ви кажа.) 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Моля ви! Това беше много хубаво. Още някой ако каже 
подобно нещо… Продължаваме ускорено напред. Г-н Хаджихристев, очакваме 
подобно предложение в този контекст. 
КИРИЛ ХАДЖИХРИСТЕВ: Аз в моето изказване не казах, че туристическия данък 
е основно перо. Едно от основните пера за поддържане на инфраструктурата и 
туристическата дейност. Но явно в изказването си, след като кмета каза така, че не 
е основно, значи той не разчита на него и няма намерение да го събира. В същото 
време, ако в този Общински съвет и с Общинска администрация има правилна 
комуникация, аз бих ви дал решение за тези проверки как качествено и ефективно 
да се извършват, защото съм ги правил тези неща през годините и е имало ефект. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Благодаря ви, г-н Хаджихристев. Явно е, че винаги има 
ресурс да се подобрява работата. Г-н Василев. Между другото, такива знаци.. 
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КОСТАДИН ВАСИЛЕВ: Г-н председател, уважаеми г-н кмете, колеги! Аз 
прибягвам вече към тия знаци, г-н Кръстанов, защото се оплаква, че не вижда назад. 
Но вие и напред не виждате. (Смях в залата.) Много интересно се получава. Всеки 
път вдигам ръка и нарочно ли го правите не знам. Това си е ваш проблем, както и 
да е.  
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Може да значи много неща сега. Извинете ме, че не съм 
ви разчел правилно знаците. 
КОСТАДИН ВАСИЛЕВ: Нали нямаше да се обиждате? 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Моля ви да приемете, че аз съм разчел неправилно 
вашите знаци. Съжалявам. 
КОСТАДИН ВАСИЛЕВ: Аз имам реплика към г-н Хаджихристев. Той предложи 
преди малко 1 лев да стане на Пампорово. Но съгласете се, че там е и Община 
Чепеларе. Според мен трябва да бъдат таксите еднакви. Не може, таксата на 
Община Чепеларе е 0.80, което знаете, ще рефлектира върху хотелите. Малко, 
малко, но не удобно така според мен. Благодаря. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Благодаря ви, г-н Василев. Г-н Хаджихристев, може би 
реплика на г-н Василев. 
КИРИЛ ХАДЖИХРИСТЕВ: Реплика. При цена 135 лева на легло примерно, 1 левче 
какво е? То си влиза в цената на леглото. Но ние не искаме да накараме и не може 
да дисциплинираме хотелите наистина да си платят тази такса. И когато дойдат 
тука на събиране на сдружение на хотелиерите, да не мрънкат само за изисквания, 
а да кажат, че съм си платил всичко, което се дължи към Община Смолян. И тогава 
да искаме. 
(Михаил Генчев, от място: И ние да им върнем парите за дейност туристическа.) 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Благодаря, г-н Хаджихристев. И така, други колеги 
желаещи да се изкажат? Имаше две предложения по същество. Г-н Генчев, 
поддържате ли предложението си с еднакъв процент да се… 
(Михаил Генчев, от място: Не съм аз.) 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: А, г-н Сабрутев. С еднакъв процент да се коригират, да 
се повишат туристическите такси за града и за селата. Така ли? Това ли беше, г-н 
Сабрутев? И второто предложение на г-н Хаджихристев курортната такса, 
курортният данък в случая, тъй като от няколко години е данък, за курортния 
комплекс Пампорово да бъде 1 лев за нощувка. Други желаещи или да 
прекратяваме разискванията? Не виждам желаещи. А, г-н Стоян Иванов. 
Заповядайте. 
СТОЯН ИВАНОВ: Трябва да има уточнение, защото си противоречат тия две 
предложения. Ако приемем на г-н Хаджихристев и стане 1 лев, вече процентът се 
променя. Нали така? 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Да, така е. 
СТОЯН ИВАНОВ: Значи трябва да се изясни точно и г-н Сабрутев би следвало да 
изчисли конкретно цифрово предложение, защото така проценти е много фриволно 
предложение. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Има такова нещо, приемам го. 
(Михаил Генчев, от място: Да гласуваме, ще променим процента.) 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Аз ви предлагам да гласуваме предложенията не по реда 
на тяхното постъпване, а да започнем от това, което в случая е в конкретен 
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измерител, на Кирил Хаджихристев и след това вероятно г-н Сабрутев ще направи 
корекция на своето предложение. Така очакваме. Но да прекратим разискванията. 
Моля общинските съветници, които са съгласни да прекратим разискванията по 
този въпрос, да гласуват. Задръжте, ако обичате, ръцете. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 25, „ПРОТИВ“ – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: 25 „за“, без „против“ и „въздържали се“. Прекратихме 
разискванията. Гласуваме поименно предложението на г-н Хаджихристев за 
определяне на туристически данък за рамките на курортния комплекс Пампорово 
на територията на Смолянска община, нали така, коректно е, в рамките на 1 лев за 
нощувка. Така е, когато не предлагате на председателя в писмен вид предложенията 
си. 
 
Поименно гласуване на предложението на Кирил Хаджихристев по проекта за 
решение по т. 5 от дневния ред: 

1. Ангел Безергянов     – „въздържал се“ 
2. Анита Чолакова    – „за“ 
3. Валентин Кюлхански    – „за“ 
4. Валентин Цолов     – „за“ 
5. Данчо Киряков     – отсъства 
6. Димитър Кръстанов    – „за“ 
7. Димитър Николов     – „въздържал се“ 
8. Екатерина Гаджева    – „въздържала се“ 
9. Елисавета Лободова    – „за“ 
10. Ивайло Халваджиев    – „въздържал се“ 
11. Иван Пищалов     – „за“ 
12. Илия Томов     – „за“ 
13. Кирил Асенов     – отсъства 
14. Кирил Хаджихристев    – „за“ 
15. Коста Начев     – „за“ 
16. Костадин Василев     – „против“ 
17. Мариана Сивкова     – „въздържала се“ 
18. Мария Семерджиева    – „въздържала се“ 
19. Марияна Методиева    – отсъства 
20. Милен Журналов     – „въздържал се“ 
21. Милен Пачелиев     – „за“ 
22. Михаил Генчев     – „за“ 
23. Петър Мирчев     – „въздържал се“ 
24. Салих Аршински     – „въздържал се“ 
25. Славка Каменова     – отсъства 
26. Стефан Сабрутев     – „за“ 
27. Стоян Иванов     – „против“ 
28. Филип Топов     – „за“ 
29. Юлия Кисьова     – „против“ 
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(Стоян Иванов, от място: Отрицателен вот.) 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Моля, обявете резултата. 
(Виолета Бояджиева: 13 „за“,  „ против“ 3,  „ въздържали се“ 9.) 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: С 13 „за, „против“ 3, „въздържали се“ 9, предложението 
не се приема 
СТОЯН ИВАНОВ: Отрицателен вот. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Обяснение на отрицателен вот, г-н Стоян Иванов. 
СТОЯН ИВАНОВ: Добре стана, че не се прие предложението на г-н Хаджихристев, 
защото сега щяхме да бламираме решението на Консултативния съвет по туризъм. 
Хора, които само с това се занимават денонощно. Тяхната воля нямаше да бъде 
отчетена. Така че аз съм задоволен, че не се прие предложението. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Не искам да се връщам назад. Имаше период, в който 1 
лев беше там курортната такса. Г-н Василев, имате думата. Знакът ви беше много 
ясен този път, благодаря ви. Заповядайте! 
КОСТАДИН ВАСИЛЕВ: Г-н председател, вие се изказвате повече от един 
съветник. Прави ми впечатление, че много задържате на микрофона. Бъдете 
съветник, дайте думата повече на съветниците. Аз също искам да кажа защо 
гласувах против. Това е една антиреклама за Смолян. Ще ви кажа защо. За пример, 
Община Чепеларе имат 0.80 лв. Ние вземаме такса 1 лев. Съгласете се, в 
публичното пространство като излезе тази сума, хората не я оценяват като сума, а 
казват: Община Смолян вдигна туристическия данък. Какво ще стане като реклама 
за нашия град? Това ми е основният мотив, затова гласувах „против“. Благодаря. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Благодаря ви, г-н Василев. Г-н Стефан Сабрутев. 
СТЕФАН САБРУТЕВ: Надявам се в моето предложение, сега ще го конкретизирам 
с цифри, да ме подкрепи, защото аз ще предложа намаление. Ще предложа 
намаление. 
(Коментар от залата на Костадин Василев: Г-н председател, нарушавате 
правилника. Нали това говорих преди малко?) 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Приех, че той има отрицателен вот, тъй като не мога да 
следя всеки общински съветник как е гласувал. Ако това е чак толкова 
проблематично за вас, извинявам се. 
(Реплики от залата.) 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Чуваме се прекрасно. И така, уважаеми колеги. 
Очакваме от г-н Сабрутев да конкретизира предложението си в цифри, преди да го 
гласуваме. 
СТЕФАН САБРУТЕВ: Може ли малко помощ, г-н председател, за селата и града? 
0.20 е за селата, ама за града колко беше предложението на кмета? За селата от 0.30 
го предлагам на 0.25.  
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Оставяме Пампорово. Смолянски езера – 0.60, а за 
„Хайдушки поляни“ и селата – 0.30 лв. за нощувка. 
СТЕФАН САБРУТЕВ: Значи 0.25 и 0.50 за останалата част. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Г-н Сабрутев, вие ме затруднявате сега. Пампорово – 
0.80, „Смолянски езера“, „ Райковски ливади“… 
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СТЕФАН САБРУТЕВ: Пампорово не го цитирам. Говоря за другите две. За селата 
и за град Смолян. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Гр. Смолян 0.60 лв., селата – 0.30 лв. 
СТЕФАН САБРУТЕВ: 0.50. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Моля? 
СТЕФАН САБРУТЕВ: За селата 0.25 предлагам да стане, гр. Смолян – 0.50 лв. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Вие предлагате гр. Смолян 0.50 лв., тука в стотинки не 
се изразяваме така, за селата 0.25 лв. Така ли? 
СТЕФАН САБРУТЕВ: 0.25 лв. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Ето, фиксирахме го вече. Написано е и го подлагаме на 
гласуване. Моля общинските съветници да гласуват поименно. 
(Стефан Сабрутев, от място: Да не забравяме, че намаляме цените.) 
(Коментари в залата.) 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Не влизайте в лични… Да, г-н Василев, имате думата. 
Вие само като се изправите вече и ме респектирате. Заповядайте! 
КОСТАДИН ВАСИЛЕВ: Г-н председател, малко го ударихме на популизъм. Не ми 
харесва изказването на г-н Сабрутев, защото той малко кръчмарски гледа в тавана 
и определя цените. Нали се разбрахме, че трябва да има някаква логика? Въз основа 
на какво? Дайте да видим защо намаляваме и каква е причината и защо точно тези 
цени ги определи? 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Към кого се обръщате? 
КОСТАДИН ВАСИЛЕВ: Към вас. Както казвате, писмено, калкулацията която е 
направил г-н Сабрутев, за да я разгледаме и да гласуваме, както предлага той. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Уважаеми г-н Василев, а вие винаги четете внимателно 
правилника, ако го четете така, вие ще разберете, че моето задължение е да 
подлагам на гласуване направените предложения, а не да ги коментирам по 
отношение на тяхната целесъобразност и законосъобразност. Ако имате друго 
становище, моля ви да го изразите ясно и ако то е свързано с конкретен ангажимент 
за гласуване, да го гласуваме. А иначе чрез вота си изразете становище и 
отношение. Слушам ви. 
КОСТАДИН ВАСИЛЕВ: Г-н председател, поддържам предложението на кмета, 
защото това е предложение направено след Консултативния съвет, в който е 
участвал целия туристически бранш. Нали така? Самият туристически бранш е 
съгласен за тия цени и този данък, а ние сега правим промяна на цените, което 
според мен… Те са отчели нещата като събираемост, като посещаемост на 
хотелите. Аз мисля, че всичко това е отчетено. Така че поддържам становището, 
което е предложено от кмета. Благодаря! 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Благодаря и аз! Други колеги преди гласуването, 
въпреки че влизаме в процедура. Не виждам желаещи. И така, уважаеми колеги. 
Конкретното предложение на г-н Стефан Сабрутев, в параграф 6, чл. 46, точка 2 и 
3, да настъпят следните промени. В т. 2 от 0.60 лв. да стане 0.50 лв., а в т. 3 от 0.30 
– 0.25. Моля общинските съветници да гласуват поименно. 
 



Протокол № 32/21.12.2017 г. 

  

69 

 

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

1. Ангел Безергянов     – „въздържал се“ 
2. Анита Чолакова    – „въздържала се“ 
3. Валентин Кюлхански    – „за“ 
4. Валентин Цолов     – „за“ 
5. Данчо Киряков     – отсъства 
6. Димитър Кръстанов    – „за“ 
7. Димитър Николов     – „въздържал се“ 
8. Екатерина Гаджева    – „против“ 
9. Елисавета Лободова    – „за“ 
10. Ивайло Халваджиев    – „въздържал се“ 
11. Иван Пищалов     – „за“ 
12. Илия Томов     – „за“ 
13. Кирил Асенов     – отсъства 
14. Кирил Хаджихристев    – „за“ 
15. Коста Начев     – „за“ 
16. Костадин Василев     – „въздържал се“ 
17. Мариана Сивкова     – „против“ 
18. Мария Семерджиева    – „въздържала се“ 
19. Марияна Методиева    – отсъства 
20. Милен Журналов     – „въздържал се“ 
21. Милен Пачелиев     – „за“ 
22. Михаил Генчев     – „за“ 
23. Петър Мирчев     – „въздържал се“ 
24. Салих Аршински     – „въздържал се“ 
25. Славка Каменова     – отсъства 
26. Стефан Сабрутев     – „за“ 
27. Стоян Иванов     – „против“ 
28. Филип Топов     – „за“ 
29. Юлия Кисьова     – „против“ 

 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Моля, обявете резултата. 
(Виолета Бояджиева: 12 „за“, „ против“ 4, „ въздържали се“ 9.) 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: 12 „за“, „ против“ 4, „въздържали се“ 9. Предложението 
не се приема. И така. Гласуваме основното предложение. Гласуваме докладната 
записка, в която забележете, е изменение и допълнение на наредба и която във 
връзка с изискванията на Закона за местно самоуправление, се гласува по един 
конкретен начин, но ние ще я гласуваме поименно.  
 
Поименно гласуване на проекта за решение по т. 5 от дневния ред: 

1. Ангел Безергянов     – „за“ 
2. Анита Чолакова    – „за“ 
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3. Валентин Кюлхански    – „въздържал се“ 
4. Валентин Цолов     – „против“ 
5. Данчо Киряков     – отсъства 
6. Димитър Кръстанов    – „въздържал се“ 
7. Димитър Николов     – „за“ 
8. Екатерина Гаджева    – „за“ 
9. Елисавета Лободова    – „против“ 
10. Ивайло Халваджиев    – „за“ 
11. Иван Пищалов     – отсъства 
12. Илия Томов     – „против“ 
13. Кирил Асенов     – отсъства 
14. Кирил Хаджихристев    – „против“ 
15. Коста Начев     – „въздържал се“ 
16. Костадин Василев     – „за“ 
17. Мариана Сивкова     – „за“ 
18. Мария Семерджиева    – „за“ 
19. Марияна Методиева    – отсъства 
20. Милен Журналов     – „за“ 
21. Милен Пачелиев     – „въздържал се“ 
22. Михаил Генчев     – „въздържал се“ 
23. Петър Мирчев     – „за“ 
24. Салих Аршински     – „за“ 
25. Славка Каменова     – отсъства 
26. Стефан Сабрутев     – „въздържал се“ 
27. Стоян Иванов     – „за“ 
28. Филип Топов     – „за“ 
29. Юлия Кисьова     – „за“ 

 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Моля, обявете резултата. 
(Виолета Бояджиева: 14 „за“, „ против“ 4, „ въздържали се“ 6.) 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: 14 „за“, „ против“ 4, „въздържали се“ 6. С 14 „за“ 
Наредбата се приема. Затуй си позволих одеве да направя този коментар. Защото 
според изискванията на Закона, подобни наредби, от този характер, се приемат с 
обикновено мнозинство от броя на присъстващите. Виждам, че някои юристи 
утвърдително клатят глава. Приемаме решението по т. 5. 
 

Общинският съвет след като се запозна с докладната записка на Кмета на 
Община Смолян – НИКОЛАЙ ТОДОРОВ МЕЛЕМОВ, на основание чл.21, ал.1, т.23, 
ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация прие 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

№ 647 
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І. Приема наредба за изменение и допълнение на Наредба № 3 за определяне 
размера на местните данъци на територията на Община Смолян както следва: 

§1. Чл. 10, ал. 1 и ал. 2 се изменят така: 
Чл. 10. /Изм. с Решение № 594/26.01.2011 г./ (1) Данъкът върху недвижимите 

имоти се плаща на две равни вноски в следните срокове:  до 30 юни и до 31 
октомври на годината, за която е дължим. 

(2) /Изм. с Решение № 594/26.01.2011 г. На предплатилите  до 30 април за 
цялата година се прави отстъпка от 5 на сто. 

 
§2 Чл. 46 се изменя и допълва така: 
Чл. 46. (1)Размерът на данъка се определя от служител на общинска 

администрация въз основа на данни от регистъра на пътните превозни средства, 
поддържан от МВР, и се съобщава на данъчно задълженото лице. 

(2)Алинея 1 не се прилага когато: 
1. Пътното превозно средство е придобито по наследство 
2. Пътното превозно средство е собственост на повече от едно лице 
3. Собственикът/собствениците на пътното превозно средство 

няма/нямат постоянен адрес, съответно седалище на територията на страната. 
4. Са налице основания за предявяване право на освобождаване от данък 

5.Са налице основания за ползване на данъчни облекчения, с 
изключения на данъчно облекчение по чл.59, ал. 2 и 3, когато в регистъра има данни 
за екологична категория на превозното средство. 

(3) Служителят на общинска администрация може да изисква документи, 
удостоверяващи факти и обстоятелства, имащи значение за данъчното облагане. 
При прекратяване регистрацията на превозно средство данъчно задълженото лице 
представя документ от компетентен орган. 
 

§3. Чл. 47, ал.4, ал. 8, ал. 9 и ал. 12 допълват и изменят така: 
Чл. 47. (4) Данъкът за триколесно превозно средство на база общото тегло е 

както следва: 
1.  до 400 кг включително - 6 лв. 
2.  над 400 кг - 9 лв. 

(8) Данъкът за специализирани строителни машини (бетоновози, бетон помпи 
и други) автокранове, други специални автомобили, без тролейбусите, е в размер 
от 150 лв.  

(9) Данък за  автокранове с товароподемност над 40 тона е в размер на 300 лв. 
(12) /доп. с Решение № 594/26.01.2011 г./ Данъкът за моторни шейни и  

четриколесни  превозни средства  по Закона за движение по пътищата е в размер 
150 лв.  

 
§4.  В Чл. 50 допълваме нова ал. 3 със следния текст: 
 Чл. 50 (3) (Нова - ДВ, бр. 97 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.) данъкът се 

дължи за превозни средства, чиято регистрация е служебно прекратена по реда на 
чл. 143, ал. 10 от Закона за движението по пътищата, и за превозните средства със 
служебно прекратена регистрация поради това, че са с табели с регистрационен 
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номер, които не отговарят на изискванията на българските държавни стандарти - 
БДС 15980 и БДС ISO 7591 

 
§5. Чл. 52, ал. 1 се изменя така:   
Чл. 52. /Изм. с Решение № 594/26.01.2011 г./ (1) Данъкът се заплаща на две 

равни вноски в следните срокове до 30 юни и до 31 октомври на годината, за която 
е дължим. На предплатилите от 1 март  до 30 април за цялата година се прави 
отстъпка от 5 на сто. 

 
§6. Чл. 64, ал. 1 т. 1, т. 2 и т. 3 се изменят така:  
Чл. 64. (1) /изм. с Решение № 26/29.12.2011 г./Размерът на дължимия 

туристически данък за средствата за подслон и местата за настаняване се определя, 
както следва: 

1.За средства за подслон и места за настаняване категория 1, 2, 3, 4 и 5 звезди 
разположени в курортен комплекс Пампорово в размер на 0,80 лв. за нощувка; 

2.За средства за подслон и места за настаняване категория 1, 2, 3, 4 и 5 звезди 
разположени в град Смолян , включително „Райковски ливади” и „Смолянски 
езера” в размер на 0,60 лв. за нощувка; 

3.За средства за подслон и места за настаняване и категория 1, 2, 3, 4 и 5 звезди 
разположени в останалите населени места, включително ’’Хайдушки поляни” в 
размер на 0,30 лв. за нощувка. 

 
§7. Чл. 70, ал. 2 се променя така: 
Чл. 70. (Нов - ДВ, бр. 32 от 2016 г., в сила от 01.01.2017 г.)   
(2) (Попр. - ДВ, бр. 80 от 2016 г., изм. - ДВ, бр. 97 от 2017 г., в сила от 

01.01.2018г.) Когато действието на разрешението за извършване на таксиметров 
превоз на пътници бъде прекратено през течение на годината, от платения данък се 
възстановява недължимо внесената част, определена по следната формула: 
   
                                ПДТПП x ОМ   
НВДТПП =   ---------------------------------, където 
                                  БМ   
 
 НВДТПП е недължимо внесената част от данъка върху таксиметров превоз на 
пътници за текущата година; 
 ПДТПП - платеният данък върху таксиметров превоз на пътници за срока, за 
който е издадено разрешението; 
 БМ - броят на календарните месеци, за които е издадено разрешението и е 
платен данъкът върху таксиметров превоз на пътници; 
 ОМ - оставащият брой на календарните месеци от срока на разрешението за 
извършване на таксиметров превоз на пътници, следващи месеца на прекратяване 
на разрешението за извършване на таксиметров превоз на пътници. 
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ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Преминаваме, уважаеми колеги, към т. 6 от нашия 
дневен ред. 
 
ПО ШЕСТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Приемане на Наредба № 4 за реда 
за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество. 

ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 
 

 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Докладна записка от кмета на общината относно 
приемане на Наредба № 4 за реда за придобиване, управление и разпореждане с 
общинско имущество. Моля, г-н кмете. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Благодаря, г-н председател. Няма какво да добавя. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Няма допълнения г-н кмета. Разкривам дискусия, 
уважаеми колеги. Имате думата. Г-н Стоян Иванов, председател на Бюджетната 
комисия. 
СТОЯН ИВАНОВ: В нашата комисия тази наредба се прие без забележки от всички 
присъстващи общински съветници. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Уважаеми колеги, само да ви съобщя, да ви 
информирам, че и четирите постоянни комисии са изразили положително 
становище във връзка с обсъжданата наредба. Продължаваме дискусията. Моля за 
отношение. Има ли желаещи да се изкажат? Не виждам. Моля общинските 
съветници, които са съгласни да прекратим разискванията, да гласуват. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 22,  „ПРОТИВ“ – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: С 22 „за“, без „против“ и „въздържали се“, прекратихме 
разискванията. Гласуваме основното предложение, проект за Наредба № 4 за реда 
за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество. Хайде, пак ще 
гласуваме поименно, със съответния… Поименно гласуване. Г-н Безергянов, там 
сте се маскирали между гражданите, но не мога да ви сбъркам. Аз ви вземам за 
общински съветник, да знаете. Гласуваме поименно за Наредбата. 
 
Поименно гласуване на проекта за решение по т. 6 от дневния ред: 

1. Ангел Безергянов     – „за“ 
2. Анита Чолакова    – „за“ 
3. Валентин Кюлхански    – „за“ 
4. Валентин Цолов     – „за“ 
5. Данчо Киряков     – отсъства 
6. Димитър Кръстанов    – „за“ 
7. Димитър Николов     – „за“ 
8. Екатерина Гаджева    – „за“ 
9. Елисавета Лободова    – „за“ 
10. Ивайло Халваджиев    – „за“ 
11. Иван Пищалов     – „за“ 
12. Илия Томов     – „за“ 
13. Кирил Асенов     – отсъства 
14. Кирил Хаджихристев    – отсъства 
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15. Коста Начев     – „за“ 
16. Костадин Василев     – „за“ 
17. Мариана Сивкова     – „за“ 
18. Мария Семерджиева    – „за“ 
19. Марияна Методиева    – отсъства 
20. Милен Журналов     – „за“ 
21. Милен Пачелиев     – „за“ 
22. Михаил Генчев     – отсъства 
23. Петър Мирчев     – „за“ 
24. Салих Аршински     – „за“ 
25. Славка Каменова     – отсъства 
26. Стефан Сабрутев     – „за“ 
27. Стоян Иванов     – „за“ 
28. Филип Топов     – „за“ 
29. Юлия Кисьова     – „за“ 

 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Моля, обявете резултата. 
(Виолета Бояджиева: 23 „за“, без „ против“ и „ въздържали се“) 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: С 23 „за“, без „против“ и „въздържали се“, приехме 
Наредба № 4, уважаеми колеги. 
 

Общинският съвет след като се запозна с докладната записка на Кмета на 
Община Смолян – НИКОЛАЙ ТОДОРОВ МЕЛЕМОВ, на основание чл. 21, ал. 1 т. 23 
и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 26 от 
Закона за нормативните актове и чл. 8, ал. 2 от Закона за общинската собственост прие 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

№ 648 
 

І. Приема Наредба № 4 за реда за придобиване, управление и разпореждане с 
общинско имущество по Приложение № 1. 

II. Отменя Наредбата № 4 за реда за придобиване, управление и разпореждане 
с общинско имущество, приета с Решение № 666 от 11.05.2011 г. на Общински 
съвет – Смолян, Протокол № 43, Изм. и доп. Решение № 762/23.08.2011 г., изм. и 
доп. Решение № 106/21.05.2012 г., изм. и доп. Решение № 25/18.12.2015 г., Изм. с 
Решение № 292/12.09.2017 г. на Административен съд – Смолян. 

IІI.  Наредбата  влиза в сила от 01.01.2018г. 
 
ПО СЕДМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Приемане на План-сметка за 
разходите по събирането, включително разделно, извозването и 
обезвреждането в депа или други съоръжения на битовите отпадъци, както и 
за поддържането на чистотата на териториите за обществено ползване и 
определяне на годишния размер на такса битови отпадъци на територията на 
Община Смолян за 2018 г. 

ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 



Протокол № 32/21.12.2017 г. 

  

75 

 

 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Преминаваме по-нататък. Докладна записка от кмета на 
общината по т. 7 от нашия дневен ред, относно приемане на план-сметка за 
разходите по събирането, включително разделно, използването и обезвреждането в 
депа или други съоръжения на битовите отпадъци, както и за поддържането на 
чистотата на териториите за обществено ползване и определяне на годишния 
размер на такса битови отпадъци на територията на Община Смолян за 2018 г. По 
този въпрос се е записал гражданин да вземе отношение. Това е г-н Георги Узунов. 
Но така или иначе първо думата на вносителя. Имате думата, г-н Мелемов. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Благодаря. Няма какво да добавя. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Няма допълнения кмета. Откривам дискусия. Може би 
да дадем думата на г-н Узунов, тогава да се изказват съветници. Г-н Узунов, моля 
ви за краткост. Моля ви сбито, организирано, в рамките на не-повече от 5 минути 
да се изкажете по темата. 
ГЕОРГИ УЗУНОВ – гражданин: Благодаря ви, г-н председател.  
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Благодаря ви и аз. 
ГЕОРГИ УЗУНОВ: Уважаеми г-н председател, уважаеми г-н кмете, уважаеми 
общински съветници! Искам да взема думата по отношение на тази докладна 
записка, защото ми направи впечатление в план-сметката, че редица от 
мероприятията по дейностите по отношение на разходната част са изразени в 
тон/километри и суми. Направих си труда да запитам г-жа Калайджиева по какъв 
начин тези тон/километри се контролират и как става отчитането на тази дейност. 
След разговора с нея, направих един разговор с г-жа Аръчкова и съм на 
противоречиви становища. Г-жа Калайджиева, при разговора с нея, тя ми казва 
така. Колата, която събира сметта, отива горе на кантара и в зависимост от това 
каква е тежестта на колата, се пишат една, две или три машиносмени в зависимост 
от количеството смет, което се кара на депото, което е абсолютно ненормално. Г-
жа Аръчкова ми казва друга система на отчитане, която система казва да, кантарът 
си е кантар, километрите ги преобразуваме в машиносмени. Което отново е 
неразбираемо за мен и противоречиво. Няма как да стане това нещо. Всяка една 
машина, всяка една кола си има моточасовник. И отчитането на машиносмените 
следва да се извършва по моточасовника, а на базата на кантара се отчитат 
тоновете, които се отразяват като смет. И не само това. Аз бих искал да знам при 
отчитането там, когато колата влиза вътре в самото депо и разтоварва сметта, на 
излизане дали отново имаме този контрол да кажем: да, точно толкова смет се 
разтовари. Или тарата на колата, казано по друг начин за хората, които са по-
наясно, се взема веднъж в месеца или там на някакъв по-голям период от време, а 
през останалото време се отчита само сметта, която е разтоварена в момента. 
Казано по друг начин, горивото. Нали, ние вземаме тарата на колата с празен 
резервоар и от там нататък през цялото време ние отчитаме горивото като внесена 
смет. Друго, което ми направи впечатление в тази докладна записка. Във финала на 
записката е записано следното решение – приема план-сметката за приходите и 
разходите за събиране, извозване, обезвреждане в депото за битови отпадъци и 
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поддържане територията на община Смолян. Ние тази план-сметка сме я направили 
само за разходи. Приходи няма тука. Приходите идват от другаде. Значи това 
решение, не е нормално да бъде взето такова решение. Приключих. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Благодаря ви, г-н Узунов. Дискусия, колеги. Г-н Стефан 
Сабрутев, имате думата. 
СТЕФАН САБРУТЕВ: Уважаеми г-н председател, аз имам въпрос, ама в 
отсъствието на вносителя, ще изчакам да се върне и тогава ще го задам. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Благодаря  Ще изчакаме г-н Мелемов да се върне. Други 
колеги желаещи да се изкажат? Разбира се, ако има въпроси, няма как да се 
отправят към вносителя. Да, г-н Иванов, имате думата. 
СТОЯН ИВАНОВ: Уважаеми г-н председател, уважаеми колеги! Тук има 
представители на вносителя, така че аз мисля, че можем да проведем дискусията. 
Комисията по бюджет и финанси за пръв път от 2011 година прие така 
предложената план-сметка. Това най-вероятно се дължи на това, че като проследим 
в годините това, което ни се предлага като план-сметка, това са най-ниските 
стойности. Тази година, 2018 година, план-сметката е 3 567 000 лв., при 565 000 по 
чл. 60 и 64 от Закона за управление на отпадъците, при минимална заплата 510 лева. 
2017 г. е била в по-висок размер – 3 716 000, при 460 лева минимална заплата. 2016-
та  предложението е било 4 170 000, при минимална заплата 420 лв. 2015 година – 
3 768 000 план-сметка, при 340 лева минимална заплата. Тоест независимо от това, 
че минималната заплата расте, и то доста сериозно, независимо от това, че съгласно 
договора от 2006 година тази услуга се изчислява като произведение от един 
процент, 662.398 от процента по минималната заплата, която по онова време е била 
160 лева, сега е 510 лева. На нашето внимание все пак са предложени по-ниски 
стойности от предходните години. Може би това  е било основната причина, 
колегите в комисията да гласуват „за“ предложената план-сметка. Другото, което е 
важно. Много важно е това, че се запазват ставките, промилите, по които се 
изчислява такса битови отпадъци. Тоест няма да се натовари населението през 2018 
година и ние ще се съберем пак около 3 милиона лева и ще се доближим до това, 
което предлагаше г-н Топов в комисията – цената да се коригира на 3 милиона. 
Приходите са толкова тази година. Затова аз си мисля, че имаме всички основания 
да подкрепим това предложение, което не ни натоварва с нищо повече от минали 
години. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Благодаря ви, уважаеми г-н Иванов. Само да отбележа, 
уважаеми колеги, че Комисията по териториално устройство и общинска 
собственост прие предложение план-сметката да бъде намалена на 2 600 000 лв. 
Едновременно с това, Комисията по законност и местно управление, предполагам, 
че г-н Кирил Хаджихристев ще изрази едно конкретно становище за предоставяне 
на допълнителни цифри и разбивки, а едновременно с това Комисията по законност 
прие предложението на г-н Топов план-сметката да бъде намалена на 3 милиона. 
Така че имаме различни становища на постоянните комисии. Г-н Хаджихристев, 
тъй като г-н Сабрутев очакваше връщането на г-н кмета като вносител, за да 
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отправи въпросите си, нека той да продължи изказването си. Имате думата, г-н 
Сабрутев. 
СТЕФАН САБРУТЕВ: Уважаеми г-н Кръстанов, уважаеми г-н Мелемов, само, г-н 
Кръстанов, една реплика към вас. В Комисията по ТСУ беше прието и моето 
предложение да бъде намалена на 2 600 000 лв. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Казах го, 2 600 000 лв. 
СТЕФАН САБРУТЕВ: Извинявам се, ако е така. Уважаеми г-н Мелемов, първият 
ми въпрос е вие чели ли сте тази докладна? Виждали ли сте какво ни предлагате? 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Вторият въпрос. 
СТЕФАН САБРУТЕВ: Вторият въпрос.  Ако сте я чели, много жалко. Предлагате 
ни една план-сметка, която е празна. Предлагате ни да приемем едни крайни цифри, 
а тази план-сметка се прави по следния начин. Без да се мисля за експерт в областта. 
Единствено в І римско вие сте дали цената на контейнерите, които трябва да 
закупим – 100 бройки по 402 лева и 350 по 100 лева. Всички останали редове са 
празни. Имаме суми, общо лева, нямаме тон на километър. Ние не знаем какво 
всъщност трябва да гласуваме. Не знаем колко е този тон на километър и какви 
очаквания имате, колко тона и съответно на какви километри ще возим. И така с 
всичките неща. Това беше вторият въпрос. Третият въпрос. Отчисленията по чл. 60 
от Закона за управление на отпадъците и чл. 64. Това са таксите, които за тази 
година ни предлагате да бъдат 565 000 лв., които трябва да заплатим съгласно 
Закона и члена, който цитирах, на РИОСВ или на Министерство на екологията. 
Връщам се малко назад. Преди няколко години ние гласувахме тука заеми 
безлихвени и построихме една сепарираща линия. Тази сепарираща линия, целта 
беше да намалим и в един момент да спрем да плащаме въпросната такса от 565 000 
лева. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Няма как да спрем, бъдете сигурен, винаги ще има такса. 
СТЕФАН САБРУТЕВ: Нека да довърша сега. Ще говорите, имате право, но моля 
ви да не ме прекъсвате. Тази такса би трябвало да спадне още от тази година и мен 
лично ме учудва каква е причината, за да не спадне тя. Разсъждавам на глас, че явно 
или не е довършено строителството на сепариращата линия или не са довършени, 
не са изпълнени целите, които трябва тя да върши. Функционира ли тази 
сепарираща линия, защото виждам, че ни предлагате и 331 000 съответно за 
експлоатационни разходи за съоръжения, включително сепариране и 
оползотворяване на отпадъците? Ако функционира, защо и кой е причината да не 
достигнат мощности,  при които ще падне тази такса, да не казвам, че ще спрем да 
я плащаме, но тя ще намалее? Тази такса я плащаме всички ние гражданите и 
бизнеса на този град. Още един въпрос имам. При сепарирането отделят ли се 
отпадъци, които могат да се продават, тоест хартия, пластмаса и други такива ценни 
метали, и къде отиват тези средства? Има ли за предходната година човек, който да 
ни каже какви са средствата, съответно по пера, съответно имаме ли приходи? 
Защото както каза колегата преди малко, нали тука имаме само разходна част, 
приходна нямаме. Има ли този отпадък някакъв приход от сепарирането, защото 
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ние сигурно 300 000 лв. 2016 сме дали или по-малко да кажем, ако не е тръгнало 
сепарирането в началото? Благодаря! 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Благодаря ви, г-н Сабрутев. Имате думата, г-н кмете. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Значи да уточня. Тази такса ще се вдига всяка година. 2006 
година са се водили преговорите за присъединяване, приели са как ще се вдига 
таксата и колко трябва да стане 2020-та. Тоест тя няма да пада. Ние сме една от 
малкото общини, които направихме сепарираща за сега, и то идеята е тъй като 
таксата ще скача, по-малко смет да се депонира на сметището. Поради това да не 
се натоварва Общината с повече. Иначе таксата ще скача. Вие предлагате да 
изчезне. Не само, че няма да изчезне, всяка година ще се вдига. Тя е една и съща 
абсолютно за всички общини в България. Тоест няма за Община Смолян една, за 
друга община друга. Затова няма как да изчезне таксата, както вие предлагате. 
Напротив, ще се качват всяка година. Сега вече с цифрите, ще помоля и инж. 
Цекова и г-жа Гаджева, тъй като както казахте, таксата се отчислява в РИОСВ, този 
заем не се нарича заем, но истината е, той не натоварва общината, тъй като тези 
пари така или иначе влизат в РИОСВ, с тях се разплащат тези средства. Тоест няма 
допълнително натоварване на някой жител на общината с нови средства. Всички 
общини плащат на РИОСВ такса депониране. Кой, г-жо Цекова вие или г-жа 
Гаджева? 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Тъй като вероятно ще има и други въпроси… 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Ще има естествено. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Г-н Хаджихристев, вдигаше ръка г-жа Гаджева. Ако 
искате, да я чуем нея и тогава. Или ако има въпроси? Кирил Хаджихристев. Ако 
има въпроси после по компетентност, тогава. 
КИРИЛ ХАДЖИХРИСТЕВ: План-сметката на една община е прогнозен финансов 
документ съгласно чл. 9 от Закона за местните данъци и такси. В този закон и в 
методиката за изготвяне на план-сметка е казано много ясно, че за да изготвиш една 
план-сметка, за да прогнозираш дадени разходи, е необходимо да има анализ на 
предишни периоди, въз основа на които да се получи основата, на която ще 
изчислиш съответните дейности в тази план-сметка. В тази връзка аз искам да задам 
въпроса, на каква основа са изчислени сумите, които са получени по различните 
дейности, упоменати в план-сметката? Ако е на количество смет, което е от 
предишен период, аз искам да попитам по какъв начин са се получили крайните 
цифри. И затова ще отида на таксите, които се плащат по чл. 60 и 64. И на комисията 
зададох този въпрос. Благодаря, че след мен ще се изкаже и г-жа Гаджева, тъй като 
има според мен някакво разминаване в тези такси. Г.-жа Аръчкова на комисията ми 
каза, че по чл. 60 и 64 таксата е 61 лева и няколко стотинки, които не можеше да си 
ги спомни. Само че в Наредба № 7, за реда и начина на изчисляване и определяне 
размера на отчисленията и изискванията при депониране на отпадъци, таксата за 
2018 година е 45 лева. В такъв случай няма как да се получи цифрата от 550 000 
лева. Ще се получи с близо 200 000 лева по-малко. Ако смятаме, че е 1.60 е таксата 
по чл. 60. Това го сравнявам, като разделям и получавам количество отпадъци, ако 
това е основата, на която се изчислява план-сметката. В този случай явно аз така 



Протокол № 32/21.12.2017 г. 

  

79 

 

по-трудно разбирам от екология, но пък мога да кажа, че съм добър по математика. 
И като събирах, където може хоризонтално и където може вертикално, получавах 
все някакви разлики. И ще ви кажа. Още в началото, в обстоятелствената част на 
докладната записка е изчислено, че общата сума ще бъде 3 567 000 лева. Изведнъж 
в таблицата се получава едно друго число – 3 567 100 лв. Тези 100 лева за кафета 
ли са, за тоалетна хартия ли са? Не знам как се е получила разликата. Относно това, 
което каза г-н Иванов. Той оплете тука основите – минимална работна заплата, 
обем на боклук, а в същото време две години подред предложените план-сметки не 
се приемани, така че не може да сравнява, че тази сметка е по-евтина от предишните 
предложени. Въпросът ми е наистина дали мога да вярвам на тази таблица, която 
по хоризонтала почти няма нищо, има едни крайни числа, цифри, и казвам, че ще 
гласувам отрицателно за тази план-сметка, защото не съм сигурен в техния сбор и 
как е получена сумата. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Благодаря ви, г-н Хаджихристев. Инж. Гаджева. 
Председател на Постоянната комисия по териториално устройство и общинска 
собственост. 
ЕКАТЕРИНА ГАДЖЕВА: Уважаеми г-н кмет, уважаеми г-н председател, малко 
разяснения, тъй като наистина материята по управлението на отпадъците вероятно 
е доста сложна. Може би затова има отделни структури и доста хора се занимават 
в РИОСВ и МОСВ. Ако беше много лесно, щеше да има един човек за цялата 
страна. Г-жа Цекова много детайлно обясни на комисия, че целите се постигат не 
само с компостиране и сепариране, а и с разделно събиране. Това е изходното нещо, 
от което трябва да тръгнем в града. Само че ние много спешно с гласуването на 
Наредба № 2, където беше синхронизирано със законодателството, въвеждането на 
разделно събиране от магазини и заведения за хранене, това го отрязахме с лека 
ръка. Тези обекти наистина са задължени да имат договори с фирми и да събират 
разделно. За да може количеството отпадък, който отива на депо да бъде 
значително по-малко. В целите не се включва само сепариране, а доста други 
дейности, включително и компостиране. Видели ли сте в града да има компостери, 
за да очаквате в града, в селата, навсякъде зелените отпадъци да са събрани 
отделно? Значи да, целта на компостиращата инсталация е да ни доближи до 
постигане на целите, но много смело предположение, да не кажа некомпетентно, е 
да се очаква, че с една сепарираща инсталация ще решим всички глобални 
проблеми. Още повече, вие знаете, в града има малко на брой и зле обслужвани 
контейнери за разделно събиране, които са за физическите лица. Тука също бих 
искала малко повече информация по тази тема, защото не може ние като граждани 
да не правим нищо, а да очакваме, че таксата ще пада. Както каза кмета, таксата ще 
се повишава ежегодно. Тя ще мине и 100 лева, .защото такъв е механизма в Закона 
за управление на отпадъците. Целта е минимално депониране, все по-малко 
системи за управление като регионалното депо, било то в Смолян, било то в цялата 
страна. Да се намали депонирането чрез такива финансови механизми и корекции. 
Работата на една сепарираща инсталация, за да се счита, че тя ще породи печалба, 
също е некомпетентно, тъй като такива инсталации винаги се субсидират. Така е 
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дори и в завода за софийски отпадък, който е огромен, а характера и морфологията 
на софийския боклук е доста по-различна от нашата, с много по-рециклируеми 
суровини. Това е така, защото това е енергоемка инсталация, със значителна 
работна ръка, а все пак това е смесен битов отпадък от кошовете, а не чистия 
разделен отпадък, който трябва да се събере на място. Това, което може би не 
знаете, че около 20 % е максималния обем, който може да се получи от сепариране 
и рециклируеми суровини. Има един много сериозен проблем, сериозно количество 
така наречено РДФ гориво, което към момента може да се оползотворява 
единствено в циментовите заводи. Знаете къде са циментовите заводи, така в 
Смолян моята география не показва наличието на такъв, а транспортирането на 
отпадъка до там, представете си го в камиони, в голям обем, и до там, и се заплаща 
за тази суровина. Представете си и как ще сме на печалба с такава инсталация. За 
съжаление, нашият РДФ освен всичко е с определено ниво на влажност, което също 
не позволява да е приоритетно гориво. Така че в управлението на отпадъците има 
доста сложни неща, които може би не е момента да влизаме в уроци по управление 
на отпадъци. Но искам да ви обърна внимание, тъй като миналата година много на 
дълго и на широко коментирахме себестойността на тази инсталация от 3 милиона 
и нещо, не мога да цитирам точно. Ако така имате интерес какво се случва в 
национален план, с гордост заявявам, че Регионално сдружение „Мадан“ е едно от 
първите, които сключиха договор с Оперативна програма „Околна среда и водите“, 
със скромната сума от 8 милиона и нещо, да си финансират подобна инсталация. 
Регионално сдружение „Мадан – Златоград – Неделино“ е много по-малко като 
площ от нашето. В момента подобен договор, на същата стойност сключиха 
общините Гоце Делчев, Хаджидимово и няма да ви цитирам точно. Давам ви 
ориентировъчни цени за ориентировъчни инсталации, просто за да си представим 
как стоят, както каза г-н Хаджихристев, добре е да сме математици, да смятаме, да 
умножаваме, да съпоставяме величини. А по отношение на план-сметката, план-
сметката е макрорамка. То тя е максимума на нещото. И мисля за това, че е много 
хубаво, не знам мисли ли някой или го поиска, или Администрацията сама 
предложи, ние получихме една справка на реално заплатените стойности. Най-
високата мисля, че беше 2 милиона и няколко, по-често нямаше и 2 милиона. Така 
че макрорамката е макрорамка, плащането е на реална стойност. Така че дори и 
нещо да не е точно, не виждам защо да бъде толкова тревожно при условие, че 
заплащането в последствие се реализира реално. А точно как се изчисляват, аз бих 
препоръчала на задаващите въпроси да поискат писмено питане. Защото от 
телефонни обаждания твърде често единия казал, пък другия не разбрал въпроса, 
пък после като го извикат се оказва, че той е отговорил на друг въпрос предходен. 
Затова е най-добре, като се цитира отговор на някой от администрация, която и да 
е било то на база жалби и сигнали, да се показват и писмени документи. Защото в 
противен случай влизаме само в режим на говорене. Така че това бих искала да 
обясня за план-сметката. Да се върна и към разделното събиране, което така 
успешно провалихме с неприемане на Наредба № 2, мисля че беше в параграф 2, и 
така смея да кажа, че създаваме много работа на областния управител. Може би той 
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трябва да си назначи голям юридически отдел, защото след нашата сесия сигурно 
трябва да има трима души, които да връщат решения. И Съда, и Областна 
администрация. Създаваме заетост, това е положително. Благодаря! 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Благодаря ви, г-жо Гаджева. Други желаещи да се 
изкажат? Г-н Стефан Сабрутев. Извинете, реплика. Г-н Сабрутев, реплика на г-н 
Хаджихристев. 
КИРИЛ ХАДЖИХРИСТЕВ: Тъй като г-жа Гаджева ме спомена, наистина план-
сметката е макрорамка. Но казах пак, това е прогнозен документ финансов 
документ на Общинският съвет, който подлежи на контрол от Сметната палата. Не 
е толкова безобиден този документ.  
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Благодаря ви, г-н Хаджихристев. Г-н Сабрутев. 
СТЕФАН САБРУТЕВ: Аз имам реплика. Първо, да благодаря на г-жа Гаджева, тя 
професионално, аз й имам доверие в това, което говори, но аз зададох към 
вносителя четири въпроса, а не към г-жа Гаджева. До тука ми се отговори частично 
от г-жа Гаджева. Пак ли да  ги повтарям въпросите или да ги продължим? За 
първият въпрос, ясно е, че не сте я чели, защото това е празно предложение. Ако 
бяхте чели, щяхте да помолите сътрудниците да го попълнят. Следващото беше за 
таксата. Разбрахме, че тази такса, това е частичното, което разбрахме, че тя няма да 
пада, а тя ще се увеличава. До кой момент, само ако някой може да ми обясни, ще 
расте? 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: До 2020 г. 
СТЕФАН САБРУТЕВ: 2020 г. След 2020-та какво ще се случи? Сега го записваме 
този запис и ще си го събера специално в една кутийка и 2020-та, ако сме живи и 
здрави, г-н кмете, ще видим дали ще падне, защото аз съм присъствал на работа в 
комисии, на коментари когато сме приемали и сме обсъждали тука всички, може и 
да е предходния мандат, не помня дати, когато ставаше въпрос точно за вземане на 
заем и точно за тази сепарираща и компостираща инсталация. На нас ни бе 
обяснено, че ние ще почнем да пестим едни средства и очаквахме от тази година 
тези средства да паднат. Съответно да падне тежестта на всеки един гражданин и 
бизнеса, защото това не са малко средства. Трето. Това, което ни казвате, че 
Общината нямала никакъв финансов ангажимент. Ама г-н кмете, вие тука на 
будали ли ни правите? Абе 330 000 искате от нашия бюджет да ги извадим. Да 
платим на тези, които сепарират нещо и накрая няма полза от тях. След това, не ми 
се обясни отпадъка, който вадим, не говоря за тези, които трябва да платим, за да 
го купят, говоря за другите отпадъци, защото в един отпадък има доста ценни неща. 
Къде отиват? Има ли някой сметка какви са приходите? И г-жо Гаджева, само една 
забележка. Аз не говорех за печалби. Аз говорих за приходи. Тоест ясно е, че тази 
дейност ще е губеща. Искам да попитам няма ли приходи или само разходи има 
тази дейност на сепариращата и компостираща инсталация? И добре, че г-н кмета 
обясни, че 2020-та ще паднат, защото иначе щях си помисля, че сме направили 
нещо, което няма никога да ни намали таксата смет и няма да има никаква полза от 
него. Благодаря! Дано този път ми отговорите разбира се, на въпросите. 
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НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Повтарям за пореден път, може би трети път, таксата е 
приета 2006-та година, че 2020-та трябва да стане 100 и еди-колко си лева за всички 
общини в България. Няма да пада. След 2020-та какво ще стане, каквото се разбере. 
Но това не е само за Община Смолян. За пореден път го казвам. До 2020-та е прието, 
2006-та като сме се присъединявали към Европа. На тия преговори е прието, че 
2020-та таксата трябва да е толкова, на всяка община в България. Няма да пада, сто 
пъти го казах.  
(Реплика на Стефан Сабрутев, от място /не се чува.) 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Хайде Мариана, давай ти. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Инж. Цекова. 
МАРИАНА ЦЕКОВА: Добър ден и от мен за пореден 106-ти път. И едно ще ви 
кажа. Сепариращата инсталация е хубаво, и лично аз, ако позволи г-н кмета, ще си 
поканя всички съветници да отидат и да видят какво се прави там. Първо, хартията 
се отделя на едно място. Има депа, отделно които са площадкови. Те не се 
депонират хартиените отпадъци. Пластмасите също, металите също. Каквото се 
намери в смесения битов отпадък. Повтарям битов. Това по принцип, което се 
събира от контейнерите, би трябвало да е битов отпадък, а не биоразградим и 
съответно пластмаса и хартия. Хартията, която се изкупува в момента на пазара, е 
тази само от велпапето. Тоест от тъй наречените кашони. Всичко друго, което е 
гланцирана хартия и с тези лепилата и съответно мастилата, изключително трудно 
се преработват и няма един завод в България, който да иска такова нещо да 
преработва като хартия. Единствената алтернатива е, пак повтарям, велпапетата. Те 
са там, на депото. Пластмасите. Бутилчиците, които всичките ги виждаме тука и ги 
употребяваме ежедневно, са различен тип пластмаса. Няма да цитирам химични и  
физични формули, от които са съставени различните пластмасови бутилки. 
Разговаряла съм лично с г-н Асенов, защото знаете, че той има такова предприятие, 
в което преработва такива пластмаси. И това стана във връзка с разделното 
събиране, което трябваше да наложим на курортния комплекс Пампорово. Бяхме 
заедно със заместник-кмета на Община Чепеларе г-н Мемцов,  и разговаряхме по 
телефона с г-н Асенов дали ако нашите хотелиери бъдат така добрички и разделно 
събират, той като каква възможност би имал да поеме пластмасата в неговия цех. 
Знаете, че все пак такива висшестоящи държавници дойдоха и откриха този цех за 
преработка на пластмаси. Оказа се, че точно само за един определен вид може г-н 
Асенов, най-компетентно ми отговори, че могат да поемат те такъв вид пластмаса 
да преработват. В момента всичко останало, което не подлежи, се приготвя за РДФ 
гориво. РДФ горивата трябва да се грижат изключително много операторите на 
компостиращата, тоест на сепариращата, извинете, инсталация, защото няма как 
ние да ги извозим до циментовите заводи, както каза г-жа Гаджева. По-голямата 
част от предприятията като например, отново ще цитирам Община Чепеларе, те 
карат абсолютно всичко от завода за ски „Амер спорт“, карат всичко към Девня. 
Тези заводи, където могат да ползват РДФ горивата и съответно техният 
производствен отпадък. Не знам като как целите ни по принцип, по Закона за 
управление на отпадъците, не са единствено и само в изграждането на тази 
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инсталация. Идеите за намаляване стойността на отчисленията по чл. 60 и 64 са 
намаляването на тонажа на отпадъците, които ние депонираме. Казвам тонажа. 
Когато въведем разделното събиране.  
(Стефан Сабрутев, от място: Имаме ли приходи? 1 лев дори?) 
МАРИАНА ЦЕКОВА: Не. В момента нямаме такива. 
(Стефан Сабрутев, от място: За тази година предвиждате ли да продадете един 
тон…/не се чува.) 
МАРИАНА ЦЕКОВА: Ще ви поканя, за да видите по какъв начин става цялата 
процедура и тогава ще прецените. Ние няма как да предвидим нещо без да се види. 
След това един тон велпапе ще бъде чудесно, ако ние можем само един тон велпапе 
да сепарираме от битовия отпадък, който се събира  
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Благодаря ви, инж. Цекова. Г-н Михаил Генчев. 
МИХАИЛ ГЕНЧЕВ: Вземам думата с молба хората, които ни обясняваха на нас 
общинските съветници какво ще  стане с въвеждането на сепариращата инсталация, 
на сесията, на която трябваше да подкрепим предложението. И тогава съвсем 
добронамерено ние подходихме към обясненията, които ни бяха дадени и 
подкрепихме изграждането на сепарираща инсталация. Тогава на нас ни беше 
казано, за да бъдем убедени, че ще отпадне тази такса в размер на 600 000 лв. Тогава 
на нас ни беше казано, че със сепариращата инсталация ще се намали значително 
количеството на отпадъка, който ще се депонира. На нас тогава не ни беше казано, 
че Общината ще трябва да плаща по един договор 3 милиона за поддръжка и 
експлоатация на сепариращата инсталация. Което разделено се оказва, че ние 
ежегодно ще плащаме пак от средствата за такса смет ще плащаме пак едни 400 000 
лв. за експлоатация на сепариращата инсталация. Или в крайна сметка какво се 
оказа? Че ние с онова си решение, което взехме тогава, сега натоварваме Общината 
с допълнителни ангажименти по обработката общо казано на отпадъците на 
Община Смолян. Знаци ние нито с грам не намалихме, ти каза с тонове, нито с грам 
не намалихме с тази компостираща инсталация отпадъка, който се депонира в 
депото. Значи ние продължаваме да плащаме таксите на „Титан“ за извозване на 
отпадъка до депото. Тази сепарираща инсталация ако беше изградена някъде 
другаде, на друго място, с което можеше да икономисаме тези такси, този 
транспорт, който калкулираме там на тон и на километри, което никой вече не знае 
как се калкулира това нещо, ние  с изграждането на сепарираща инсталация, казвам 
го съвсем отговорно, натоварихме жителите на община Смолян, в това число и 
жителите на община Чепеларе и община Баните, които депонират в нашето депо, с 
едни допълнителни такси. Така че ще ви моля когато тръгваме и защитаваме някой 
проект, по който ще работим, нека да го правим колегиално и да можем след като 
проекта се реализира, да се изправим пред гражданите на Смолян и да кажем: 
реализирахме проекта за сепарираща инсталация. С този проект ние ви 
натоварихме, не можахме да ви освободим от един товар от 500-600 хиляди лева, 
натоварихме ви допълнително с ще 400 хиляди лева и не можахме да икономисаме 
нито един лев от транспорта на отпадъка, чрез намаляване на неговото количество 
от сепариращата инсталация до депото в Смолян. Така че гражданите на Смолян е 
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хубаво да чуят, че ние с изграждането на сепариращата инсталация сме ги 
натоварили с един ангажимент за над 1 милион на година.  
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Благодаря ви, г-н Генчев. Г-жа Цекова за допълнителни 
разяснения. Моля за краткост. Концентрирайте се върху  конкретните числа. 
МАРИАНА ЦЕКОВА: Считам, че сегашното управление, нито през първия, нито 
през втория мандат е решило къде да бъде позиционирано регионалното депо. 
Регионалното депо е разработено от преди доста време. Сега съм помолила инж. 
Щонов да донесе документацията през която се е водила, съответно Закона за 
устройство на територията, и да се види защо беше нужно тази цялата площ, както 
казва г-н Генчев, да бъде изнесена на „Теклен дол“ и да закупим чак толкова площ, 
която изобщо не ни е необходима от държавата, за която сме платили за изключване 
от горския фонд и за компенсаторно залесяване. Общината го е платила това нещо. 
И да изпратим депото в „Теклен дол“.  Регионално депо – добре, хубаво, но не на 
това място. Не на това място. Това е можело да стане много по-рано. Няма логика, 
ако трябваше това цялото нещо, както и на комисии г-жа Гаджева ви обясни, 
регионалните депа са длъжни да изградят такъв тип система. И такъв тип 
съоръжение. Ами отново няма да постигнем целите, г-н Сабрутев. Ние целите, пак 
казвам, със сепариращата и компостиращата инсталация няма как да ги постигнем. 
Тя е част от всичко, от едно голямо цяло. Тя част от едно голямо цяло. 
(Михаил Генчев, от място: Това го разбрахме чак сега.) 
МАРИАНА ЦЕКОВА: Да, слушам ви. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Г-н Сабрутев, да. Моля за краткост, отново. 
СТЕФАН САБРУТЕВ: Уважаема г-жо Цекова, значи всичко, което ни сведохте 
като информация, за мен си правя един извод, който предполагам, че важи и за 
много от колегите и гражданите, че ние похарчихме около 4 милиона, харчим по 
около 400 хиляди, че и повече на година, за да обслужваме, за едно голямо нищо. 
Ама нищо. Даже не намаляме и тонажа, който казвате, защото по вашите думи, ние 
не сме предали или занесли някъде една частица от тези отпадъци. Било то ПВЦ, 
хартия. Вие не сте изнесли нищо. Е защо да го отделяме? Да си стои там, то нищо 
не се променя. Вие го трупате някъде пак на депо, вие не го возите никъде. Нито 
към циментени заводи, ни към фирми, които изкупуват определена част от тоя. Ние 
похарчихме едни пари, държавни, европейски, и сега продължаваме да харчим едни 
народни общински пари на хората за едно голямо нищо. От това, което чувам от 
вас, тази сепарираща и компостираща инсталация е едно голямо нищо. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Чакай малко, Мариана. 
МАРИАНА ЦЕКОВА: Моите адмирации към г-н Сабрутев. Само че е хубаво, 
законодателството на Република България не е само за администрацията. Това ме 
обижда лично и го приемам лично, защото вие казвате, че ние нищо не правим. 
Лично ще ви поканя, тук от трибуната, г-н Сабрутев, да  прекараме една седмица в 
депото, за да видим абсолютно целия процес, който се случва. Готова съм 
денонощно да седя с вас…, аз го правя. Снощи новият началник на „Титан“ в 11 и 
половина ме попита къде съм го видяла. Аз си върша задълженията, за които г-н 
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Мелемов ме е назначил. И ви моля, заедно да отидем на депото и тогава да 
коментираме, че не сме намалили боклука, който се депонира в депото. Благодаря. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Не го приемайте лично, инж. Цекова. Все пак не е 
необходимо човек да изпие морето, за да разбере, че е солено. Така че водим 
изключително експертен разговор, който…  
МАРИАНА ЦЕКОВА: Аз мисля, че на обучението на ИПА в Холандия бях 
поздравена и имам грамота точно за моите познания по Закона за… 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Ама тука никой не ви дава лоша оценка, моля ви се. Аз 
ще се противопоставя веднага, ако някой се опита да го направи. 
СТЕФАН САБРУТЕВ: Реплика, г-н председател. Г-жо Цекова, ни най-малко съм 
искал да ви обидя. Аз познавам вашите качества като строителен инженер. Говорех, 
че ние сме хвърлили едни пари, европейски, продължаваме да хвърляме общински, 
за едно нещо, което няма никакъв ефект. Ама никакъв ефект няма от него. Това е. 
Не че вие не работите. Вие, знам денонощно, и снегоподдържане и други неща. 
Това е едно голямо нищо и ние бяхме заблудени предишни години, предишни 
мандати и с предишни гласувания. Гласувахме едни пари безсмислени. Можеше да 
се ползват за много по-важни неща за нашия град. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Г-н кмете, имате думата, да. След това г-н Безергянов. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Тука едни глаголи хвърляме, милиони… Вижте, както 
казахте вие, всичко е много математика, както каза г-н Хаджихристев. Има 265 
общини в България. Да се види къде колко плаща обикновения гражданин за такса 
смет и да стане ясно, че в община Смолян не е висока таксата и не натоварваме 
хората. През цялото време слушам, че милиони хвърляме. Община Смолян има и 
документ, за което. Сравнение има и с другите общини, да се види, че не 
натоварваме нашите съграждани с непосилни и големи такси. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Благодаря ви, г-н кмете. Продължаваме. Г-н Безергянов, 
след което да се ориентираме към приключване. 
АНГЕЛ БЕЗЕРГЯНОВ: Уважаеми г-н председател, уважаеми г-н кмет, колеги 
съветници. Аз имам няколко въпроса, които няма как да не задам във връзка с 
въпросната план-сметка и общо взето това, което се дискутира и се каза, и кой 
колко работел и колко Община Смолян утежнявала бюджета и гражданите във 
връзка с тези отпадъци. Аз искам само да попитам кой проектира сепариращата и 
депонираща инсталация и съответно кой сключи договора с „Титан“? По кое време 
стана? Може ли да ни отговорят колегите от БСП, те са запознати в детайли? Да ни 
кажат как и благодарение на какво сега търпим тези упреци благодарение на 
всичките тези действия от тяхна страна. Ще помоля колегата само да се изкажа. 
Ние трупаме негативи на наш гръб, за което по никакъв начин и по нищо, за 
съжаление нали трябва да си отговаряме и да се обясняваме тука постоянно в 
обяснителни причини. Темата за „Теклен дол“ табу ли е? Да ни кажете за нея какво 
се случва. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Г-н Топов, имате думата. 
ФИЛИП ТОПОВ: Уважаеми колеги, наистина нямах намерение да вземам 
отношение, но просто толкова информация, която излиза въобще от предмета на 
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настоящата докладна записка. Тука се говори за приемане на план-сметка. Всички 
знаем, че план-сметката се утвърждава от Общинския съвет. За да я утвърдим 
обаче, се изискват няколко… 
(В залата се водят отделни разговори между съветниците.) 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Моля ви, да се вслушаме внимателно в думите на 
общинския съветник г-н Филип Топов.  
ФИЛИП ТОПОВ: Извинявайте, че отклоних вниманието. Аз чета за себе си какво 
предлага Администрацията да приемем. Предполагам, че и колегите са го прочели 
като решение, като диспозитив. Които не са го прочели, моля да го прочетат, ако 
имат желание. Другите, които не са вникнали в него, да обърнат внимание какво 
трябва да гласуваме днеска. Решение: приема план-сметка за приходите и 
разходите за събирането и т. н. услуги, по приложение. Обръщаме какво е 
приложението. Това е на страница втора от докладната записка. Там се пише 
следното: план-сметка за необходимите, подчертавам необходимите, разходи за 
дейностите по чл. 66, ал. 1 от Закона за местните данъци и такси. По-надолу по този 
абзац пише „наименование на услугата“. Чета колеги. Срещу това наименование на 
услугата, колеги, пише „мерна единица/количество“. След това пише „единична 
цена“ и след това „общо лева“. И тука е моят въпрос, който го зададох и на 
комисиите. И поради което предложих наистина тя да бъде 3 милиона. В мерните 
единици, обърнете внимание, какво пише. Говорим във ІІ римско, мерна единица 
количество тон/километри. Коя от двете мерни единици? Километрите или тонажа? 
Втората графа – „единична цена“ липсва. Трета графа „общо лева“. И обърнете 
внимание примерно на ІІ римско, точка 1 – „тон километри“, „ единична цена“ 
липсва – 1 277 000. Просто това наистина това е направено така, че човек да чувства 
малко неудобство когато го чете и въобще да не е наясно за какво става въпрос. 
Още нещо. Целият проект за план-сметка, говорим за разходи, а приемаме и 
приходи. И прав е колегата, който се изказа сега, може би Сабрутев беше, какво се 
приема за приходи и разходи. Няма приходи, има само разходи. Снощи, в интерес 
на истината, оня ден говорих на комисията, аз предложих 3 милиона, като обаче 
помолих да се конкретизират мерните единици. Колко мерни единици и какви, на 
каква единична цена, за да получим сумарно сумата 1 277 000 за конкретната 
услуга. И чак тогава на базата на общото количество 3 милиона, които предлагах, 
да се разхвърли, да се редуцира и да гласувам за това нещо. Това вече няма да 
гласувам, колеги, защото наистина това, което ни се предлага, е някакъв много 
неясен, много необективен, много не обоснован документ. Разбирате ли? Вземам 
отношение и по един въпрос, който го разисква колежката Гаджева. Тука вече 
говоря като председател на Комисията за конфликт на интереси. И ако може, да 
дадем отговор, от това, което събираме ние по Закона за управление на отпадъците, 
чл. 60 и 64, тези пари връщат ли се в някакъв размер и колко на Общината? И ако 
се връщат, кой разписва тези документи? Г-жо Гаджева? 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Благодаря ви, г-н Топов. Г-жо Гаджева, има конкретен 
въпрос към вас, ако обичате. 
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ЕКАТЕРИНА ГАДЖЕВА: Парите по чл. 60 са за закриване на депото. Депото има 
все още живот, включително благодарение на тази инсталация, която както каза 
Цекова, е необходимост и не беше въпроса дали, а кога ще се случи. И добре, че се 
случи бързо. Парите по чл. 60 си стоят там и си чакат рекултивацията. По чл. 64 се 
връщат, но не се връщат на Общината, а на регионалното сдружение, в което 
членува освен Община Смолян, Община Чепеларе и Община Баните. Вземат се по 
искане на регионалното сдружение. Исканията са чрез тях и с мой подпис, г-н 
Топов, но съм проверила, уведомявайки ви като председател на Комисията по 
конфликт на интереси, да проверите, с мой подпис на база решение на 
Регионалното сдружение. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Благодаря ви, г-жо Гаджева. Г-н Стефан Сабрутев. 
СТЕФАН САБРУТЕВ: Един въпрос възникна. Тези средства, които се връщат по 
чл. 64 на сдружението, за какво се ползват, г-жо Гаджева? Ако може да ни 
разясните. Как отиват в общините, на какъв принцип се разпределят и за какво 
всъщност се ползват парите? 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Отново към вас, г-жо Гаджева, въпрос. Как се връщат 
тези средства към общините? Г-жа Гаджева е тук в качеството си на общински 
съветник и отказва да вземе отношение като ръководител на РИОСВ. 
Продължаваме колеги нататък. Има ли още желаещи да се изкажат? Не виждам. 
Води се някакъв диалог в ляво от мен, се води някакъв диалог, който като че ли 
отклонява енергии и сили от общата ни задача да приключим с този въпрос. Ще 
обърнем внимание на колегите от таксиметрови превози, но след като свършим 
другата работа. И така. Има ли желаещи да се изкажат? Не виждам. Предлагам ви 
да прекратим разискванията. 
(Кирил Хаджихристев, от място: Имахме въпроси, на които не ни отговориха.) 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Моля да ги поставите тогава в процедурен порядък 
въпросите, на които според вас не е отговорено. 
КИРИЛ ХАДЖИХРИСТЕВ: Моят въпрос беше как е изчислена сумата 550 000 лева 
по чл. 64, на каква основа и по колко лева? 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Как се е получило отчислението. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Количеството депониран, по цената на депониране. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Да, г-жо Аръчкова. 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Уважаеми общински съветници, уважаеми г-н председател, 
уважаеми кмет! Значи план-сметката е един нормативен документ, който е 
прогноза. Тази прогноза е изчислявана от колегите съвместно от екипа, който е 
разработвал план-сметката по новата методология и ви е предложена в новия вид, 
новите изисквания. В този екип са взети и е направен анализ на върнато три години 
назад средно претеглено количеството по кантарни бележки като количество 
депониран отпадък, по цена. Взет е диапазона, в който са варирали цените. Цените 
са взети като единични цени, г-н Топов, на база договора от 2006 година. 600 
хиляди проценти, не мога да ги помня в точния размер, за машиносмяната… Един 
момент, г-н Хаджихристев. Значи няма смисъл да се изказвам. 
(Кирил Хаджихристев, от място: Защото няма нищо общо с това, което питам.) 
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ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Коментираме за стойностите. Г-н Топов пита как са 
намерени стойностите. 
(Кирил Хаджихристев, от място: Това аз го попитах.) 
(Венера Аръчкова, от място: Няма смисъл да отговарям.) 
(Кирил Хаджихристев, от място: Защото аз ви питам в конкретика, вие 
отговаряте…) 
(Венера Аръчкова, от място: Аз отговарям в конкретика как е направена план-
сметката. А вие не искате да изчакате човека да обясни.) 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Той попита за тон/километри, вие попитахте за 60, г-н 
Сабрутев попита за другата сума. Нека да отговоря по поредицата на нещата. В 
крайна сметка, чл. 60 и 64 са законово установени и са записани съгласно решение 
на Националното сдружение на общините. С подписано споразумение между 
МОСВ и Национално сдружение на общините, всяка година сумата е определена. 
За тази година сумата трябваше да бъде 48 лева. Сумата е на база това споразумение 
на Национално сдружение на общините, е 38. За следващата година по описанията 
на Министерството на подписаното разпореждане е 60.21 лв. В същото време на 
база споразумението, което е с Националното сдружение на общините, тази цена е 
намалена на 1.60 и 45 лв. Всяка една година излизат до 31 декември нещата. В 
същото време методология, самата държава няма начин изграден на методология. 
А цените са сформирани на база прословутия договор с фирма „Титан Клинър“ от 
2006 година. И сметосъбирането е еквивалент на техните проценти и 
сметоизвозването е на база техните проценти, и сумата за депониране е на база 
техните проценти. И забелязвам и подчертавам, минимална работна заплата е 
втория фактор. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Благодаря ви, г-жо Аръчкова. Още  въпроси има ли?      
Г-н Сабрутев, да. 
СТЕФАН САБРУТЕВ: Конкретно предложение имам. Сумата да се намали на 
2 600 000 лв., защото в комисии разбрахме, че толкова се събира на годишна база 
за такса смет. За да не се налага да дофинансираме от други пера от бюджета, 
предлагам сумата, която събираме, тази за харчим за смет. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Благодаря за предложението. Имаше още едно 
предложение от едната комисия за 3 милиона. Поддържате ли го, г-н Топов? 
ФИЛИП ТОПОВ: Щях да го поддържам, ако графите бяха попълнени както бях 
помолил. Под празни графи какво да поддържам?  
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: И така. Ориентираме се към прекратяване на дискусията 
по този въпрос, колеги. Не виждам желаещи още да се изкажат. Моля общинските 
съветници, които са съгласни да прекратим разискванията, да гласуват. Ако 
обичате, да задържите ръцете. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 21, „ПРОТИВ“ – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0. 
ДИМИТЪР КРЪСТАТНОВ: 21 „за“, без „против“ и „въздържали се“. Прекратихме 
разискванията. Гласуваме конкретните предложения, които в случая са освен 
основното, освен проекта за решение основно предложение имаме предложение от 
г-н Стефан Сабрутев, което беше направено и в комисиите. Общата план-сметка да 
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се намали на 2 600 000 лв., това, което беше обсъждано и в комисиите. Гласуваме 
това предложение като най-отдалечено, след което гласуваме и основното 
предложение на вносителя за приемане на план-сметката във вида, в който е 
представена и с приходна и разходна част. Гласуваме поименно. Моля общинските 
съветници да се концентрират върху поименното гласуване. 
 
Поименно гласуване на предложението на Стефан Сабрутев по т. 7 от дневния 
ред: 

1. Ангел Безергянов     – „въздържал се“ 
2. Анита Чолакова    – „въздържала се“ 
3. Валентин Кюлхански    – „за“ 
4. Валентин Цолов     – „за“ 
5. Данчо Киряков     – отсъства 
6. Димитър Кръстанов    – „за“ 
7. Димитър Николов     – „въздържал се“ 
8. Екатерина Гаджева    – „против“ 
9. Елисавета Лободова    – „за“ 
10. Ивайло Халваджиев    – „против“ 
11. Иван Пищалов     – „за“ 
12. Илия Томов     – отсъства 
13. Кирил Асенов     – отсъства 
14. Кирил Хаджихристев    – „за“ 
15. Коста Начев     – „за“ 
16. Костадин Василев     – „въздържал се“ 
17. Мариана Сивкова     – „против“ 
18. Мария Семерджиева    – „въздържала се“ 
19. Марияна Методиева    – отсъства 
20. Милен Журналов     – „въздържал се“ 
21. Милен Пачелиев     – отсъства 
22. Михаил Генчев     – „за“ 
23. Петър Мирчев     – „въздържал се“ 
24. Салих Аршински     – „въздържал се“ 
25. Славка Каменова     – отсъства 
26. Стефан Сабрутев     – „за“ 
27. Стоян Иванов     – „против“ 
28. Филип Топов     – „за“ 
29. Юлия Кисьова     – „въздържала се“ 

 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Моля, обявете резултата. 
(Виолета Бояджиева: 10 „за“, „ против“ 4, „ въздържали се“ 9.) 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: 10 „за“, „ против“ 4, 9 „въздържали се“. Предложението 
не се приема. 
(Стоян Иванов, от място: Отрицателен вот.) 



Протокол № 32/21.12.2017 г. 

  

90 

 

ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Отрицателен вот, г-н Стоян Иванов. 
СТОЯН ИВАНОВ: Гласувах „против“, защото имаме сключен договор от 2006 
година. По силата на този договор ние не може да си фантазираме тука колко ни се 
иска и колко не ни се иска. Просто изпълняваме договорните клаузи и точка по 
въпроса. Другата опция е разваляне на договора, която към този момент е 
нереалистична. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Благодаря ви, г-н Иванов. И така колеги, гласуваме 
основното предложение в проекта за решение по докладната за приемане на план-
сметката за разходите по събиране, извозване и обезвреждане в депа и други 
съоръжения, на битовите отпадъци в общината. Концентрираме се върху поименно 
гласуване. 
 
Поименно гласуване на проекта за решение по т. 7 от дневния ред: 

1. Ангел Безергянов     – „за“ 
2. Анита Чолакова    – „за“ 
3. Валентин Кюлхански    – „против“ 
4. Валентин Цолов     – „против“ 
5. Данчо Киряков     – отсъства 
6. Димитър Кръстанов    – „въздържал се“ 
7. Димитър Николов     – „за“ 
8. Екатерина Гаджева    – „за“ 
9. Елисавета Лободова    – „против“ 
10. Ивайло Халваджиев    – „за“ 
11. Иван Пищалов     – „против“ 
12. Илия Томов     – отсъства 
13. Кирил Асенов     – отсъства 
14. Кирил Хаджихристев    – „против“ 
15. Коста Начев     – „против“ 
16. Костадин Василев     – „за“ 
17. Мариана Сивкова     – „за“ 
18. Мария Семерджиева    – „за“ 
19. Марияна Методиева    – отсъства 
20. Милен Журналов     – „за“ 
21. Милен Пачелиев     – „против“ 
22. Михаил Генчев     – „против“ 
23. Петър Мирчев     – „за“ 
24. Салих Аршински     – „за“ 
25. Славка Каменова     – отсъства 
26. Стефан Сабрутев     – „против“ 
27. Стоян Иванов     – „за“ 
28. Филип Топов     – „въздържал се“ 
29. Юлия Кисьова     – „за“ 
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ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Моля, обявете резултата. 
(Виолета Бояджиева: 13 „за“, „ против“ 9, „ въздържали се“ 2.) 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: 13 „за“, „ против“ 9, „въздържали се“ 2. Предложението 
не се приема. 
 

Общинският съвет след като се запозна с докладната записка на Кмета на 
Община Смолян – НИКОЛАЙ ТОДОРОВ МЕЛЕМОВ, на основание чл.21, ал.1, т.7 
от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 66, ал. 1 от 
Закона за местните данъци и такси и чл. 9 от Закона за общинските бюджети прие 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

№ 649 
 

Предложеният проект за решение не се приема. /чл. 27, ал. 4 от ЗМСМА/ 
 
(Михаил Генчев, от място: Отрицателен вот.) 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Отрицателен вот, Михаил Генчев. 
МИХАИЛ ГЕНЧЕВ: Ползвам се от правото на отрицателен вот, тъй като няма друг 
повод да дам отговор на някои хора.  
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Моля за краткост и за спазване на регламента за 
обяснение на отрицателен вот. 
МИХАИЛ ГЕНЧЕВ: Абсолютно кратко. 2011 година разходите по депото са били 
2 100 000 лв., при събираемост на такса смет точно в рамките на 2 милиона и 
половина. Не са правени никакви преразходи до оня момент по отношение на такса 
смет и по отношение на оперирането с целевите средства такса смет. Това първо 
като отговор. Направете си сметка от 2011 година до сега, двойно са се увеличили 
разходите по обслужването на населението на гр. Смолян и събиране на таксите, 
при положение, че броя на населението драстично е намалял и по тази логика 
драстично би трябвало да е намаляло количеството отпадък, който се събира и се 
депонира. Нека хората сами да си направят сметка как стават нещата и защо стават 
нещата. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Благодаря ви, г-н Генчев. Уважаеми колеги, 
преминаваме към точка 8 от нашия дневен ред. 
 
ПО ОСМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Вземане на решение за поемане на 
временен безлихвен заем от Централния бюджет на Република България с цел 
погасяване на съществуващ дълг на община Смолян. 

ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 
 
 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Докладна записка от кмета на общината относно 
вземане на решение за поемане на временен безлихвен заем от Централния бюджет 
на Република България с цел погасяване на съществуващ дълг на община Смолян. 
Г-н кмете, като вносител. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: За пореден път я внасяме тази точка. И друг съм 
подчертавал, защото съм натъртвал, Общината е в стабилно финансово състояние, 
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но няма община в България, която да е в цветущо и прекрасно състояние. 2011 
година намалихме данъците и след това разплатихме много задължения. Затова и 
се стараем да търсим помощ от държавата, за да не натоварваме, както постоянно 
се говори, нашите съграждани. Защото Общината наистина дофинансира много 
разходи и в сферата на образованието, на здравеопазването, социалните услуги и 
други различни дейности. Както казах, само за детските градини от порядъка на 
милион се дофинансира от Общината. Така че затова търсим помощ от държавата, 
за да не натоварваме или да не ощетяваме нашите съграждани. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Благодаря, г-н кмете. Имате думата. Председателят на 
Комисията по бюджет и финанси. Г-н Хаджихристев, нека дадем думата да се 
изкаже… 
(Стоян Иванов, от място: Гражданинът да се изкаже.) 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Може би да. По тази точка имаме записан гражданинът 
Георги Узунов. Моля за краткост и за конкретност. 
ГЕОРГИ УЗУНОВ: Благодаря, г-н председател. Уважаеми г-н кмете, уважаеми 
общински съветници! Току-що г-н кмета каза, че финансовото състояние е 
стабилно. Преди два-три дена, на един отчет каза, че е добро. В докладната записка 
е записано, че Общината се намира във финансово затруднение. Много 
противоречива информация.  
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Да отговоря ли на въпроса? 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Нека да завърши. 
ГЕОРГИ УЗУНОВ: В тази докладна се казва: с оглед недопускане утежняването на 
бюджета за 2017 година. Аз предполагам, че това е техническа грешка, трябва да 
става въпрос за 2018 г. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Ако се разплати сега, ще се уточни. 
ГЕОРГИ УЗУНОВ: Така. Другото, което аз искам да обърна по-сериозно внимание 
е това, че ние дългове вземаме много. Въпросът е как ги харчим. На отчета преди 
два-три дена беше отчетено – на таз стена сме дали толкова, на таз улица толкова, 
но никъде не видяхме какви видове количества работа са свършени за тези неща. 
Бих желал да апелирам г-н кмета и общинската администрация да вземе мерки да 
се направи така, че разходите да се намалят. Това е основното перо, от където 
изтичат нещата. И понеже преди два дена – три поставих въпроса за методиките за 
избор на изпълнител, сега съм си позволил да дам една методика тука при мен, 
която е методика за избор на изпълнител на пътя за Виево – „Терзийска“ улица. 
Същата е методиката и за Смилян – Люлка – Сивино. И по същата методика се 
работи и по още много други обекти. С тези методики, по този начин, както 
избираме ние изпълнител, много трудно ще можем да оздравим общината и да 
влезнем в крак. Но тази  методика какво показва? Тя е методика, която казва, че 
съотношението цена – качество е приоритет на общината. В какво се състои 
приоритета на качеството на общината? Цената е с тежест 30 %. Срокът за 
изпълнение е с тежест 20 %, и управлението на риска е с 50 точки, 50 %. Направих 
си труда да ви направя една сметка, простичка. Ако срокът за изпълнение на 
поръчката максимално е 100 дена, намалим срокът за изпълнение с 10 дни, това се 
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равнява на 2 точки по тази методика на изчисляване. А тези две точки, обърнати в 
цена, се равняват на 50 хиляди лева. Питам аз Общината, кое стиска в момента 
срока за изпълнение от 10 дена или нямаме пари? Явно нямаме пари, щом търсим 
заеми и търсим по какъв начин ще ги плащаме? Въобще не мога да кажа по какъв 
начин би ни било на нас изгодно като граждани ние да търсим изгода икономическа 
от риска? 50 точки. Стъпка 50 на 30 точки. 20 точки разлика. Аз ви направих за 2 
точки разлика 50 хиляди лева. 20 точки разлика в цена, сметнете ги за какво става 
въпрос. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Благодаря ви, г-н Узунов. Благодаря ви. Очертава се 
приключване. И така. Г-н Стоян Иванов, председател на Комисията по бюджет и 
финанси и икономическо развитие. 
СТОЯН ИВАНОВ: Уважаеми г-н кмете, уважаеми г-н председател, уважаеми 
колеги! Става въпрос за безлихвен заем от 3 950 000 лв. Аз се обръщам към 
колегите и питам. На някой от тях ако някой му предложи безлихвен заем и му каже  
вземете го една година и ще ми го върнеш на края на годината, те какво ще кажат 
– не, няма да го взема. Ще го откажат? Ами те на емира на Бруней да предложат 
безлихвен заем за една година и той ще го вземе. То просто е несъстоятелно 
осъществяването на такъв дебат. Уважаеми г-н председател, вие в годините си 
спомням, винаги сте казвали има ли възможност, държавата дава ли, трябва да 
вземаме. Аз искрено се надявам днес да подкрепите, вие лично, така предложената 
докладна записка. Комисията по бюджет и финанси подкрепи направеното 
предложение. В другите комисии имаше по две направления обструкции. Едното 
беше, че сме пропуснали сроковете. Още юни месец ни е сигнализирал министъра 
на финансите, ние не сме се справили в срок и има някакво известно колебание за 
законосъобразността на решението. Аз си мисля, че ако това е повода, ние трябва 
да направим възможно да гласуваме днес това предложение,  а нека Областния 
управител или Съда да преценява дали то е законосъобразно или не е 
законосъобразно. Другият мотив беше, че с този заем кметът ще натовари 
следващия кмет. То има още една година. Догодина 2018-та по това време пак ще 
имаме тази опция да гласуваме, тогава да откажем. Значи ще натовари следващия 
кмет. Г-н Генчев се върна 2011 година. И аз ще се върна 2011 година. Един 
показател „поети ангажименти за разходи“ – 84 милиона, които сега са под 60 
милиона. Кредит на задлъжнялост, просрочени задължения – 4 милиона. Сега са 
под 1 милион. Разплащателните сметки – 0 лева завари г-н Мелемов. 757 000 лева 
гаранции, в тази смета 0 лева. Неустойки по неизпълнени проекти 2007-2011 – 1 
милион лева. 2012 година министър Дянков покри 10 милиона от съществуващия 
дълг. Безлихвено опрощаване намали дълга. 
(Михаил Генчев, от място: Защо още се оправдавате с това, бе?) 
СТОЯН ИВАНОВ: От там нататък. Знаете ли колко групи и съсловия ще пострадат 
от едно евентуално негласуване на този заем? Имаме 1 300 000 заплати на 
общински служители, местна администрация. 1 000 000 дофинасиране на детски 
градини, 600 000 лв. дофинансиране на детски ясли, 800 000 осветление на града, 
860 000 зимно поддържане, 300 000 спортни съоръжения, 100 000 спортни клубове, 
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45 000 спортни дейности, 120 000 Ансамбъл „Родопа“ да дойдат да танцуват тука 
следващата сесия, както го направиха преди две години. Духовата музика – 80 000 
лв., да дойдат да ни свирят, защото това ще стане. Значи да правим политика, да си 
играем със съдбите на хората, да ги лишим от заплати, от зимно поддържане, от 
чистота, от спорт, от култура, от социални дейности, това е недопустимо и аз мисля, 
че ние няма да го допуснем. Надявам се на добрата воля на всички. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Благодаря ви, г-н Иванов. Но понеже засегнахте 
въпроса за кредитите и за помощта от страна на държавата, искам само да уточня, 
без да влизам в подробности, че винаги съм бил привърженик на специалната 
държавна политика към определени региони, които не могат да генерират 
достатъчно мощни местни приходи, нищо друго. Но не на точно на кредитирането, 
а на привличането на ресурси по така наречените публично-инвестиционни 
програми. Да не ви давам примери, защото са известни. Така че това е хубаво да се 
прави, защото то е в интерес на местните ни общности. И така, г-н Генчев, за 
реплика. 
МИХАИЛ ГЕНЧЕВ: Ще започна с това, че на миналата сесия поставих въпроса, ще 
го поставя за втори път. Кметът на община Смолян или представител на Общинска 
администрация – Смолян водили ли са разговори с Министерството на финансите 
и в конкретност с министър Горанов за опрощаване на този кредит? Това първо. 
Второ. На г-н Стоян Иванов искам да кажа, че ако ние сега кандидатстваме за 
безлихвен кредит с точно определено предназначение, да ни е казано, че с този 
кредит ще построим улици, че ще да правим еди-какво си, да имаме за какво ще се 
използва този кредит, аз с двете ръце ще подкрепя този кредит. Но вие изкуствено 
заблуждавате гражданите на Смолян, а и общинските съветници в зала, че с този 
кредит 3 милиона и половина ние ще разплащаме заплати на общински служители, 
че ще плащаме детски градини и т. н. В това няма нищо вярно. Популизъм излишен. 
3 милиона и половина ние искаме, за да погасим стар заем от 3 милиона и половина. 
Какво правим? Прехвърляме пусто в празно. Ти поне си икономист. Това, че 
примерно Общинска администрация не си е свършила работата така, както е 
предлагал министъра на финансите с писмо от месец юли и с писмо от месец 
ноември Общинска администрация да седи там на полицата и да си защити или да 
каже как ще разплати този кредит, ние сега вземаме кредит, за да плащаме кредит. 
Чакайте! Този номер мина веднъж с 10-те милиона. Взехме 10 милиона кредит, 
платихме стар кредит. Какво правим? И платихме задълженията на „Титан“ с 4 
милиона. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Аз между другото не знам какво да правим. Сега той 
излиза и говори глупости, че лятото, че нещо… Как да отговоря на това, като 
няма… 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Спокойно, г-н кмете. 
(Реплика на Михаил Генчев, от място /не се чува.) 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: … че лятото е трябвало да идем в Министерството на 
финансите. 
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(Михаил Генчев, от място:  Не е трябвало да идете, имате писмо от министър 
Горанов, че трябва…/не се чува) 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Пак някаква агентура. Агентурата нещо се е объркала. 
Сега да кажа истината. То не за първи път искаме такъв кредит. С този кредит 
покриваме стария. Това е истината. А защо говори така г-н Стоян Иванов? Защото 
ако не го покрием, ще почнат да текат лихви. Ще ги плащаме. Трябва да ги вземем 
от някъде. От Ансамбъл, той ти обясни, от детска градина, ще трябва да ги вземем 
от някъде. Щом е проблем да се поиска, ще ги търсим. То е ясно, че ще ги плащаме. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Само един момент. 
(Стефан Сабрутев, от място: Аз имам реплика.) 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Само да съобщя, че в комисиите, Комисията по 
териториално устройство и общинска собственост изрази отрицателно становище. 
А също така и Комисията по законност и местно самоуправление отрицателно 
становище, така че въпросът не е толкова елементарен. Реплика, след което г-н 
Аршински за изказване или за реплика? Да, г-н Сабрутев. 
СТЕФАН САБРУТЕВ: Аз се учудвам как се хвърлят едни неверни цифри в 
пространството. За г-н Иванов, на мен ми е ясно всичко, може би и на всички. Той 
е достатъчно мотивиран да го прави. Така яростно да защитава точно кредита и 
всякакви други предложения на кмета, касаещи финанси и каквото и да било. Тука 
чух някакви 10 милиона са опростени, министър Дянков. Абе, г-н Иванов, ама вие 
сте председател на Бюджетната комисия, бе! Абе не ги хвърляйте тези цифри така! 
Вие математика учили ли сте? 23 милиона казвате, че имала Общината 2011 година 
септември, когато г-н Мелемов поема управлението. Като свалим 10 милиона, 
стават 13, нали така? Сега в момента дълга е 17. Кой лъже? Не знам. Не ги 
хвърляйте така тези цифри. Това са пълни глупости. Второ. Имам предложение 
точката да се оттегли. Аз не виждам за какво водим тези дебати, като министъра е 
казал, че мандалото е хлопнало и всичко е приключило. С това писмо, което сте ни 
пратили допълнително към докладната. Няма какво да се молим. Той казва, че 
лихвите вече текат. Текат, защото никой не подкрепи, тоест не подкрепиха дясната 
част от залата моето предложение да заделяме едни средства, да сме сигурни, че 
догодина няма пак да застанем в тази зала да се молим. Тъй че, г-н кмете, аз не 
виждам защо трябва да подкрепяме и защо трябва изобщо да коментираме и да 
хабим нерви. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Нека всеки да вземе позиция. Нека да се знае. 
СТЕФАН САБРУТЕВ: Ние сме взели позиция. Няма как да подкрепим кредит, в 
който е ясно, че ще погасите стария. На нас ни е ясно. А къде са парите, които сте 
ги икономисали, уж 4 милиона? 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Да почна ли да обяснявам къде са? „Лайтинг“ – 5 
милиона… 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Извинете, има ли още реплики?  
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: „Рожен Експрес“ 1 милион.. 
(Михаил Генчев, от място: Още 10 години ще ги плащате.) 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Ще плащаме, какво да правим. 
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СТЕФАН САБРУТЕВ: Ние говорим за тази година къде са отишли парите, не преди 
две или три, г-н Мелемов. Нещо се бъркате. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Уважаеми колеги, не можем да оправим протокола от 
такива неща. Ако има още реплики, ако не, давам думата на г-н Сабрутев. Има ли 
реплики на изказването? 
АНГЕЛ БЕЗЕРГЯНОВ: Г-н председател, по процедура. Не мога да разбера, от 
място хората викат, крещят, все едно тука сме на някакъв цирк, панаир.  
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Аз ви моля да си седнете на мястото преди да ми търсите 
сметка за това. Защото сте ръководител на група и трябва да давате пример и сте 
юрист, как се спазва правилника. Г-н Салих Аршински, след което… Основно 
изказване ли? Дуплика на Стоян Иванов. Дуплика, колеги, дуплика. 
(Разисквания в залата.) 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Моля ви да се успокоите и да говорите спокойно, за да 
е разбираемо.  
СТОЯН ИВАНОВ: Вчера в медиите излъчиха Община Кюстендил за някакви много 
по-дребни смешни суми – 600-700 хиляди лева блокирани сметки, хората няма да 
си вземат заплатите за Нова година. И то не се знае и за след Нова година как ще 
се справят със ситуацията. Така че тез, които надробиха тази каша, тез, които 
надробиха тази каша, поне да бъдат малко по-скромни. Защото техните авгиеви 
обори се разчистваха години. Да бъдат малко по-скромни. 
СТОЯН ИВАНОВ: Благодаря ви. Визирате конкретно някого, не го назовахте. 
Приключваме. Основно изказване? Нека да дадем думата на г-н Аршински, 
основно изказване, след това на г-н Кирил Хаджихристев и следващите. 
САЛИХ АРШИНСКИ: Г-н председател, г-н кмет, колеги! Апелирам за подкрепяне 
на този безлихвен заем, рефинансиране, ако така мога да го нарека и ще обясня 
защо.  
(Коментари от място в залата.) 
САЛИХ АРШИНСКИ: Може ли да въведем ред? 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Моля за тишина в залата. Моля ви!  
САЛИХ АРШИНСКИ: Благодаря. На първо място, както и г-н Иванов каза, всеки, 
който разбира от бизнес, ако му бъде предложена такава безлихвена помощ, би я 
приел, убеден съм. Ние по една или друга причина, не искам да влизам в този 
диалог, се е наложило да вземаме такъв безлихвен заем, който държавата отпуска, 
за да разплащаме едни натрупани задължения. Без да искам да се връщам назад 
кога, защо и кой. Истина е, и така е в Закона, че ако Общинският съвет не вземе 
такова решение за рефинансиране, подчертавам, държавата от 1 декември 
начислява лихви, които годишно възлизат на около 350 хиляди лева. Казвам го за 
медиите, за тия, които не са платени, защото тия, които са платени, няма да го 
напишат. 350 хиляди лева ще платим лихви, заради политически инат. Второто 
нещо. Ако ние не рефинансираме този дълг, считано от 1 януари, всички държавни 
средства по делегирани бюджети, нали така г-жо Аръчкова, ако не съм точен в 
изказа, ще бъдат по някакъв начин спрени, орязани или блокирани, от което ще 
пострадат всички държавно делегирани дейности. Заплати и така нататък. Така че 
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политиката си е политика, но има едни неща, които трябва да има някакъв здрав 
размисъл. Без да искам да се връщам назад в годините, в различни мандати, ние сме 
подкрепяли такива заеми в управлението и на други кметове, правим го и сега, с 
ясното съзнание, че повечето общини в България имат необходимост от такива 
средства. Много са малко общините в България, които могат със собствени 
средства да си покриват разходите. При положение, че не от скоро Общинският 
съвет, плод на политически инат отказва да одобрява докладни за отдаване под 
наем, за продажба, няма от къде да влезнат свежи пари, и сега ако спрем и този 
заем, ще трябва да обясним на обществеността защо Общината ще изпадне в такова 
състояние. И не само Общината, а и зависимите институции, хора, които са с 
държавно делегирани средства. Видях, че гражданина, който направи изказване, 
явно хонорара му е бил само до изказването и напусна, така че аз ще си спестя 
отговора към него. Ако беше тука, щях да му обясня защо се изказа, но хонорара 
явно му е бил само да вземе отношение и да излезе. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Г-н Аршински, моля ви! Не подхвърляйте към 
гражданството подобни неща. 
САЛИХ АРШИНСКИ: Не към гражданството, а към гражданина.  
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Точно за гражданите става дума. 
САЛИХ АРШИНСКИ: Членуването е много важно, г-н Кръстанов. Така че колеги, 
нека да има и някакъв разум. Последното, което искам да кажа по тази точка. Ние 
не можем да говорим за някакъв план за погасяване, тъй като Министерство на 
финансите не е банкова институция, защото такива изказвания имаше в комисии. 
Министерство на финансите не е банкова институция, която да ти даде заем и да ти 
определи погасителен план. Няма такова чудо. Но само фактът, че 350 хиляди ще 
излезнат от нашата община, за да плащаме грешни пари, лихви, заради политически 
инат, дори не го наричам политическо противоборство, което е нормално да го има, 
смятам, че не е разумно. Благодаря. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Благодаря ви, г-н Аршински. Ще си позволя да кажа 
нещо само за себе си. Твърдения, упреци към когото и да е било, които не могат да 
бъдат доказани, са най-малко непочтителни. Така че нито гражданите, нито 
медиите, трябва да носят подобни печати, нито общинските съветници, по 
отношение на това кой, какво, как и къде, защо има такава позиция. Така. Г-н Кирил 
Хаджихристев, след което г-н Топов. 
КИРИЛ ХАДЖИХРИСТЕВ: Аз искам да споделя само едно предложение в 
Комисията по законност, което се гласува и се прие. Затова не беше приета и 
докладната записка. Предложението беше тя да бъде отхвърлена, защото един път 
е взето решение по тази докладна записка. Няма никакви настъпили нови 
обстоятелства и събития, които да бъдат причина да бъде внесена отново. Така че 
също предложение да бъде отхвърлена, тоест оттеглена докладната записка, тъй 
като и законовите срокове вече са изтекли за такова рефинансиране. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Между другото да добавя. Прав е г-н Хаджихристев, ама 
ние щото имаме опит с бюджета, че тогава така стана, че същия бюджет след 6 
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месеца се прие и пробваме още един път. А това според мен не е причина, че няма 
законови срокове да поискаме. Дали ще ни дадат е друга работа. 
(Кирил Хаджихристев, от място: Реплика.) 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Дуплика всъщност.  
КИРИЛ ХАДЖИХРИСТЕВ: Дуплика. Аз изказвам това нещо, защото трябва да 
стане ясно на всички, че този заем е взет преди четири години. Да, безлихвен е, 
добре дошъл за Общината. Обслужил е определени финансови затруднения, но за 
тези четири години ако Общината си беше направила усилията по 350 хиляди лева, 
които сега ще бъдат лихвите, както казва г-н Аршински, аз не съм ги проверил, 
четири години по 350 хиляди лева ако тя беше заделяла без да й се прави 
погасителен план, защото министъра на финансите така завършва с писмото, 
Общината да покаже по какъв начин ще го обслужва и ще го възстановява този 
заем, сега той щеше да е на половина и може би по-лесно щяхме да се съгласим пак 
да искаме половината. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Щеше да има логика, г-н Хаджихристев, ако нямахме 
лихвен заем. Ама нормално е първо лихвения заем да гледа да топи, тогава 
безлихвения.  
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Благодаря ви. Да, г-н Топов, имате думата. 
ФИЛИП ТОПОВ: Уважаеми колеги, ще бъда максимално кратък. Когато се 
заклевахме тука в тази зала общинските съветници, поехме ангажимент да спазваме 
Конституцията, законите на страната и да работим в интерес на обществото. И 
поради аз държа на тази клетва, няма да гласувам за поемане на този безлихвен 
заем. Маркирам. При прието решение, което е влезнало в сила, няма как да 
пререшаваме материя, която вече един път е решена. Юридически въпрос. Ако сега 
приемем това решение, какво става с предишното? Може би, ако имаше някаква 
опция, трябваше първо да искаме отмяна на това решение. Уважаеми колеги, 
всичко това, което се изговори от едната и от другата страна, има своята логика. 
Тогава, когато се ползва един безлихвен заем, той е отпуснат с определени цели, с 
определени параметри и срок за възстановяване до 1.12. Това е положението. 
Колегите, които се изказаха, че този безлихвен заем е манна небесна и ще реши 
всички проблеми, просто не са прави. Защо не са прави? Защото освен да ползваш 
един безлихвен заем, все пак тоя заем подлежи на връщане, в определен срок 
подчертавам. Това, което наблюдавам в действията на администрацията е пълно 
безхаберие. Давам си сметка за какво говоря. С писмо от 22.06.2017 година на 
министъра на финансите г-н Горанов, ви пише: възстановяване в срок на 
дължимите средства. Той не казва вземете и друг безлихвен заем или нещо друго. 
Да възстановим в срок. Това писмо г-н Николов го е джиросал на г-жа Аръчкова, 
тя пък го е джиросала на г-н Настанлиев. Аз не виждам обаче къде е Настанлиев в 
момента. И от там нататък, от 22.06 до 30.11 забележете, никакви действия по този 
въпрос. Никакви действия, г-жо Аръчкова. Извинявайте, недейте да ме 
апострофирате. Спим¸ извинявайте¸ принуден съм да използвам нарицателни вече, 
защото наистина в тази зала се чуха толкова цветущи изрази. На 20.11 министъра 
на финансите пише второ напомнително писмо, като ни е разпоредил да вземем 



Протокол № 32/21.12.2017 г. 

  

99 

 

своевременни мерки пак да възстановим. Последният възможен срок, на 30 
ноември, внасяме докладна записка, както се случва вече четири години. 
Подчертавам колеги, четири години, ние общинските съветници сме принуждавани 
да вземаме решение по целесъобразност, защото видите ли, ако изпуснем срока, 
който е едва ли не след два часа, Общината трябва да сложи катинара. До тука с 
приказките относно какво става и какво не става. Другото, което най-много ме 
подразни, да ви кажа. Че въпреки, че ние сме приели решение, с което сме 
отхвърлили искането за даване съгласие, не да вземем този безлихвен заем, не знам 
по какъв акъл, как и защо неприетото Решение № 604 е изпратено с предложение 
до министъра на финансите. Забележете, в това писмо, колеги прочетете го, това е 
от 14.12, преди няколко дена. Министърът на финансите категорично ви казва: 
предвид гореизложеното и с оглед разпоредбата, ви уведомявам, че на Община 
Смолян не може да бъде предоставен нов безлихвен заем. Точка по въпроса. По 
отношение на това дали някой от длъжностните лица е пропуснал тези срокове и 6, 
по-скоро 5 месеца са бездействали, и в резултат на което бездействие ние наистина 
от 1 януари ще плащаме, задължени сме да го плащаме този безлихвен заем, с 
лихвите. Тука ще помоля малко беквокалистите за секунда. Само да изразя и едно 
политическо становище. Колеги, с цялата си отговорност, аз съм учредител на 
партия ГЕРБ. Аз все още вярвам в идеите, прокламирани от партия ГЕРБ. Но с едно 
такова гласуване по целесъобразност, което аз няма да го направя, ние изправяме 
наистина министър Горанов, включая и министър-председателя г-н Борисов, в един 
обяснителен режим. Ако допуснем, че ще уважат едно такова искане, защо вие 
правите, да не кажа силната дума дискриминация между общините, въпреки 
изпуснатия срок, въпреки дадените три указания с тези писма, решавате да 
подпомогнете Община Смолян. На мен, извинявайте колеги, особено апелирам към 
колегите от групата на ГЕРБ, нека да не вкарваме нашия министър на финансите и 
нашия министър-председател в поредния гейт. Благодаря ви! 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Благодаря ви, г-н Топов. Други желаещи да се изкажат? 
(Салих Аршински, от място: Реплика.) 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Реплика на г-н Аршински. 
САЛИХ АРШИНСКИ: Реплика, уважаеми г-н Топов. Ако мислехте за благото на 
гражданите на общината, с което започнахте вашето изказване, и ако толкова 
държахте на закона в тази държава, щяхте на миналата сесия да подкрепите този 
заем. В момента си правите пиар политически, за сметка на гражданите. Благодаря! 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Минаваме към лични нападки. Моля ви за сдържаност. 
ФИЛИП ТОПОВ: Дуплика. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Г-н Топов, имате думата. 
ФИЛИП ТОПОВ: Съвсем кратко. Значи, ако вие на 30 ноември бяхте осигурили 
приемането и без моя глас, пак нямаше да изпълните законово изискване заемът да 
бъде върнат до 1.12. Второ. Ако администрацията беше подходила отговорно, а не 
четири години да се надява, че отново нашия министър на финансите ще ни даде 
един безлихвен заем, който ще го протакаме и следващата,  и следващата година, 
това трябваше да го направим септември, октомври месец и тогава да ме питате 
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защо съм гласувал и защото не съм гласувал. Пак казвам, с оглед интереса на 
партията и с оглед това, което би могло да се случи, ако Министерството на 
финансите реши да отпуска такъв заем след определените срокове, ме кара да се 
сдържам.  
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Г-жо Аръчкова, в отсъствието на вносителя да, имате 
думата. 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Аз също съм лично подразнена, г-н Кръстанов, защото се 
споменава моето име. Да, пощата и документацията и резолюцията вървят по 
направление. Резолюцията се прави от г-н Николов и отива последващо при лицата, 
които трябва да изпълнят тези неща. И нека да не коментираме, че Общинска 
администрация е спала. Все пак ние идваме на работа, не идваме на хотел, за да 
спим. В същото време сме правили преговори, водили сме разговори с 
Министерство на финансите. Показно е, че октомври месец ние сме сложили на 
публично обсъждане това нещо и не може да обясните, че ние сме проспали нещата. 
Сесията ви е проведена в месец ноември, за сесията ние материалите сме ги дали. 
Един месец преди това на обществено обсъждане, и 7 дена преди да ви бъдат 
раздадени на общинските съветници. Може да се види кога е внесена докладната, 
която е оформена. В същото време, за голямо съжаление, че пак трябва тука от 
трибуната да го кажа, когато общинските съветници вземате решение, решението 
ви е взето с една единствена точка – не се разрешава. Докладната записка, която ви 
е внесена от името на кмета, има втора точка. Дали да се даде право на кмета да 
поиска. Вие и това право не му делегирахте на кмета. За голямо съжаление, всички 
вие, които сте в залата, ако не пусна тото, няма как да спечеля. Много грубо казано, 
но истината е тая. Ако ние не поискаме от Министерството да ни бъде удължен и 
да ни бъде или рефинансиран, изменението на законодателството, г-н Топов, от 3 
ноември 2017 година на Закона за публичните финанси, вече има въведени лихви. 
От 3 ноември 2017 г. е изменението на Закона за публични финанси, където са 
сложени чл. 105 и чл. 106, че се начисляват лихви и в същото време какво и какво 
се спира. Да, прав е г-н Аршински, спират се първите неща, които са държавно 
делегирани с местен характер – зимно поддържане, капиталови разходи и обща 
изравнителна субсидия. Общата изравнителна субсидия е подпомагаща общинския 
бюджет за своите местни разходи. Разходи за консумативи и за издръжка. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Г-жо Аръчкова, ще си позволя да оспоря и в правен и 
като целесъобразност аспект това, което говорите за първа и втора точка. Тъй като 
става дума за действие на Общинския съвет. Когато така поучавате Общинския 
съвет, ви моля да четете по-внимателно. Точка първа и точка втора са органично 
свързани и ще ви ги прочета. Точка първа е дава съгласие да бъде поет временен 
безлихвен, а точка втора е възлага на кмета…, да извърши всички останали 
необходими правни и фактически действия за изпълнение на решението по т. 1. 
Това са две неща, които вървят едното след другото. Моля ви!  
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Мотивираното писмо…  
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Оставете тази юридическа трактовка, която е само ваша. 
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ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Не е моя трактовката. Трактовката е на Министерство на 
финансите. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Ако четете внимателно… 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Мотивираното писмо може да го пусне само кмета. Както 
кмета може да внесе бюджета, така и мотивираното писмо трябва да го пусне кмета. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Четете внимателно проекта за решение. Аз ви предлагам 
да не водим този спор, но ако четете внимателно писмото и на министъра на 
финансите г-н Владислав Горанов, вие ще видите, че там първенствуваща роля има 
решението на органа и тогава действията на кмета за отпускане на заема. Така че 
нека да не спорим по такива въпроси тук. Благодаря ви! Г-н Сабрутев, по 
процедура. 
СТЕФАН САБРУТЕВ: Моля да приключим разискванията, г-н председател. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Уважаеми колеги, становище против? Г-н Мирчев. 
ПЕТЪР МИРЧЕВ: Аз имам изказване. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Г-н Сабрутев, може ли да оттеглите предложението си 
за прекратяване, защото г-н Мирчев има изказване. Да го изслушаме. Г-н Мирчев, 
имате думата. 
ПЕТЪР МИРЧЕВ: Уважаеми г-н председател, стоя и не вярвам на това, което се 
случва в тази зала! Всички се опитват да говорят за интереси на гражданите, някои 
колеги споменават и клетвата, която сме положили, която действително надявам се 
всички трябва да помним. Някои от мен, някои по-скоро преди мен, които се 
изказваха, опитаха се да разяснят каква е хронологията на нещата и защо реално 
кмета отново внася на разглеждане тази докладна. Повече от ясно е, че в писмото 
на министъра на финансите става ясно защо. Колегата Топов спомена, че 
последното писмо на министъра на финансите е с дата 14 декември 2017 г. Това е 
самостоятелно и достатъчно основание, кмета на общината с пълно право и чиста 
съвест, отново да внесе за разглеждане тази докладна записка. Когато колегата 
Топов говори за хронологията, добре е той да спомене цялостната хронология на 
нещата. И тя е следната. На 5 декември 2017 година от името на кмета на общината 
е направено предложение за отпускането на такъв безлихвен заем или кредит, както 
и да го наречете. В тази връзка именно, постъпва и това писмо на министъра на 
финансите. Когато говорим отново за хронология, трябва да четем редовете такива, 
каквито са, а не между тях или съответно да спираме на отделни абзаци и да не 
взимаме в контекста на нещата истинското им значение. Какво имам предвид? 
Колегата Топов започна да цитира част от писмото на министъра, но спря до там, 
до където го устройва. Защо аз не знам. Оставам на вниманието на всеки от нас да 
прецени. Но аз искам да продължа до там, до където той спря. Той каза, че не може 
да бъде предоставен нов безлихвен заем, но е посочил и условието защо. Той казва 
– тъй като липсва едно от условията за отпускането му, а именно решението на 
Общински съвет. Така че да се говори, че няма тази опция, е несериозно и реално 
погледнато няма да се впускам в дълбочина да го коментирам защо е направено. Аз 
лично бих подкрепил тази докладна с чиста съвест и с отговорност към гражданите. 
Нека наистина да се замислим за клетвата, която сме дали. Г-н Стоян Иванов 
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спомена всички последствия, които биха последвали, ако ние гласуваме 
отрицателно. Нека наистина да се замислим. Защото в крайна сметка правенето на 
политика си е правене на политика. Някои от нас имат интерес от това, но в крайна 
сметка интересът на гражданите трябва да е водещ наш приоритет. Така че моля да 
подкрепим докладната. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Благодаря ви, г-н Мирчев. Не мога да отлагам повече 
процедурното предложение, което направи г-н Сабрутев. Подлагам го на гласуване. 
Моля общинските съветници, които са съгласни да прекратим дискусията по този 
въпрос, да гласуват. Задръжте, ако обичате, ръцете. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 24, „ПРОТИВ“ – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: 24 „за“, без „против“ и „въздържали се“. Прекратихме 
разискванията по същество. Има едно предложение за оттегляне на докладната, но 
то е повече призив към вносителя. Има второ предложение да се отхвърли 
докладната записка и него ще подложа на гласуване. 
(Стоян Иванов, от място: Какво значи да се отхвърли?) 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: След което ще гласуваме основното предложение. И 
така. Гласуваме предложението на г-н Кирил Хаджихристев да отхвърляне на 
докладната записка. 
(Кирил Хаджихристев, от място: За оттегляне, не за отхвърляне.) 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: В такъв случай не гласуваме. Оттеглянето е призив към 
вносителя. То не е процедура. И така, уважаеми колеги, гласуваме основното 
предложение. Г-н Сабрутев направи същото предложение, затуй. Моля да се 
концентрираме, поименно гласуване.  
 
Поименно гласуване на проекта за решение по т. 8 от дневния ред: 

1. Ангел Безергянов     – „за“ 
2. Анита Чолакова    – „за“ 
3. Валентин Кюлхански    – отсъства 
4. Валентин Цолов     – „въздържал се“ 
5. Данчо Киряков     – отсъства 
6. Димитър Кръстанов    – „въздържал се“ 
7. Димитър Николов     – „за“ 
8. Екатерина Гаджева    – „за“ 
9. Елисавета Лободова    – „против“ 
10. Ивайло Халваджиев    – „за“ 
11. Иван Пищалов     – „въздържал се“ 
12. Илия Томов     – „против“ 
13. Кирил Асенов     – отсъства 
14. Кирил Хаджихристев    – „въздържал се“ 
15. Коста Начев     – „въздържал се“ 
16. Костадин Василев     – „за“ 
17. Мариана Сивкова     – „за“ 
18. Мария Семерджиева    – „за“ 
19. Марияна Методиева    – отсъства 
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20. Милен Журналов     – „за“ 
21. Милен Пачелиев     – отсъства 
22. Михаил Генчев     – „въздържал се“ 
23. Петър Мирчев     – „за“ 
24. Салих Аршински     – „за“ 
25. Славка Каменова     – „за“ 
26. Стефан Сабрутев     – „въздържал се“ 
27. Стоян Иванов     – „за“ 
28. Филип Топов     – „въздържал се“ 
29. Юлия Кисьова     – „за“ 

 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Моля да калкулирате и обявите резултата. 
(Виолета Бояджиева: 14 „за“, „ против“ 2, „ въздържали се“ 8.) 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: 14 „за“, 2„против“ и „въздържали се“ 8, не се приема 
докладната записка и проекта за решение. 
 

Общинският съвет след като се запозна с докладната записка на Кмета на 
Община Смолян – НИКОЛАЙ ТОДОРОВ МЕЛЕМОВ, на основание чл.21, ал.1, т.10 
и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.3, т.5 от 
Закона за общинския дълг, чл.52, ал.1, т.2, чл.103, ал.1 и ал.4 от Закона за публичните 
финансите и чл.60 от Административнопроцесуалния кодекс прие 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

№ 650  
 

Предложеният проект за решение не се приема. /чл. 27, ал. 4 от ЗМСМА/ 
 
 
ПО ДЕВЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Продажба на имот – частна 
общинска собственост, по реда на чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската 
собственост и чл. 45, ал. 1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и 
разпореждане с общинско имущество чрез публичен  търг с тайно наддаване. 

ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 
 

ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Преминаваме, уважаеми колеги, към т. 9 от нашия 
дневен ред, а именно докладна записка от кмета на общината относно продажба на 
имот – частна общинска собственост по реда на чл. 35, ал. 1 от ЗОС. Имате думата, 
г-н кмете. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Няма какво да добавя.  
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Няма допълнения г-н кмета. Разкривам дискусия. Има 
ли желаещи да се изкажат? Продължаваме, уважаеми колеги. Не виждам желаещи 
да вземат отношение. Моля общинските съветници, които са съгласни да 
прекратим дискусията по точка 9, да гласуват. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 15, „ПРОТИВ“ – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0. 
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ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: 15 „за“, без „против и „въздържали се“, един колега не  
участва в гласуването. И така, уважаеми колеги. Проект за решение, основно 
предложение. Гласуваме поименно. 
 
Поименно гласуване на проекта за решение по т. 9 от дневния ред: 

1. Ангел Безергянов     – „за“ 
2. Анита Чолакова    – „за“ 
3. Валентин Кюлхански    – отсъства 
4. Валентин Цолов     – отсъства 
5. Данчо Киряков     – отсъства 
6. Димитър Кръстанов    – „за“ 
7. Димитър Николов     – „за“ 
8. Екатерина Гаджева    – „за“ 
9. Елисавета Лободова    – отсъства 
10. Ивайло Халваджиев    – „за“ 
11. Иван Пищалов     – „за“ 
12. Илия Томов     – „за“ 
13. Кирил Асенов     – отсъства 
14. Кирил Хаджихристев    – отсъства 
15. Коста Начев     – отсъства 
16. Костадин Василев     – „за“ 
17. Мариана Сивкова     – „за“ 
18. Мария Семерджиева    – „за“ 
19. Марияна Методиева    – отсъства 
20. Милен Журналов     – отсъства 
21. Милен Пачелиев     – отсъства 
22. Михаил Генчев     – „за“ 
23. Петър Мирчев     – „за“ 
24. Салих Аршински     – отсъства 
25. Славка Каменова     – „за“ 
26. Стефан Сабрутев     – отсъства 
27. Стоян Иванов     – „за“ 
28. Филип Топов     – „за“ 
29. Юлия Кисьова     – отсъства 

 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Моля, обявете резултата. 
(Виолета Бояджиева: 16 „за“, без „ против“ и „ въздържали се“) 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: С 16 „за, без „против“ и „въздържали се“, проекта за 
решение се приема. 
 

Общинският съвет след като се запозна с докладната записка на Кмета на 
Община Смолян – НИКОЛАЙ ТОДОРОВ МЕЛЕМОВ, на основание чл. 35, ал.1 и чл. 
41, ал. 2, чл. 8, ал. 9 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл. 45, ал. 1 от 
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Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество 
и чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация прие 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

№ 651 
 

1. Допълва Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – 
общинска собственост за 2017 година,  приета с Решение № 346/ 16.12.2016 година 
на Общински съвет Смолян в Приложение № 1 – Разпоредителни сделки на 
основание чл. 35 от Закона за общинската собственост – продажба на имоти и вещи 
– частна общинска собственост както следва: 

Имот пл. № 12, с площ 72 (седемдесет и два) кв.м. в околовръстен полигон на 
с. Кремене, община Смолян, ведно с построената в него полумасивна сграда със 
застроена площ 72 кв.м., при граници: от всички страни път, актуван с Акт за частна 
общинска собственост №866/28.04.2005г., вписан в Служба по вписванията под     
№ 21, том V, дело № 936, вх. № 1226/05.05.2005г. 

2. Приема справедлива пазарна оценка за Имот пл. № 12, с площ 72 
(седемдесет и два) кв.м. в околовръстен полигон на с. Кремене, община Смолян, 
ведно с построената в него полумасивна сграда със застроена площ 72 кв.м., при 
граници: от всички страни път, актуван с Акт за частна общинска собственост         
№ 866/28.04.2005г., вписан в Служба по вписванията под № 21, том V, дело № 936, 
вх. № 1226/05.05.2005г., като първоначална в публичния търг с тайно наддаване в 
размер на -  1240 лева (хиляда двеста и четиридесет лева), без ДДС в т.ч. земя – 450 
лева (четиристотин и петдесет), без ДДС и сграда – 790 лева (седемстотин и 
деветдесет). 

3. Възлага на Кмета на Община Смолян да открие процедура за продажба чрез 
публичен търг с тайно наддаване на гореописания имот – частна общинска 
собственост. 

4. Упълномощава Кмета на Община Смолян да извърши всички необходими 
процедури по подготовката и провеждането на публичния търг с тайно наддаване. 

 
ПО ДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Изкупуване на недвижим поземлен 
имот с идентификатор 67653.926.222 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 
 
 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Точка 10, уважаеми колеги. Докладна записка от кмета 
на общината относно изкупуване на недвижим поземлен имот с идентификатор 
67653.926.222. Става дума за отказ за изкупуване. Разкривам дискусия. Г-н кмете? 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Няма какво да добавя. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Няма допълнения. Има ли желаещи да вземат 
отношение? Ясни са нещата. Предлагам ви да прекратим разискванията. Моля 
общинските съветници, които са съгласни, да гласуват. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 15, „ПРОТИВ“ – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0. 
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ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: С 15 „за“, без „против“ и „въздържали се“, прекратихме 
разискванията. Гласуваме поименно, уважаеми колеги. 
 
Поименно гласуване на проекта за решение по т. 10 от дневния ред: 

1. Ангел Безергянов     – „за“ 
2. Анита Чолакова    – „за“ 
3. Валентин Кюлхански    – отсъства 
4. Валентин Цолов     – отсъства 
5. Данчо Киряков     – отсъства 
6. Димитър Кръстанов    – „за“ 
7. Димитър Николов     – „за“ 
8. Екатерина Гаджева    – „за“ 
9. Елисавета Лободова    – „за“ 
10. Ивайло Халваджиев    – „за“ 
11. Иван Пищалов     – „за“ 
12. Илия Томов     – „за“ 
13. Кирил Асенов     – отсъства 
14. Кирил Хаджихристев    – отсъства 
15. Коста Начев     – „за“ 
16. Костадин Василев     – „за“ 
17. Мариана Сивкова     – „за“ 
18. Мария Семерджиева    – „за“ 
19. Марияна Методиева    – отсъства 
20. Милен Журналов     – отсъства 
21. Милен Пачелиев     – отсъства 
22. Михаил Генчев     – „за“ 
23. Петър Мирчев     – „за“ 
24. Салих Аршински     – отсъства 
25. Славка Каменова     – отсъства 
26. Стефан Сабрутев     – отсъства 
27. Стоян Иванов     – „за“ 
28. Филип Топов     – „за“ 
29. Юлия Кисьова     – отсъства 

 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Моля, обявете резултата. 
(Виолета Бояджиева: 17 „за“, без „ против“ и „ въздържали се“) 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Със 17 „за, без „против“ и „въздържали се“, приехме 
проекта за решение по т. 10. 
 

Общинският съвет след като се запозна с докладната записка на Кмета на 
Община Смолян – НИКОЛАЙ ТОДОРОВ МЕЛЕМОВ, на основание чл.21, ал.1, т.8 и 
ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местна администрация, чл. 8, ал.1 от 
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Закона за общинската собственост, във връзка с чл.199 от Закона за устройство на 
територията, чл. 33 от Закона за собствеността прие 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

№ 652 
 

1. Отказва да изкупи от наследници на Никола Димов Кенански, собственият 
им недвижим имот представляващ поземлен имот с идентификатор 67653.926.222 
целия с площ 1170 (хиляда сто и седемдесет) кв.м., трайно предназначение на 
територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10m) 
застрояване по кадастралната карта на гр. Смолян, одобрена със Заповед № 300-5-
66/11.10.2004 год. на ИД на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, при 
граници: п.и. 67653.301.554, п.и. 67653.301.548, п.и. 67653.301.11, п.и. 
67653.301.547, п.и. 67653.301.8, участващ в УПИ І – Комплексно жилищно 
строителство и улична регулация, кв. 99 по плана на гр. Смолян, кв. Устово за 
предлаганата сума за изкупуване в размер 14 000,00 (четиринадесет хиляди) лева. 

 2. Упълномощава Кмета на Община Смолян да издаде необходимия за целта 
документ /писмен отказ/, удостоверяващ отказа на Общински съвет-Смолян за 
изкупуване на поземлен имот цитиран в точка 1. 
 
ПО ЕДИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Отдаване под наем на части 
от имот публична общинска собственост, чрез публичен търг с тайно 
наддаване по реда на чл. 14 ал. 7 от Закона за общинската собственост. 

ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 
 

 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Точка 11, уважаеми колеги. Докладна записка от кмета 
на общината относно отдаване под наем на части от имот публична общинска 
собственост, чрез публичен търг с тайно наддаване по реда на чл. 14, ал. 7 от Закона 
за общинската собственост. Г-н кмете? 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Благодаря, няма какво да добавя. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Няма допълнения вносителят. Разкривам дискусия, 
уважаеми колеги. Желае ли някой да се изкаже? Ясни са нещата. Предлагам ви да 
прекратим разискванията. Моля общинските съветници, които са съгласни, да 
гласуват. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 17, „ПРОТИВ“ – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Със 17 „за“, без „против“ и „въздържали се“, 
прекратихме разискванията. Гласуваме поименно проекта за решение основно 
предложение по т. 11. 
 
Поименно гласуване на проекта за решение по т. 11 от дневния ред: 

1. Ангел Безергянов     – „за“ 
2. Анита Чолакова    – „за“ 
3. Валентин Кюлхански    – отсъства 
4. Валентин Цолов     – отсъства 
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5. Данчо Киряков     – отсъства 
6. Димитър Кръстанов    – „за“ 
7. Димитър Николов     – „за“ 
8. Екатерина Гаджева    – „за“ 
9. Елисавета Лободова    – „за“ 
10. Ивайло Халваджиев    – „за“ 
11. Иван Пищалов     – „за“ 
12. Илия Томов     – „за“ 
13. Кирил Асенов     – отсъства 
14. Кирил Хаджихристев    – „за“ 
15. Коста Начев     – „за“ 
16. Костадин Василев     – „за“ 
17. Мариана Сивкова     – „за“ 
18. Мария Семерджиева    – „за“ 
19. Марияна Методиева    – отсъства 
20. Милен Журналов     – отсъства 
21. Милен Пачелиев     – отсъства 
22. Михаил Генчев     – „за“ 
23. Петър Мирчев     – „за“ 
24. Салих Аршински     – отсъства 
25. Славка Каменова     – отсъства 
26. Стефан Сабрутев     – отсъства 
27. Стоян Иванов     – „за“ 
28. Филип Топов     – „за“ 
29. Юлия Кисьова     – „за“ 

 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Моля, обявете резултата. 
(Виолета Бояджиева: 19 „за“, без „ против“ и „ въздържали се“) 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: С 19 „за, без „против“ и „въздържали се“, приехме 
проекта за решение по т. 11. 
 

Общинският съвет след като се запозна с докладната записка на Кмета на 
Община Смолян – НИКОЛАЙ ТОДОРОВ МЕЛЕМОВ, в изпълнение на чл. 8, ал. 9 и 
на основание чл. 14, ал. 7 и ал. 8 от Закона за общинската собственост, чл. 21 от 
Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество 
и чл. 21, ал. 1 т. 8 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация прие 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

№ 653 
 

І.  Допълва Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – 
общинска собственост за 2017 година, приета с Решение № 346/16.12.2016 година 
на Общински съвет Смолян в частта на Приложение 8 (описание на имотите за 
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отдаване под наем ) в изпълнение на чл. 8, ал. 9 от Закона за общинската 
собственост, както следва: 

1. Част от общински имот - 1. Помещения находящи се  на първи етаж в 
Комплексна обществена сграда със застроена площ 395 кв.м. в УПИ XVIII-
Кметство, поща, търговия, детска градина в кв. 21, имот пл. № 112 по плана на           
с. Подвис, актувана с АОС № 1051/06.07.2012 г. 

II. Дава съгласие Кмета на Община Смолян да отдаде под наем чрез публичен 
търг с тайно наддаване по цени определени в Приложение № 2 на Наредба за 
определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги в община 
Смолян, Раздел V. Тарифа за определяне на месечния наем за един квадратен метър 
при отдаване под наем на общински имоти, както следва: 

1. Част от общински имот -помещения находящи се  на първи етаж в 
Комплексна обществена сграда със застроена площ 395 кв.м. в УПИ XVIII-
Кметство, поща, търговия, детска градина в кв. 21, имот пл. № 112 по плана на с. 
Подвис, актувана с АОС № 1051/06.07.2012 г., за  услуги на населението  - т. 9 – 
Производствени дейности и услуги на населението, втора зона (за селища с 
население до 500 жители - намаление с 40 %) или  0,72  ст. за един кв.м.   

IІІ. Възлага на Кмета на Община Смолян да извърши всички необходими 
процедури по подготовката и провеждането на  публичният търг с тайно наддаване, 
да определи спечелилият  участник и да сключи договор за отдаване под наем за 
срок от 5 (пет ) години. 

 
ПО ДВАНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Предоставяне на част от 
имот – публична общинска собственост за безвъзмездно управление на 
Териториално поделение на Национален осигурителен институт – Смолян по 
реда на Закона за общинската собственост. 

ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 
 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ:  Точка 12, уважаеми колеги. Докладна записка от кмета 
на общината относно предоставяне на част от имот – публична общинска 
собственост за безвъзмездно управление на Териториално поделение на 
Национален осигурителен институт – Смолян, по реда на Закона за общинската 
собственост. Г-н Василев, моля ви да не излизате. Моля да задържите малко.  
(Михаил Генчев, от място: Давай, давай! Имаме кворум.) 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Предлагам ви колеги, да отложим гласуването… 
(Виолета Бояджиева: С г-н Василев са 19.) 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Трябва ни още един съветник, тъй като безвъзмездното 
предоставяне изисква квалифицирано мнозинство, уважаеми колеги. Г-н Василев, 
ако идете и доведете още един общински съветник, ще приема мисията ви за 
изпълнена. Ще стане като в онзи анекдот, недейте така, моля ви. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: 19 са, няма кой да дойде, според мен. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Не искам да пропускаме възможността да вземем 
решение по този въпрос. Позволете ми да възложа на г-жа Бояджиева да погледне. 
(Кирил Хаджихристев, от място: Къде са общинските съветници най-отговорни 
към обществото?) 
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ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Къде са отговорните общински съветници? Тези най-
отговорните специално? 
(Мариана Сивкова, от място: Хайде да работим, вместо да се заяждаме) 
(Михаил Генчев, от място: Какво да работим?) 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Уважаеми колеги, позволявам си да направя една 
процедурна, моля да ме слушате, и аз ви слушам внимателно, моля ви и вие да ме 
слушате. Позволявам си да направя едно процедурно изчакване, за да обсъдим тази 
точка и продължаваме с точка 13. 
 

(Поради липса на кворум (необходимост от 2/3 от общия брой съветници), 
докладната записка не беше разгледана.) 

 

ПО ТРИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Изразяване на 
предварително съгласие за възлагане изготвяне на инвестиционен проект за 
обособяване на самостоятелни обекти в сграда - общинска собственост. 

ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 
 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Уважаеми колеги, докладна записка от кмета на 
общината относно изразяване на предварително съгласие за възлагане изготвяне на 
инвестиционен проект за обособяване на самостоятелни обекти в сграда – 
общинска собственост. Г-н кмете, да разясните с две думи къде е това и защо? 
Някои съветници знаят, други не знаят. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Давай Мариана, обяснявай. 
МАРИАНА ЦЕКОВА: Това не е от днес и от вчера проблем. Повече от 15 години 
е. Кооперация „Сакарка“ е в сградата на закритото училище в село Левочево. 
Ползват едни помещения и искат да бъдат обособени като обособен обект. Има 
такава възможност, дайте вашето съгласие, ако вие решите. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Благодаря ви, инж. Цекова, благодаря ви! Уважаеми 
колеги, дискусия? Ясни са нещата, точни и рационални. Предлагам ви да прекратим 
разискванията. Моля общинските съветници, които са съгласни, да гласуват.  
ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 17, „ПРОТИВ“ – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: 17 „за“, нямаме „против“ и „въздържали се“, но двама 
от колегите не са участвали в гласуването, което разбира се не отправям упрек към 
тях. Гласуваме поименно, уважаеми колеги, основно предложение проект за 
решение по точка 13. 
 
Поименно гласуване на проекта за решение по т. 13 от дневния ред: 

1. Ангел Безергянов     – „за“ 
2. Анита Чолакова    – „за“ 
3. Валентин Кюлхански    – отсъства 
4. Валентин Цолов     – отсъства 
5. Данчо Киряков     – отсъства 
6. Димитър Кръстанов    – „за“ 
7. Димитър Николов     – „за“ 
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8. Екатерина Гаджева    – „за“ 
9. Елисавета Лободова    – „за“ 
10. Ивайло Халваджиев    – „за“ 
11. Иван Пищалов     – „за“ 
12. Илия Томов     – „за“ 
13. Кирил Асенов     – отсъства 
14. Кирил Хаджихристев    – „за“ 
15. Коста Начев     – „за“ 
16. Костадин Василев     – „за“ 
17. Мариана Сивкова     – „за“ 
18. Мария Семерджиева    – „за“ 
19. Марияна Методиева    – отсъства  
20. Милен Журналов     – отсъства 
21. Милен Пачелиев     – отсъства 
22. Михаил Генчев     – „за“ 
23. Петър Мирчев     – „за“ 
24. Салих Аршински     – отсъства 
25. Славка Каменова     – отсъства 
26. Стефан Сабрутев     – отсъства 
27. Стоян Иванов     – „за“ 
28. Филип Топов     – „за“ 
29. Юлия Кисьова     – „за“ 

 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Моля, обявете резултата. 
(Виолета Бояджиева: 19 „за“, без „ против“ и „ въздържали се“) 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: С 19 „за, без „против“ и „въздържали се“, приехме 
проекта за решение по т. 13, Левочево. 
 

Общинският съвет след като се запозна с докладната записка на Кмета на 
Община Смолян – НИКОЛАЙ ТОДОРОВ МЕЛЕМОВ, на основание чл. 21, ал.1, т. 8 
и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация прие 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

№ 654 
 

1. Изразява предварително съгласие за възлагане изготвянето на 
инвестиционен проект за обособяване на самостоятелни обекти за офиси, кметство 
и читалище в масивна сграда със застроена площ 544 кв.м., разположена в 
Урегулиран поземлен имот XXI – Училище с площ 1250 кв.м., кв. 13 по ПУП на с. 
Левочево, община Смолян, при граници: от две страни улична регулация, УПИ 
ХХII- 350,351 и УПИ ХХIV – 353, актувани с Акт за публична общинска 
собственост № 242/22.03.2000г. 

2. Упълномощава Кмета на Община Смолян да извърши всички необходими 
процедури по възлагането и изготвянето на инвестиционния проект. 
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ПО ЧЕТИРИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Отдаване чрез търг на 
земи – ниви от общинския поземлен фонд на Община Смолян, намиращи се в 
землища на общ. Смолян, на основание чл. 24а, ал. 5 от Закона за 
собствеността и ползването на земеделските земи. 

ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 
 

ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Следващата точка 14, уважаеми колеги. Докладна 
записка от кмета на общината относно отдаване чрез търг на земи-ниви от 
общинския поземлен фонд на Община Смолян. Г-н кмете, като вносител? 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Няма какво да добавя. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Кметът няма допълнения. Има ли желаещи колеги да се 
изкажат по този въпрос? Не виждам. Предлагам ви да прекратим разискванията. 
Моля общинските съветници, които са съгласни да прекратим разискванията по т. 
14, да гласуват. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 19, „ПРОТИВ“ – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: 19 „за“, без „против“ и „въздържали се“. Прекратихме 
разискванията, гласуваме поименно проекта за решение основно предложение. 
 
Поименно гласуване на проекта за решение по т. 14 от дневния ред: 

1. Ангел Безергянов     – „за“ 
2. Анита Чолакова    – „за“ 
3. Валентин Кюлхански    – отсъства 
4. Валентин Цолов     – отсъства 
5. Данчо Киряков     – отсъства  
6. Димитър Кръстанов    – „за“ 
7. Димитър Николов     – „за“ 
8. Екатерина Гаджева    – „за“ 
9. Елисавета Лободова    – „за“ 
10. Ивайло Халваджиев    – „за“ 
11. Иван Пищалов     – „за“ 
12. Илия Томов     – „за“ 
13. Кирил Асенов     – отсъства 
14. Кирил Хаджихристев    – „за“ 
15. Коста Начев     – „за“ 
16. Костадин Василев     – „за“ 
17. Мариана Сивкова     – „за“ 
18. Мария Семерджиева    – „за“ 
19. Марияна Методиева    – отсъства 
20. Милен Журналов     – отсъства 
21. Милен Пачелиев     – отсъства 
22. Михаил Генчев     – „за“ 
23. Петър Мирчев     – „за“ 
24. Салих Аршински     – отсъства 
25. Славка Каменова     – отсъства 
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26. Стефан Сабрутев     – отсъства 
27. Стоян Иванов     – „за“ 
28. Филип Топов     – „за“ 
29. Юлия Кисьова     – „за“ 

 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Моля, обявете резултата. 
(Виолета Бояджиева: 19 „за“, без „ против“ и „ въздържали се“) 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: 19 „за, без „против“ и „въздържали се“. Приехме 
проекта за решение по т. 14. 
 

Общинският съвет след като се запозна с докладната записка на Кмета на 
Община Смолян – НИКОЛАЙ ТОДОРОВ МЕЛЕМОВ, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 
и ал. 2  от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 19, ал. 
1 и чл.24а, ал. 5 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи прие 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

№ 655 
 

І. Упълномощава Кмета на Община Смолян да проведе процедура за 
провеждане на публични търгове с тайно наддаване по реда на чл. 66, ал. 1 т. 3 от 
Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско 
имущество, за отдаване под наем на земеделски земи - ниви от общински поземлен 
фонд в землищата на, общ. Смолян, както следва:  

 
Землище на с. Широка лъка:   
- нива с идентификатор 83274.851.418 с площ 61932 кв. м.;        
- нива с идентификатор 83274.2.1217 с площ 5743 кв. м.;        
- нива с идентификатор 83274.23.141 с площ 18755 кв. м.;  
- нива с идентификатор 83274.23.876 с площ 2489 кв. м.;  
- нива с идентификатор 83274.25.3 с площ 2700 кв. м.;  
- нива с идентификатор 83274.7.87 с площ 13361 кв. м.;   
- нива с идентификатор 83274.846.51 с площ 3367 кв. м..   
 
Землище на с. Полковник Серафимово с ЕКТ 57282:            
- нива с № по КВС 001134 с площ 2169 кв. м.;          
- нива с № по КВС 001121 с площ 1122 кв. м.;    
- нива с № по КВС 001118 с площ 712 кв. м.;    
- нива с № по КВС 001120 с площ 617 кв. м.;  
- нива с № по КВС 002289 с площ 930 кв. м.;     
- нива с № по КВС 002290 с площ 1520 кв. м.;      
- нива с № по КВС 002291 с площ 1772 кв. м.;    
- нива с № по КВС 002297 с площ 333 кв. м.;   
- нива с № по КВС 002298 с площ 1141 кв. м.;   
- нива с № по КВС 002301 с площ 402 кв. м.;   
- нива с № по КВС 002302 с площ 679 кв. м.; 
- нива с № по КВС 002339 с площ 2533 кв. м..      
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Землище на с. Чокманово: 
- нива с идентификатор 81520.5.76 с площ 2937 кв. м.. 
 
Землище на с. Горово с ЕКТ 17052: 
- нива с № по КВС 000459 с площ 5264 кв. м. 
 
ІІ. Упълномощава Кмета на Община Смолян да сключи договори за отдаване, 

със срок до 10 години със спечелилите търговете. 
 

ПО ПЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Предоставяне на общински 
поземлен фонд на основание § 27, ал. 2, т. 1 от Преходните и заключителни 
разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността 
и ползването на земеделските земи /ЗИДЗСПЗЗ/. 

ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 
 

ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: 15-та точка, уважаеми колеги. Докладна записка от 
кмета на общината относно 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. Г-н кмете? 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Благодаря, няма какво да добавя. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Няма допълнения г-н кмета. Разкривам дискусия по т. 
15, уважаеми колеги. Има ли желаещи да вземат отношение? Не виждам. 
Предлагам ви да прекратим разискванията. Моля общинските съветници, които са 
съгласни, да гласуват. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 18, „ПРОТИВ“ – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: С 18 „за“, без „против“ и „въздържали се“, прекратихме 
разискванията по т. 15. Гласуваме поименно проекта за решение основно 
предложение. 
 
 
Поименно гласуване на проекта за решение по т. 15 от дневния ред: 

1. Ангел Безергянов     – „за“ 
2. Анита Чолакова    – „за“ 
3. Валентин Кюлхански    – отсъства 
4. Валентин Цолов     – отсъства 
5. Данчо Киряков     – отсъства 
6. Димитър Кръстанов    – „за“ 
7. Димитър Николов     – „за“ 
8. Екатерина Гаджева    – „за“ 
9. Елисавета Лободова    – „за“ 
10. Ивайло Халваджиев    – отсъства 
11. Иван Пищалов     – „за“ 
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12. Илия Томов     – „за“ 
13. Кирил Асенов     – отсъства 
14. Кирил Хаджихристев    – „за“ 
15. Коста Начев     – „за“ 
16. Костадин Василев     – „за“ 
17. Мариана Сивкова     – „за“ 
18. Мария Семерджиева    – „за“ 
19. Марияна Методиева    – отсъства 
20. Милен Журналов     – отсъства 
21. Милен Пачелиев     – отсъства 
22. Михаил Генчев     – „за“ 
23. Петър Мирчев     – „за“ 
24. Салих Аршински     – отсъства 
25. Славка Каменова     – отсъства 
26. Стефан Сабрутев     – отсъства 
27. Стоян Иванов     – „за“ 
28. Филип Топов     – „за“ 
29. Юлия Кисьова     – „за“ 

 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Резултата? 
(Виолета Бояджиева: 18 „за“, без „ против“ и „ въздържали се“) 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: С 18 „за“, без „против“ и „въздържали се“, успешно 
приехме проекта за решение по т. 15. 
 

Общинският съвет след като се запозна с докладната записка на Кмета на 
Община Смолян – НИКОЛАЙ ТОДОРОВ МЕЛЕМОВ, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 
и ал. 2 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 прие 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

№ 656 
 

І. Дава съгласие, поземлен имот с проектен идентификатор 00597.29.161 с 
площ 1838 кв. м., трайно предназначение на територията – земеделска, начин на 
трайно ползване – пасище, находящ се в землището на с. Арда, общ. Смолян,  да 
бъде предоставен на Общинска служба по земеделие – Смолян за постановяване на 
решение за възстановяване правото на собственост на наследници на Мохамед 
Мехмедеминев Смаилов. 

ІІ. Дава съгласие, поземлен имот с № по КВС 025083, местност „Елкюпрюсю“ 
с площ 4444 кв. м., трайно предназначение на територията – земеделска, начин на 
трайно ползване – пасище, мера, находящ се в землището на с. Мугла, общ. Смолян,  
да бъде предоставен на Общинска служба по земеделие – Смолян за постановяване 
на решение за възстановяване правото на собственост на наследници на Хабип 
Салихов Азимовски. 
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ПО ШЕСТНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Отчет за състоянието на 
общинската собственост и резултатите от нейното управление по видове и 
категории обекти в Община Смолян за 2017 г. по реда на чл. 66а от Закона за 
общинската собственост. 

ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 
 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Точка 16, уважаеми колеги. Докладна записка от кмета 
на общината относно отчет за състоянието на общинската собственост  и 
резултатите от нейното управление по видове и категории обекти в Община 
Смолян за 2017 година, по реда на чл. 66а от ЗОС. Г-н кмете? 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Няма какво да добавя. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Няма допълнения кмета. Разкривам дискусия. Желаещи 
да вземат отношение? Не виждам. Предлагам ви да прекратим разискванията. Моля 
общинските съветници, които са съгласни, да гласуват. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 18, „ПРОТИВ“ – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: С 18 „за“, без „против“ и „въздържали се“, прекратихме 
разискванията. Гласуваме, уважаеми колеги, поименно отчета по този въпрос. 
 
Поименно гласуване на проекта за решение по т. 16 от дневния ред: 

1. Ангел Безергянов     – „за“ 
2. Анита Чолакова    – „за“ 
3. Валентин Кюлхански    – отсъства 
4. Валентин Цолов     – отсъства 
5. Данчо Киряков     – отсъства 
6. Димитър Кръстанов    – „за“ 
7. Димитър Николов     – „за“ 
8. Екатерина Гаджева    – „за“ 
9. Елисавета Лободова    – „за“ 
10. Ивайло Халваджиев    – „за“ 
11. Иван Пищалов     – „за“ 
12. Илия Томов     – „за“ 
13. Кирил Асенов     – отсъства 
14. Кирил Хаджихристев    – „за“ 
15. Коста Начев     – „за“ 
16. Костадин Василев     – „за“ 
17. Мариана Сивкова     – „за“ 
18. Мария Семерджиева    – „за“ 
19. Марияна Методиева    – отсъства 
20. Милен Журналов     – отсъства 
21. Милен Пачелиев     – отсъства 
22. Михаил Генчев     – „за“ 
23. Петър Мирчев     – „за“ 
24. Салих Аршински     – отсъства 
25. Славка Каменова     – отсъства 
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26. Стефан Сабрутев     – отсъства 
27. Стоян Иванов     – „за“ 
28. Филип Топов     – „въздържал се“ 
29. Юлия Кисьова     – „за“ 

 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Моля, обявете резултата. 
(Виолета Бояджиева: 18 „за“, „ против“ няма, „ въздържал се“ 1.) 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: С 18 „за, без „против“ и 1 „въздържал се“, приехме 
проекта за решение по т. 16. 
 

Общинският съвет след като се запозна с докладната записка на Кмета на 
Община Смолян – НИКОЛАЙ ТОДОРОВ МЕЛЕМОВ, на основание чл. 66а от Закона 
за общинската собственост, както и чл. 21, ал. 1, т. 8, т. 24, и ал. 2 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация прие 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

№ 657 
 

1. Приема отчета за състоянието на общинската собственост и резултатите от 
нейното управление по видове и категории обекти в Община Смолян за 2017г. 
2. Приема приходите както следва: 

1. Продажби – 328 423 лева., в т.ч./сгради = 193 516 лева; земя = 134 907 лева; 
2. Наеми на общински помещения, сгради, имущество и жилища – 430 516 лева; 
3. Наеми общински терени, рекламни съоръжения, земеделски земи – 215 308 

лева;, в т.ч./терени = 66 195, реклами = 58 956 лева, земеделски  земи = 90 157; 
4 .Учредено право на строеж – 6 228 лева; 
5. Право на преминаване – 12 069 лева; 
6. Ползване гори – 14 564 лева;  
7. Тържища и тротоари – 50 372 лева. 

 
 

ПО СЕДЕМНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Приемане на Годишна 
програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост. 

ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 
 

ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Точка 17, уважаеми колеги, от нашия дневен ред. 
Докладна записка от кмета на общината относно приемане на Годишна програма 
за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост. Разкривам 
дискусия. Г-н кмете, като вносител? 
(Михаил Генчев, от място: Становищата на комисиите.) 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Становищата на комисиите – веднага. Постоянната 
комисия по териториално устройство и общинска собственост подкрепя 
предложението на Стефан Сабрутев от списъка за продажби да отпадне Младежкия 
дом в Смолян. 
(Михаил Генчев, от място: Приема ли го кмета?) 
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НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Приемам го. Има ли предложение какво да се случи? 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Да остане под наем. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Под наем на кой? 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: На наемодателите. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Банката заема една малка част.  
(Мариана Цекова, от място: Това е обособен обект.) 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: То е обособен, отделен. Приемам го, щом смятат, че… 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Останалите комисии изразяват… 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Но хубаво е да има предложение какво да се прави. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Останалите комисии изразяват положително становище 
по докладната. Но беше масово, г-н кмете, уверявам ви, предложението. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Приемам го, щом е масово предложението. Само как да го 
развиваме? 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Да остане под наем и да се мисли за неговото развитие. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Нека мислят. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Продължаваме дискусията, уважаеми колеги. Други 
становища? Стоян Иванов, председател на Комисия бюджет и финанси. 
СТОЯН ИВАНОВ: Г-н председател, не е било масово гласуването. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Не гласуването. Масово беше предложението. 
СТОЯН ИВАНОВ: Ами не се подкрепи в Бюджет и финанси това предложение. Аз 
предлагам да остане списъка и да ни подпомогне 2018 г. да покриваме безлихвения 
заем. С какво ще го покриваме? Като няма заем, трябва да продаваме активи, да 
продаваме общината, за да си изчистим… 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Веднага отговарям. Ние можем да си коригираме във 
всеки един момент от нашата дейност Годишната програма. 
СТОЯН ИВАНОВ: Не, аз предлагам да си остане този актив, както е бил. Той е бил 
години наред. То не е от първа година. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Приемам. 
(Михаил Генчев, от място:  Кметът приема.) 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Вижте, г-н Генчев. В крайна сметка Общинския съвет 
решава. 
СТОЯН ИВАНОВ: Точно така. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Продължаваме дискусията, колеги. Други желаещи да 
вземат отношение? Не виждам желаещи още да се изкажат. Моля общинските 
съветници, които са съгласни да прекратим разискванията, да гласуват. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 18, „ПРОТИВ“ – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: С 18 „за“, без „против“ и „въздържали се“, прекратихме 
разискванията. Аз мисля, че когато вносителят приеме едно предложение, което се 
е оформило като становище на комисия, то това е окончателно. Така че няма да 
подлагам на гласуване предложението на Комисията по териториално устройство 
и общинска собственост от списъка за продажби да отпадне Младежкия дом и да 
остане в списъка под наем. Отново искам да подчертая, че има реална възможност, 
тя винаги съществува, когато има солидни инвестиционни намерения, ние да 
преразгледаме този въпрос и да променим съответно Годишната програма за 
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приватизация и разпореждане с обекти, общинска собственост. И така. Гласуваме 
основното предложение. 
(Мариана Цекова, от място: Може ли за малко? Извинявайте, че се намесвам.) 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Да. 
МАРИАНА ЦЕКОВА: Пада стойността на Младежкия дом, трябва отзад в 
приходната част да кажете как ще ги разпределим. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Съответно пада, да. Пада приходната част, разбира се, 
че пада. То 2 милиона сте заложили там. 
МАРИАНА ЦЕКОВА: 2 милиона. Кажете ми от разходи за управление и 
стопанисване на имоти общинска собственост, които са 2 010 000 или от разходи 
за придобиване, в това число за отчуждаване и за изграждане на техническа 
инфраструктура, гробища и т.н. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Уважаема г-жо Цекова, не можете да възлагате 
правомощия и задачи на Общинския съвет. Вие ще решите къде да отпадне. Моля 
ви да си направите справка с няколко закона, които са категорични по този въпрос. 
Моля ви се! По такива въпроси не спорете с председателя, защото няма да 
спечелите такъв спор. И така. Уважаеми колеги, проекта за решение основно 
предложение, с уговорката, че г-н кмета прие отпадането на Младежкия дом от 
списъка за продажби. Ако целта е била само да се балансира програмата, значи 
нещата така се гледат в много тесен план. Гласуваме поименно. Моля да се 
концентрираме върху това.  
 
Поименно гласуване на проекта за решение по т. 17 от дневния ред (с отпадане 
на Младежкия дом от списъка за продажби): 

1. Ангел Безергянов     – „за“ 
2. Анита Чолакова    – „за“ 
3. Валентин Кюлхански    – отсъства 
4. Валентин Цолов     – отсъства 
5. Данчо Киряков     – отсъства 
6. Димитър Кръстанов    – „за“ 
7. Димитър Николов     – „въздържал се“ 
8. Екатерина Гаджева    – „за“ 
9. Елисавета Лободова    – „за“ 
10. Ивайло Халваджиев    – „за“ 
11. Иван Пищалов     – „за“ 
12. Илия Томов     – „за“ 
13. Кирил Асенов     – отсъства 
14. Кирил Хаджихристев    – „за“ 
15. Коста Начев     – „за“ 
16. Костадин Василев     – „за“ 
17. Мариана Сивкова     – „за“ 
18. Мария Семерджиева    – „за“ 
19. Марияна Методиева    – отсъства 
20. Милен Журналов     – отсъства  
21. Милен Пачелиев     – отсъства 
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22. Михаил Генчев     – „за“ 
23. Петър Мирчев     – „за“ 
24. Салих Аршински     – отсъства 
25. Славка Каменова     – отсъства 
26. Стефан Сабрутев     – отсъства 
27. Стоян Иванов     – „за“ 
28. Филип Топов     – „за“ 
29. Юлия Кисьова     – „за“ 

 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Моля да обявите резултата от гласуването. 
(Виолета Бояджиева: 18 „за“, без „ против“, „ въздържал се“ 1.)  
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: С 18 „за, без „против“ и 1 „въздържал се“, приехме 
проекта за решение по т. 17. 
 

Общинският съвет след като се запозна с докладната записка на Кмета на 
Община Смолян – НИКОЛАЙ ТОДОРОВ МЕЛЕМОВ, в изпълнение на чл. 8, ал. 9 от 
Закона за общинската собственост и на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 12 от Закона 
за местното самоуправление и местната администрация прие 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

№ 658 
 

1. Приема Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – 
общинска собственост за 2018 година, като: 

• Отпада от Приложение № 1 - 1.1. Разпоредителни сделки на основание 
чл.35 от Закона за общинската собственост – продажба на имоти и вещи – 
частна общинска собственост – Поземлен имот с идентификатор 
67653.934.226 с площ 4427, ведно с масивна сграда с идентификатор 
67653.934.226.5 със застроена площ 1461 кв. м., УПИ I - Младежки дом   
кв. 9 по ПУП на гр. Смолян – Н.Ц., актуван с Акт за частна общинска 
собственост № 1837/26.05.2015г.  

2. Задължава Кмета на Общината при организирането и провеждането на 
процедурите по разпореждане с имоти – общинска собственост да се придържа към 
приетата Годишна програма. 

3. Възлага на Кмета на Общината да обяви Годишната програма на интернет-
страницата на общината и в един местен вестник. 

 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Уважаеми колеги, имаме една по-специфична ситуация. 
Г-н кмета като вносител трябва да изпълни и функциите си по посрещане 
председателя на Народното събрание. И затова ви моля да приемете това като 
уважителен мотив и да остане някой от заместниците, който да го представлява, 
тъй като кмета няма допълнения по внесените материали. Поне така ми каза. След 
като приехме т. 17, отиваме към т. 18.  
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ПО ОСЕМНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Утвърждаване състава 
на местната комисия по член 8, алинея 2 от Закона за уреждане правата на 
граждани с многогодишни жилищно спестовни влогове. 

ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 
 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Докладна записка относно утвърждаване състава на 
местната комисия по чл. 8, ал. 2 от Закона за уреждане правата на граждани с 
многогодишни жилищно-спестовни влогове. Тука става дума да променим един 
член от състава на комисията, който е представител на Общината юрист. На 
мястото на юрист, който е напуснал Общината… 
МАРИАНА ЦЕКОВА: Слагаме отново юрист.  
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Моля? 
МАРИАНА ЦЕКОВА: Аз съм председател от доста дълго време на тази комисия. 
Г-н Велинов напусна, слагаме отново юрист. Такива са изискванията.  
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Влиза юристът, който в момента е на длъжност. И така, 
има ли колеги, които желаят да се изкажат? Нещата са ясни. Те са абсолютно 
конвенционални, рутинни. Моля общинските съветници, които са съгласни да 
прекратим разискванията, да гласуват. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 16, „ПРОТИВ“ – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: С 16 „за“, без „против“ и „въздържали се“, прекратихме 
разискванията. Гласуваме явно, уважаеми колеги. Моля общинските съветници, 
които са съгласни с проекта за решение по промяна състава на член на комисията, 
да гласуват. Задръжте, ако обичате. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 16, „ПРОТИВ“ – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: С 16 „за“, без „против“ и „въздържали се“, приехме 
проекта за решение по т. 18. Някой не е участвал в гласуването. Аз също забелязах 
кой. Но това е негово право и нямам право даже да го цитирам кой е. Той така е 
решил. Така стоят нещата. 
 

Общинският съвет след като се запозна с докладната записка на Кмета на 
Община Смолян – НИКОЛАЙ ТОДОРОВ МЕЛЕМОВ, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 1 
и т. 23 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 
8, ал. 2 от Закона за уреждане правата на граждани с многогодишни жилищно 
спестовни влогове и чл. 16, ал. 3 от Правилника за прилагане на Закона за  уреждане 
правата на граждани с многогодишни жилищно спестовни влогове прие 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

№ 659 
 

1. Изменя и допълва Решение № 68/18.02.2017 г. и Решение № 300/ 18.11.2016 
г., както следва: 

1.1. Утвърждава състав на Местната комисия по член 8, алинея 2 от Закона за 
уреждане правата на граждани с многогодишни жилищно спестовни влогове при 
Община Смолян, както следва: 
Председател: инж.Мариана Цекова – Заместник кмет на Община Смолян 
Членове:    1. Иван Карабетев – младши експерт Дирекция „УО и ОС“ 
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2. Геновева Николова – главен експерт Дирекция „УО и ОС“ 
3. Даниела Димитрова – главен експерт Дирекция „ФСДБ“ 
4. Златко Карамучев – юрисконсулт Дирекция „ПНО“ 
5. Коста Начев – общински съветник 
6. Стоян Иванов – общински съветник 
7. Юлия Кисьова – общински съветник 
8. Тодора Гарова – старши счетоводител Дирекция „ФСДБ“ 

 1.2.Предлага на Управителния съвет на Националния компенсационен 
жилищен фонд да утвърди промените в състава на местната комисия по член 8, ал.2 
от ЗУПГМЖСВ при Община Смолян. 
 
ПО ДЕВЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Разрешение за 
изработване на Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване 
на поземлен имот с идентификатор 67547.8.64 в местност „Кравефермата”, 
землище с. Смилян. 

ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 
 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Точка 19, уважаеми колеги. Докладна записка от кмета 
на общината относно разрешение за изработване на Подробен устройствен план – 
ПРЗ, План за регулация и застрояване на поземлен имот с идентификатор 
67547.8.64 в местността „Кравефермата”, землище с. Смилян. 
(Мариана Цекова, от място: В Смилян „Кравефермата“, надолу към рибарника.) 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Един ПУП за жилищно застрояване. Някой от колегите 
се шегуваше, че в кравефермата ще има жилищно настаняване, но това само 
привидно. Местността се нарича така, а жилищното застрояване си е съвсем 
резонно. 
(Мариана Цекова, от място: Има си кравеферма, която е гатер.) 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Предлагам ви дискусия. Има ли желаещи да се изкажат? 
Не виждам. Прекратяваме разискванията. Моля общинските съветници, които са 
съгласни, да гласуват. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 17, „ПРОТИВ“ – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Със 17 „за“, без „против“ и „въздържали се“, 
прекратихме разискванията. Гласуваме явно, уважаеми колеги. Моля общинските 
съветници, които са съгласни да се разреши изработването на този ПУП в проекта 
за решение основно предложение, да гласуват. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 17, „ПРОТИВ“ – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Със 17 „за“, без „против“ и „въздържали се“, приехме и 
проекта за решение по т. 19.  
 

Общинският съвет след като се запозна с докладната записка на Кмета на 
Община Смолян – НИКОЛАЙ ТОДОРОВ МЕЛЕМОВ, на основание чл. 21, ал.1, т.11 
от ЗМСМА във връзка с чл. 124а, ал.1 и ал.2 от ЗУТ и чл. 124б, ал.1 от ЗУТ прие 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

№ 660 
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1. Разрешава изработването на проект за Подробен устройствен план - План 
за регулация и застрояване на поземлен имот с идентификатор 67547.8.64 в 
местност „Кравефермата”, землище с. Смилян, със следните устройствените 
параметри  – устройствена зона Жм, плътност на застрояване до 60%, височина до 
10 метра, кинт до 1.2, озеленяване – мин.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 В и К части.  

Проектът да се представи в Община Смолян окомплектован с актуална скица 
от кадастралната карта на землище с. Смилян  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 67547.8.64 в местност 
„Кравефермата”, землище с. Смилян. 
 
 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Точка 20, уважаеми колеги. Това е първата 
допълнителна точка, по която докладвам аз като председател на Общинския съвет. 
И незабавно трябва да изберем председателстващ общински съветник, за да мога 
да докладвам. Така че ви моля за предложения кой да председателства заседанието, 
докато аз докладвам по т. 20.  
(Михаил Генчев, от място: Г-н Топов.) 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Г-н Топов, имате думата. Вие да председателствате? 
Заповядайте. 
ФИЛИП ТОПОВ: Г-н Митко Николов предлагам да председателства. Да добиваме 
опит. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Благодаря ви. Уважаеми колеги, моля общинските 
съветници, които са съгласни с предложението г-н Димитър Николов да 
председателства заседанието, докато докладва председателя, да гласуват. Г-н 
Генчев, призовавам ви да участвате в гласуването. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 11, „ПРОТИВ“ – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: 11 „за“, без „против“ и „въздържали се“. Достатъчно 
мнозинство, за да председателства г-н Николов. Заповядайте, г-н Николов на 
председателското място. 
(Общинският съветник Димитър Николов зае мястото си на председателстващ 
заседанието по т. 20 от дневния ред.) 
 
ПО ДВАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Отмяна на Решения № № 623, 
627 и 628 приети от Общински съвет – Смолян на заседание, проведено на 
30.11.2017 г. по Протокол № 31, върнати като незаконосъобразни за ново 
обсъждане. 
ДОКЛАДВА: инж. Димитър Кръстанов – Председател на Общинския съвет 

 
ДИМИТЪР НИКОЛОВ: Колеги, точка 20. Докладна записка от инж. Димитър 
Кръстанов, председател на Общинския съвет, относно отмяна на Решения №№ 623, 
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627 и 628, приети  от Общински съвет – Смолян на заседание, проведено на 
30.11.2017 г. по Протокол № 31, върнати като незаконосъобразни за ново 
обсъждане. Г-н председател, имате думата. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Благодаря ви, г-н Николов. Уважаеми колеги, както и 
на комисиите докладвах, съвсем накратко да ви запозная с една специална заповед 
на областния управител, с която ни връща три от решенията, които сме взели на 
30.11 като незаконосъобразни. Аз имах възможността конкретно и обстойно да 
запозная отделните членове на всички комисии, особено на Комисията по 
законност и местно самоуправление, с мотивите на областния управител и в диалог 
с общинската администрация се оформи и проекта за решение. А то е, както вече 
сте забелязали, да отменим тези наши решения и да възложим на общинската 
администрация, отчитайки конкретните препоръки на областния управител, да 
внесе друга докладна записка, в последствие на едно от следващите заседания, 
която да отрази тези препоръки. По същество ние нямаме възражения, приели сме 
тези решения, но са налице някои конкретни пропуски и технически и не чак 
толкова технически слабости и пропуски, за да бъде областния управител в правото 
си да прецени като незаконосъобразни тези три наши решения. Това е най-
облекчената процедура. Отменяме ги, след което внасяме нова докладна записка, с 
което поправяме конкретните препоръки. Тоест отразяваме конкретните 
препоръки, които ни е отправил областния управител. Призовавам ви да го 
направим това.  
ДИМИТЪР НИКОЛОВ: Колеги, откривам разисквания по въпросната докладна 
записка. Има ли желаещи за отношение? Виждам, че няма. Който е съгласен да 
прекратим разискванията, моля да гласува. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 16, „ПРОТИВ“ – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0. 
ДИМИТЪР НИКОЛОВ: Колеги, предлагам Общинският съвет да вземе следните 
решения. Първо решение: Общински съвет – Смолян отменя свое Решение № 623… 
(Зарко Маринов – журналист, от място: 626.) 
ДИМИТЪР НИКОЛОВ: 623 е първото. 
(Зарко Маринов: и 6.) 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: 623. 
(Петър Мирчев, от място: 623, след това е 627 и 628.). 
ДИМИТЪР НИКОЛОВ: Решение № 623, прието на заседание, проведено на 30 
ноември 2017 г. по Протокол № 31, поради неговата незаконосъобразност. Моля за 
гласуване. Който е „за“, моля гласувайте. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 18, „ПРОТИВ“ – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0. 
 

Общинският съвет след като се запозна с докладната записка на Председателя 
на Общински съвет - Смолян – ДИМИТЪР ЙОВЧЕВ КРЪСТАНОВ, на основание чл. 
21, ал. 1, т. 24,  чл. 45, ал. 4, ал. 9 от ЗМСМА и Заповед № АП–03–09–1831/14.12.2017 
г. на Областен управител на област Смолян прие 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

№ 661 
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1. Общински съвет – Смолян ОТМЕНЯ свое Решение № 623, прието на 
заседание, проведено на 30.11.2017г. по Протокол № 31, поради неговата 
незаконосъобразност. 
 
ДИМИТЪР НИКОЛОВ: Второто предложение за решение: Общински съвет – 
Смолян отменя свое Решение № 627, прието на заседание, проведено на 
30.11.2017г. по Протокол № 31, поради неговата незаконосъобразност. Моля 
колегите, които са „за“ приемане на това решение, да гласуват.  
ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 17, „ПРОТИВ“ – 1, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0. 
 

Общинският съвет след като се запозна с докладната записка на Председателя 
на Общински съвет - Смолян – ДИМИТЪР ЙОВЧЕВ КРЪСТАНОВ, на основание чл. 
21, ал. 1, т. 24,  чл. 45, ал. 4, ал. 9 от ЗМСМА и Заповед № АП–03–09–1831/14.12.2017 
г. на Областен управител на област Смолян прие 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

№ 662 
 

1. Общински съвет – Смолян ОТМЕНЯ свое Решение № 627, прието на 
заседание, проведено на 30.11.2017г. по Протокол № 31, поради неговата 
незаконосъобразност. 
 
ЕКАТЕРИНА ГАДЖЕВА: Искам да обясня отрицателен вот. 
ДИМИТЪР НИКОЛОВ: Да, имате думата. 
ЕКАТЕРИНА ГАДЖЕВА: Лично мен много ме притеснява, че в едно решение от 
областния управител имаме три върнати решения. Това е система от грешки. В 
началото на годината за такива неща се искаха оставки. Така че колеги, ние 
изискваме много от администрацията, нека и ние сме по-прецизни. В това число 
слагам и нас като председатели на комисии и вас, г-н Кръстанов. Все пак броенето 
до 20 е елементарно занимание. Нищо към докладната, нищо по същество. Просто 
ми се щеше всички да сме внимателни и да не гледаме само чуждите грешки, а и 
своите. 
(Михаил Генчев, от място: Реплика.) 
ДИМИТЪР НИКОЛОВ: Да, г-н Генчев. Заповядайте. 
(От залата: За какво реплика? Отрицателен вот е.) 
ДИМИТЪР НИКОЛОВ: Г-н председател? 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Тъй като към мен е упрека, единият от аргументите е 
мнозинството за гласуване. Но другият аргумент е много по-съществен. И ако 
искате, да го разискваме сега, аз съм готов. Но Общинският съвет не разполага със 
собствен юрист, собствен юрисконсулт. Разбирате ли? И тогава ние сме принудени 
да ползваме изцяло администрацията и се доверяваме, и вие, и аз, на коректността 
на подготовка на докладните записки. Това е безспорно. Ако стигнем до това 
Общинския съвет да има собствен юрист, нещата ще стоят по друг начин. Но 
приемам препоръката да бъдем по-прецизни в подготовката като цяло на 
материалите. На г-жа Гаджева й благодаря! 
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ДИМИТЪР НИКОЛОВ: Колеги, преминаваме към третото предложение за 
решение. Общински съвет – Смолян отменя свое Решение № 628, прието на 
заседание от 30.11.2017 г. Моля за гласуване. Който е „за“ отмяна на това решение, 
моля гласувайте. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 18, „ПРОТИВ“ – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0. 
ДИМИТЪР НИКОЛОВ: 18 „за“, без „против“ и „въздържали се“.  
 

Общинският съвет след като се запозна с докладната записка на Председателя 
на Общински съвет - Смолян – ДИМИТЪР ЙОВЧЕВ КРЪСТАНОВ, на основание чл. 
21, ал. 1, т. 24,  чл. 45, ал. 4, ал. 9 от ЗМСМА и Заповед № АП–03–09–1831/14.12.2017 
г. на Областен управител на област Смолян прие 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

№ 663 
 

1. Общински съвет – Смолян ОТМЕНЯ свое Решение № 628, прието на 
заседание, проведено на 30.11.2017г. по Протокол № 31, поради неговата 
незаконосъобразност. 
 
ДИМИТЪР НИКОЛОВ: Г-н председател, завърших. Заповядайте по последната 
докладна. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Благодаря ви, г-н Николов. И така, уважаеми колеги, да 
благодарим на колегата Димитър Николов, който председателстваше по точка 20. 
И конкретно свършихме работа. А сега последната точка, точка 21. 
 
ПО ДВАДЕСЕТ И ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Даване съгласие за 
отпускане на еднократна финансова помощ на пострадали семейства при 
пожар в с. Момчиловци, община  Смолян. 

ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 
 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Докладна записка от кмета на общината относно даване 
съгласие за отпускане на еднократна финансова помощ на пострадали семейства 
при пожар в село Момчиловци, община Смолян. Веднага искам да кажа, че след 
като получихме кметът и председателят на Общинския съвет докладната записка 
на Сийка Суркова, кмет на село Момчиловци, беше съвсем естествено да реагираме 
спонтанно и незабавно да се подготви и внесе в Общинския съвет тази докладна 
записка. Като оставихме за преценка на общинските съветници размера на сумата, 
с която е целесъобразно и като възможности да се подпомогнат семействата, които 
са пострадали. Имате думата, г-н Хаджихристев. Ръководител на група и 
председател на Комисия по законност. 
КИРИЛ ХАДЖИХРИСТЕВ: Уважаеми колеги, мисля че няма смисъл да 
обясняваме за какво става въпрос. Какво нещастие, трагедия в тези студени дни. И 
тъй като трябва да вземем решение за отпускане на еднократна помощ, аз 
предлагам една редакция на точка 1. Дава съгласие да бъде отпусната еднократна 
финансова помощ за възстановяване на щети от възникнал пожар, по 300 лева на 
всеки член от шестте семейства от село Момчиловци. Това го правя, тъй като 
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виждам, че има двучленно, четиричленно, едночленно семейство, така че да бъдем 
еднакво пропорционални към всички. И добавяне на втора точка. Община Смолян 
да предостави 15 кубика дървен материал, добит от общински гори. 
(Мариана Цекова, от място: Не може.) 
КИРИЛ ХАДЖИХРИСТЕВ: В смисъл? 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Има възражение от гледна точка вероятно на 
обстоятелството, че Общината не разполага с подобна дървесина. 
МАРИАНА ЦЕКОВА: Абсолютно. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: И аз така мисля.  
МАРИАНА ЦЕКОВА: Още повече, че ние в момента нямаме договор с лицензиран 
лесовъд, който да изготви такава програма. 
(Михаил Генчев, от място: Равностойността. Да ги платим тези 15 кубика. 
Равностойността на 15 кубика колко е?) 
МАРИАНА ЦЕКОВА: Г-н Мелемов е разговарял с Южно централното горско 
предприятие, за което ми е възложено да поискам от тях този материал, понеже ние 
нямаме възможност такава. 
КИРИЛ ХАДЖИХРИСТЕВ: А вие не можете да им върнете друго равностойно 
нещо?  
МАРИАНА ЦЕКОВА: За съжаление няма как да ги добия. Юридически няма как 
да го направя. Не че нямаме материал. 
(Михаил Генчев, от място: Киро, парична помощ бе. 15 кубика по 300 лева – 5 000 
лева да ги гласуваме за помощ.) 
(Стоян Иванов, от място: Много ви е лесно.) 
КИРИЛ ХАДЖИХРИСТЕВ: Това са моите предложения. Чуваме, че няма как да се 
случи. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Благодаря ви, г-жо Цекова. Г-н Генчев, моля ви да 
правите предложенията на микрофон, за протокола. 
МИХАИЛ ГЕНЧЕВ: Правя конкретно предложение. Щом не може да се 
предоставят 15 кубика дървен материал от общински гори, да гласуваме 
равностойността на 15 кубика, примерно по 300 лева, 4 500 лева. Предлагам 5 000 
лева. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Да, инж. Цекова. Може би има и друга форма. 
МАРИАНА ЦЕКОВА: Искам и още нещо, само ако позволите. Значи аз съм била 
на мястото вчера. На последният етаж семействата са най-засегнати. И г-жа 
Суркова е тука. Значи те нямат дрехи, нямат нищо. Надолу наистина е наводнена 
къщата. Но проблемите са на последния етаж. Покривът е обща част за всички. 
Значи те имат еднакви. Тя е обща част. Според мен не би следвало да ги делите. Но 
вие ще прецените, все пак. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Само един момент, г-н Хаджихристев. Г-жо Суркова, 
искате ли да допълните? От гледна точка на подобряване на самото предложение, 
на неговото окончателно изясняване и целесъобразно изготвяне като размери. 
КИРИЛ ХАДЖИХРИСТЕВ: Преди да се включи г-жа Суркова, исках това да кажа. 
Първа точка е за еднократна помощ на всеки член от семейството по 300 лева. А 
втора точка, след като не може да се добие такъв материал, той ще се закупи и ще 
се предостави като материал. Така че той ще бъде за всички. 
МАРИАНА ЦЕКОВА: Но проблемът е отгоре. 
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КИРИЛ ХАДЖИХРИСТЕВ: Ама г-жо Цекова, нали покрива е отгоре? 
МАРИАНА ЦЕКОВА: Вижте, не само покрива е горе. Цялата къща е гредоред. На 
последният етаж плюс мансардите, всичко е изгоряло. Хората дори нямат дрехи. 
Надолу дрехите са там. 
(Реплика на Михаил Генчев, от място /не се чува.) 
КИРИЛ ХАДЖИХРИСТЕВ: Какво предлагате в такъв случай? 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Чакайте малко. Ясно е, че хората, които са под 
покривното пространство са пострадали най-силно. 
СИЙКА СУРКОВА – кмет на с. Момчиловци: На всеки един етаж има поражения 
от пожара. Аз искам да попитам, максималната еднократна стойност, помощ, на 
каква стойност би могла да бъде? 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Трудно ми е да отговоря на този въпрос. 
(Филип Топов, от място: Мисля, че беше 500 лева.) 
СИЙКА СУРКОВА: И аз знам, че е 500 лева максималната стойност. Защо не 
отпуснете максимална стойност на член от семейството? 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Обаче тука играе понятието домакинство. Ако ние се 
придържаме към конкретни норми за подпомагане при бедствия, аварии и 
катастрофи, мисля че беше на домакинство, а не на член от семейството. 
СИЙКА СУРКОВА: В такъв случай предложението 300 лева на член от 
семейството мисля, че е удачно. Нещо друго искам да кажа. Не знам от страни как 
изглежда състоянието и положението на Момчиловци в момента, но мога да ви 
кажа, че е трагично. Освен в къщата, на която изгоря покрива, и в която 6 семейства 
останаха без покрив над главите си преди Коледа, като цяло в селото по отношение 
на пожарите. За две години и половина, имаме 7 пожара, от които 3 големи. Които 
оставиха хората, които живееха в къщите, на улицата. Изключително трудно беше 
в нощта на гасенето на пожара. Тогава общественото недоволство беше голямо. 
Насочи се срещу пожарникарите, които нямаха абсолютно никаква вина. Но пък се 
наложи и аз и Полицията да успокояваме хората и да оставим пожарникарите да си 
свършат работата. От две години говорим за наличие на стар противопожарен 
автомобил или какъвто и да е в Момчиловци, за да можем да реагираме тогава, 
когато имаме нужда. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Да, благодаря. Разбираме ви, г-жо Суркова. Така е. 
СИЙКА СУРКОВА: За 40 минути, за колкото дойде противопожарния автомобил, 
просто покрива вече беше изгорял. При други обстоятелства можем да реагираме 
по друг начин. Ако не е стар противопожарен автомобил, нека да бъде водоноска с 
помпа или каквото и да е. Нещо, което да осигурява водата преди да дойде 
пожарната, за която знаете, че минимума от време е 30 минути. И в Общинския 
съвет, както и в Община Смолян, и в Областна администрация, има подписка от 
жителите на Момчиловци точно за това нещо. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: При мен пристигна, да. Потвърждавам факта. 
СИЙКА СУРКОВА: Получихме отговор единствено от областния управител, който 
обясни, че процедурата е Община Смолян да поиска такъв автомобил от 
Министерството на вътрешните работи. Ние да подсигурим доброволци, които 
трябва да минат обучение и веднъж за винаги този проблем да бъде решен. Имаме 
нужда от вашата помощ. Имаме нужда от помощта на държавата. За нас е 
изключително важно и спешно. Затова ви молим. 
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ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Благодаря ви, г-жо Суркова. Г-н Топов, след което г-н 
Хаджихристев. 
ФИЛИП ТОПОВ: Уважаеми колеги! Аз първо към кметицата. Предложение в ход 
да подготви една докладна записка до кмета, евентуално да може да се отреагира 
на този проблем. А да допълним и проекта за решение. Да допуснем предварително 
изпълнение на това решение по чл. 60 от АПК, защото наистина тези пари на тези 
хора, точно в тези дни за Коледа им трябват.  
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Благодаря ви, г-н Топов. Г-н Хаджихристев. 
КИРИЛ ХАДЖИХРИСТЕВ: Остана втора точка и не чух никой от другите 
общински съветници някакво предложение. 
(Мариана Цекова, от място: Трябваше и г-жа Аръчкова да е тука. Да каже дали ще 
може това да го изпълни.) 
КИРИЛ ХАДЖИХРИСТЕВ: Вие казвате, че няма от къде да намерите парите? Така 
ли? 
(Михаил Генчев, от място: Че един кмет ако не може да намери 5 000 лева за да 
помогне, какъв кмет е?) 
(Разисквания в залата.) 
(Екатерина Гаджева, от място: Ето, сега има коледен банкет, да сложим една 
кутия, да съберем малко дарения. Точно така.) 
(Реплики от залата.) 
МАРИАНА ЦЕКОВА: Това става с решение на управителния съвет. С всички сме 
говорили, с които е възможно. Но Южно централно горско предприятие те ще им 
отпуснат. Вчера заедно с фирмата, която си я бяха наели собствениците съм била 
там. Г-жа Суркова знае. КСС-то сме обсъждали като цяло. Нямам нищо против, 
разбирате ли? Сега г-жа Суркова казва, че са 10 човека възрастни, без децата. Ако 
искате, да запишем 10 човека, които са. 
(От залата: 10 човека или 10 семейства?) 
КИРИЛ ХАДЖИХРИСТЕВ: Те са упоменати. 
МАРИАНА ЦЕКОВА: Не са 10 семейства. 
КИРИЛ ХАДЖИХРИСТЕВ: 6 семейства, 10 човека. 
МАРИАНА ЦЕКОВА: Добре, нека да го запишем, да е ясно и точно. Утре ще дойде 
пак Сметна палата. Тя в момента пак е тука всъщност. Да запишем 10 живущи, 
постоянно живущи са, нали така? 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: 10 живущи пострадали от пожара, по 300 лева. Това е 
първа точка, нали така? 
МАРИАНА ЦЕКОВА: Да. 
КИРИЛ ХАДЖИХРИСТЕВ: Те защото са упоменати в докладната, затова я 
редактирах по този начин.  
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: ЮЦДП… Възлага на кмета да направи постъпки през 
ЮЦДП за подпомагане. И това не става. 
КИРИЛ ХАДЖИХРИСТЕВ: Не става. 
(Разисквания в залата.) 
(Михаил Генчев, от място: Абе дайте да гласуваме втора точка 15 кубика дървен 
материал. Пък Администрацията да си направи съответните…) 
МАРИАНА ЦЕКОВА: Вижте, чакайте сега. Мисля, че виждате КСС-то. Това е 
несериозно 15 кубика дървен материал. В проекта, който бързо го изготви 
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конструктора, г-жа Суркова знае, то е точно специфичен. 14 на 12, фасониран 
материал. И няма как. Мисля, че в докладната на Суркова е КСС-то. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Продължават консултациите по проекта за решение да 
се формулира едно конкретно и окончателно предложение. До какво стигаме, г-н 
Хаджихристев?  
КИРИЛ ХАДЖИХРИСТЕВ: Г-жа Цекова на всяко предложение казва как не става 
и аз се чудя вече как да го формулирам. 
(Михаил Генчев, от място: Дай ние ще гласуваме. Защо трябва да ни казва някой 
как да става?) 
КИРИЛ ХАДЖИХРИСТЕВ: Аз разбирам, че то е фасонират материал, но не може 
тука сега да изброяваме греди и дъски какви трябва да са. Говорим като обща 
кубатура. 
(Мариана Сивкова, от място: Говорим за кубици, пък вече да си...) 
КИРИЛ ХАДЖИХРИСТЕВ: Да. Аз няма да говоря тука за греди и за дъски. 
(Разисквания в залата.) 
(Михаил Генчев, от място: Дайте да вземем решение.) 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: В техническия проект на покрива има съвсем 
разнообразни дървени елементи. То е детайли, то е такова, онакова, системи за 
закрепване и т. н. 
КИРИЛ ХАДЖИХРИСТЕВ: Нас това не ни интересува, защото не сме 
специалисти. Говорим за кубатура. А вече в кубатурата влиза фасонирания 
материал. 
(Костадин Василев, от място: Може ли и аз?) 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ:  Г-н Василев, имате думата. 
КОСТАДИН ВАСИЛЕВ: Г-н председател, това, което Суркова тука и колегата 
предложи, ние се обединяваме около него. От 6 семейства, нека станат 10 човека, 
които основно живеят, по 300 лева, за да посрещнат хората Коледа и Нова година. 
Което е много важно на този етап да им се дадат тези пари. А така или иначе аз си 
мисля, че дървения материал ще бъде по-труден като изпълнение и като процедура, 
като бюрокрация малко. Въпреки това, ние нямаме готовност в момента да вземем 
такова решение за дървен материал. Според мен да се обединим върху тези пари за 
хората, които са пострадали. Защото те им са необходими в момента и сега. 
(Разисквания в залата.) 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Това е едно от възможните решения, уважаеми колеги. 
Да подпомогнем 10-те пострадали пряко от пожара. 
(От залата: 12 са.) 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Анита Чолакова. Нека да чуем колежката Чолакова. 
АНИТА ЧОЛАКОВА: Здравейте! А покрива какво го правим? А покрива? Някой 
ще отговори ли за покрива какво правим? И аз искам да знам. Първото беше ясно, 
по 300 лева на човек. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Аз предполагам, че ще има и дарителски кампании. 
АНИТА ЧОЛАКОВА: Имаме съобщение, че г-н Мелемов ще ни внесе докладна 
записка за покрива на къщата и аз искам да знам коя сума гласуваме. 31 хиляди, 
дето ни е внесена или какво? 
(Мариана Цекова, от място: О, не.) 
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АНИТА ЧОЛАКОВА: Казвайте нещо конкретно. Аз искам да вземем решение за 
покрива днес. 
МАРИАНА ЦЕКОВА: За да гласувате тази сума, трябва да има проект. Това КСС 
е направено въз основа на някаква конструкция. Много е дълбоко, ако гласувате 31 
хиляди. Значи в Момчиловци се палят през 2 месеца къщи. И тази в случая се е 
палила и преди това, по сводката от Пожарната. Недейте така. Решете каква 
еднократна помощ ще вземете. Те имат и дарителска сметка. 
АНИТА ЧОЛАКОВА: Не знам. За мен това не е отговор. Просто кажете нещо по-
конкретно. Ние за покрива можем ли, Общинският съвет можем ли да дадем 
отчасти от тази сума? Можем ли да дадем? 
(Михаил Генчев, от място: Можем, всичко можем.) 
МАРИАНА ЦЕКОВА: По принцип, когато са пострадвали хора, им се отпуска 
еднократна помощ. В случая, както е сега, понеже еднократната помощ, която може 
кметът да даде е 500 лева, но е края на финансовата година, ние искаме от вас 
решение, за да разходваме допълнително средства от това, което сте ни разрешили. 
АНИТА ЧОЛАКОВА: За еднократната ли говорим? 
МАРИАНА ЦЕКОВА: Да.  
АНИТА ЧОЛАКОВА: Аз мисля, че тази тема е затворена. Говорим за покрива. 
МАРИАНА ЦЕКОВА: Не, и едното, и другото е едно и също. 
АНИТА ЧОЛАКОВА: Не е едно и също. Еднократната сума е да помогнеш на 
човека, защото той в момента може да му са изгорели и парите. 
МАРИАНА ЦЕКОВА: Тогава да попитам за другата къща, която изгоря в 
Момчиловци какво направихме? Пак еднократни помощи.  
АНИТА ЧОЛАКОВА: Ама не сме имали анонси. Имахме вчера анонс, че кмета ще 
ни внесе да гласуваме за покрива. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Моля ви колеги, един по един. След което заместник-
кмета г-н Марин Захариев. Нека да изслушаме г-н Марин Захариев и 
продължаваме. 
МАРИН ЗАХАРИЕВ – зам.-кмет на Община Смолян: Благодаря! Уважаеми г-н 
председател, уважаеми общински съветници. Едно конкретно предложение. До 
колкото разбрах, фирмата, която заедно с конструктора са огледали мястото, 
започват работа по къщата. Имахме разговор с г-н Чавдаров, видно е от докладната, 
че там са се спрели на фирма „Дюлгер“ хората. Започват работа и ще изградят 
покрива в кратки срокове. Г-н Чавдаров изрази готовност да дари желязо и бетон. 
Южно централно горско предприятие вярваме, че ще даде дървен материал. Така 
че аз вярвам, че покрива ще бъде изграден в сравнително кратък срок, независимо 
от това каква сума ще се гласува днес. Затова предлагам следното нещо. Нека да се 
гласуват действително пари за хората. Дали ще са по 300 лева, както сте ги решили. 
Да видим колко ще се съберат като дарения. Да видим какво ще даде ЮЦДП, какво 
ще даде фирма „Дюлгер“ и живот и здраве, ако искате, на следваща сесия, ако има 
пари, които се търсят, да се гласуват, защото наистина не е коректно в момента. 31 
хиляди няма да бъде цената, ако материалът бъде дарен и ако арматурата бъде 
дарена. Което пак казвам, по никакъв начин не трябва да притеснява хората. Почва 
да работи фирмата и тя казва, аз дори ще изчакам, няма да им поставям условия 
кога да бъде платен покрива. И тука е права г-жа Цекова. В годините наистина 
доста къщи са се палеха. Помагано е с материал, с логистика и с пари. Да има 



Протокол № 32/21.12.2017 г. 

  

132 

 

някаква такава реципрочност. За трети път казвам, по никакъв начин няма да забави 
ремонта. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Благодаря ви, г-н Захариев. Да, г-н Безергянов, 
слушаме. Имате думата.  
АНГЕЛ БЕЗЕРГЯНОВ: В тази връзка аз имам конкретно предложение. На всеки 
един член от семейството, за които говорим и са пострадали, от бюджета нашия, на 
Общинския съвет, да дарим по 150 лева на човек. 
(От залата: Това допълнително към 300?) 
АНГЕЛ БЕЗЕРГЯНОВ: Да, допълнително. 
КИРИЛ ХАДЖИХРИСТЕВ: Как се формира бюджетът на Общинския съвет? Това 
означава от нашите заплати. Аз съм съгласен. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Не само от заплатите. От разходи. Ние имаме и разходи 
като цяло. 
КИРИЛ ХАДЖИХРИСТЕВ: Колко са разходите?  
(Разисквания в залата.) 
КИРИЛ ХАДЖИХРИСТЕВ: Нека да уточним. От заплатите на съветниците. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Тука наистина от материални разходи или от заплати. 
То няма от какво друго. Става дума за 1 500 лева. Нали така? 
(Михаил Генчев, от място: Между другото, това разпореждане как става в 
отсъствието на някои?) 
(Мариана Сивкова, от място: Това не е от заплатите, бе Мишо.) 
(Разисквания в залата.) 
(Михаил Генчев, от място: Дайте всеки от нас да демонстрира…) 
(Кирил Хаджихристев, от място: 29 по 150 са друга сума.) 
(Разисквания в залата. Говорят вкупом и не се чува.) 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Става дума за 10 по 150. 
(Разисквания в залата). 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Г-н Топов, имате думата. 
ФИЛИП ТОПОВ: Колеги, дайте да се отнесем малко по-сериозно към проблема. И 
той е наистина фрапиращ. Това, което се обединихме, по 300 лева на член от 
семействата, предварително изпълнение на това решение, за да могат хората да си 
посрещнат най-наложащите нужди сега и веднага, и във връзка с коледните 
празници. Относно изразеното становище на г-н Захариев, има резон. Да се види 
горе-долу какво ще остане като доплащане, и чак тогава да търсим възможности за 
евентуално доплащане на това, което „Дюлгер“ и другата фирма ще направят. 
Относно това предложение по 150 лева, има резон. Обаче при това положение, как 
да ви кажа, то е доста популистко. Първо, много популистко. Второ, ако тръгнем 
по тази логика, дайте сега довечера има и банкет, вместо банкета да платим парите. 
По 150 лева от всички, които ще присъстват на банкета. Това го казвам несериозно, 
да ви кажа. Конкретно предложение, г-н председател. Първа точка. По 300 лева на 
член от семейството. Допускане предварително изпълнение на решението. И до 
тук. Защото в момента ако в момента ние пришием като трета точка по 150 лева и 
хората, които не са присъствали в залата, от тяхно име не можем да вземем 
решение. Разбирате ли? А дарителството е благотворителен акт, не е задължение. 
Това са такива предложения, които, как да ви кажа, малко предколедни. Предлагам 
да прекратим дискусията, да се ориентираме по 300 лева на човек, чл. 60 
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предварително изпълнение, а по-нататък г-н Захариев пое ангажимент да 
изравняваме необходимата сума. Благодаря! 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Благодаря ви, г-н Топов. Да ви кажа, че аз приемам 
аргументите на г-н Марин Захариев от гледна точка на предварително заявени 
нагласи на дарители. Става дума и за „Дюлгер“ и за ЮЦДП. И това е 
целесъобразно. Ние решаваме в момента проблемът на хората в обозримо един 
кратък период напред и след това, когато се изясни какви са нуждите, след като се 
изяснят и ресурсите от дарителските фондове и от фирмите, тогава вероятно ще 
обсъдим и въпроса за попълване на сметката. Г-н Генчев. 
МИХАИЛ ГЕНЧЕВ: Тука само ще помоля колеги да не правят такива предложения 
в зала, защото по принцип ние нямаме право като Общински съвет да гласуваме 
такова решение. И като сме много ербаб да правим такива предложения, ето, аз го 
правя. Като общински съветник в момента внасям в касата на кметство 
Момчиловци 150 лева. Хайде, последвайте ме сега! 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Това е наистина така! По процедура. Много кратко, 
Ангел Безергянов. 
АНГЕЛ БЕЗЕРГЯНОВ: Имам реплика към г-н Генчев. Общо взето не можем да 
сравняваме ситуацията, в която са изпаднали хората и ситуацията на кметство 
Виево, така че коренно различни са обстоятелствата, фактите и т. н. Не бива да 
злоупотребяваме. Аз си държа на предложението и искам да го подложите на 
гласуване. Благодаря! 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Това е. Аз не знам трябва ли да агитираме по този 
въпрос? Това е като оттеглянето на докладната от вносителя. Ние можем да си 
мислим всичко, но вносителя решава. Това е личен акт. Дарителството също е 
личен акт. Така че аз няма да си позволя да направя това. Г-н Генчев ще дари 
толкова, ние ще дарим различни суми сигурно всички, но то е много личен акт това. 
(Разисквания в залата.)  
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Подминахме 8 часа и половина от началото на 
заседанието. Вие се разсейвате. Моля ви се да бъдем по-концентрирани. Ще 
модифицирате предложението? Да, г-н Безергянов, слушам ви. 
АНГЕЛ БЕЗЕРГЯНОВ: Оттеглям предложението. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Благодаря. И така, уважаеми колеги. Задължително в т. 
1 упоменаваме, че за 10 пострадали от пожара в Момчиловци… 
(От залата: 12 са.) 
(Кирил Хаджихристев, от място: 12 са. Нека да запишем за всеки член от 
семейството.) 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Може ли да уточним броя, защото ние трябва да бъдем 
конкретни в решението. Г-жо Суркова, г-жо кмет? 
СИЙКА СУРКОВА: Подходихме с 12 човека в докладната записка. Оказа се обаче, 
говорейки с представители на Община Смолян, че пълнолетните деца над 18 
години не ги броят като членове от същото семейство и те няма да бъдат 
подпомогнати. Затова цифрата е 10. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Цифрата е 10. Толкова, колкото са по така наречените 
правила на ЕСГРАОН-а.  И така. За 10 засегнати пострадали от пожара, по 300 лева 
на човек. гласуваме сумата. Точка първа. Точка втора – допускаме предварително 
изпълнение в съответствие с чл. 60 от Административнопроцесуалния кодекс. 
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Уважаеми колеги, прекратили сме разискванията и гласуваме в две точки проекта 
за решение. 10 по 300 плюс въвеждане на предварително изпълнение, но поименно. 
Тука няма компромис в поименното гласуване. 
 
Поименно гласуване на проекта за решение по т. 21 от дневния ред: 

1. Ангел Безергянов     – „за“ 
2. Анита Чолакова    – „за“ 
3. Валентин Кюлхански    – отсъства 
4. Валентин Цолов     – отсъства 
5. Данчо Киряков     – отсъства 
6. Димитър Кръстанов    – „за“ 
7. Димитър Николов     – „за“ 
8. Екатерина Гаджева    – „за“ 
9. Елисавета Лободова    – „за“ 
10. Ивайло Халваджиев    – „за“ 
11. Иван Пищалов     – „за“ 
12. Илия Томов     – „за“ 
13. Кирил Асенов     – отсъства 
14. Кирил Хаджихристев    – „за“ 
15. Коста Начев     – „за“ 
16. Костадин Василев     – „за“ 
17. Мариана Сивкова     – „за“ 
18. Мария Семерджиева    – отсъства 
19. Марияна Методиева    – отсъства 
20. Милен Журналов     – отсъства  
21. Милен Пачелиев     – отсъства 
22. Михаил Генчев     – „за“ 
23. Петър Мирчев     – „за“ 
24. Салих Аршински     – отсъства 
25. Славка Каменова     – отсъства 
26. Стефан Сабрутев     – отсъства 
27. Стоян Иванов     – отсъства 
28. Филип Топов     – „за“ 
29. Юлия Кисьова     – „за“ 

 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Моля да обявите резултата от гласуването. 
(Виолета Бояджиева: 17 „за“, без „ против“, „ въздържал се“ 0.)  
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: 17 „за, без „против“ и „въздържали се“. Приехме 
проекта за решение. 
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Общинският съвет след като се запозна с докладната записка на Кмета на 
Община Смолян – НИКОЛАЙ ТОДОРОВ МЕЛЕМОВ, на основание чл.21 ал.1 т.23 
от Закона за местното самоуправление и местната администрация прие 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

№ 664 
 

I. Дава съгласие да бъде отпусната еднократна финансова помощ в размер на 
300 /триста/ лева на всеки от 10-те членове на семейства пострадали при 
пожар в с. Момчиловци. 
 

II. Допуска предварително изпълнение на решението, на основание чл.60 ал.1 
от Админстративнопроцесуалния кодекс. 

 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Колеги, възхитен съм вашата устойчивост и 
работоспособност в днешния ден. Позволете ми сърдечно да ви благодаря! Да ви 
пожелая здраве и сили! Светли празници и щастлива 2018 година! Благодаря ви и 
до нови срещи през новата година! Хубава вечер на всички! 
 
(Заседанието на Общинския съвет беше закрито в 17.35 часа.) 
 
 
 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ 
Председател на Общински съвет – Смолян 
 
 
 
Изготвил протокола,  
Анелия Кехайова – гл. специалист 
в сектор „ Административно обслужване” към Дирекция АИО и ОМП 
 
 


