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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 
№ 33 

 
Днес, 12.01.2018 година, от 15.00 часа, в заседателната зала на Община 

Смолян се проведе заседание на Общински съвет – Смолян, на основание чл. 23, 
ал. 4, т. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация. 

Присъстваха: 27 общински съветника 
Отсъстваха: Кирил Асенов и Марияна Методиева 
 
В залата присъстваха и заместник областния управител на Смолян Адриан 

Петров, както и граждани на община Смолян. 
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 г-н заместник областен управител, уважаеми 
госпожи и господа кметове на населени места, уважаеми представители на 
Общинската администрация, на печатните и на електронните медии! В залата 
присъстват 26 общински съветници. Имаме необходимият кворум. Откривам 
заседанието на Общинския съвет – Смолян днес, 12 януари 2018 година, 15.00 часа. 
Най-напред ми се иска да ви информирам, че заседанието е свикано въз основа на 
чл. 23, ал. 4, т. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация. 
Предварително по дневният ред е заявена само една точка, а именно предложение 
за поемане на временен безлихвен заем от Централния бюджет на Република 
България в размер на 3 950 000 лв. с доклад на ръководителя на групата общински 
съветници от ГЕРБ – г-н Ангел Безергянов. Веднага отбелязвам, че в последствие 
беше получено предложение, също под формата на докладна записка, от кмета на 
общината г-н Мелемов, и ви моля, когато обсъждаме дневния ред да имаме 
предвид, че процедурата по свикване на заседанието е на групата съветници от 
ГЕРБ, но че основният докладчик по точка първа от дневния ред ще бъде кмета на 
общината г-н Николай Мелемов. Едновременно с това, уважаеми колеги, за ваша 
информация, постъпили са уведомления от общинските съветници Кирил Асенов, 
който е извън страната и Филип Топов, който е предоставил документи, че участва 
в заседание на Районен съд, за отсъствие по уважителни причини от днешното 
заседание. И също така по чл. 74, ал. 2 от нашия правилник са се записали за 
изказване по т. 1 от проекта за дневен ред господата Петър Янев, Георги Узунов и 
Стоян Ковачев. В последствие е заявил желание тук в залата Костадин Узунов да 
вземе участие с изказване като гражданин, но той е четвърти и ще му предоставим 
думата само, ако има достатъчно време. Уважаеми колеги, в хода на подготовката 
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на днешното заседание, след заседанието на Комисията по бюджет, финанси и 
икономическо развитие и на Постоянната комисия по законност и местно 
самоуправление, постъпиха допълнително и аз съм ви уведомил за това на 
електронната ви поща, две докладни записки, а именно: Докладна записка от кмета 
на общината относно даване на съгласие за участие на Община Смолян с проектно 
предложение за финансиране по проект „Красива България“ на МТСП по мярка 02. 
Става дума за детска градина и затова си позволих да включа допълнително в 
проекта за дневен ред, който обаче ще обсъдим след малко, тъй като вече 
практически съм разкрил дискусия по него, и още една точка, която също от гледна 
точка на нейната навременност и неотложност съм включил и ви предлагам да 
обсъдим и днес да се занимаем с нея, я това е даване на мнение по опрощаване на 
дължими държавни вземания по постъпила преписка със съответния номер от 28 
ноември 2017 година от Администрацията на Президента на Република България, 
по молба на Емине Мехмед Смаил от Смолян, ул. „Родопи“ № 1. И така, разкривам 
дискусия по проекта за дневен ред, уважаеми колеги. Моля за изказвания, 
становища, въпроси, допълнения. Имате думата, уважаеми г-н Хаджихристев. 
Ръководител на групата на КРОС и председател на Постоянната комисия по 
законност. 
КИРИЛ ХАДЖИХРИСТЕВ: Уважаеми г-н председател, уважаеми г-н кмет, 
уважаеми колеги, уважаеми граждани! Аз ще започна с това, защото малко съм 
объркан с това, което се случва. На Комисията разглеждахме докладна записка с 
вносител г-н Безергянов. Снощи по електронен път ни беше изпратено 
предложение, докладна записка или както искате я наречете, на г-н Мелемов. Ние 
тази докладна не сме я гледали в комисии, с което нарушаваме правилника. Но тъй 
като почти са идентични, аз имам едно предложение. В комисиите се направиха 
предложения да бъде отложено гледането на точката с няколко дни, за да може да 
се направят консултации с министъра на финансите. Във връзка с положението, в 
което е изпаднала общината, той да ни отговори дали ще ни отпусне при 
положително становище на Общинския съвет такъв безлихвен заем, в какъв размер 
ще го отпусне и в какъв срок, защото вече текат лихви и главници, а те от къде ще 
бъдат прихванати, от кои пари. Така че предлагам да отложим точката за бъдещо 
разглеждане, в най-кратки срокове, а точка втора и трета да станат първа и втора.  
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Благодаря ви, г-н Хаджихристев. Предложението ви е 
процедурно, то има формално основание, че предложението на г-н кмета не е 
обсъждано в комисии. Г-н Сабрутев, имате думата. 
СТЕФАН САБРУТЕВ: Уважаеми г-н председател на Общинския съвет, уважаеми 
г-н Мелемов, уважаеми колеги, уважаеми съграждани! Аз мисля, че първа точка от 
дневния ред е недопустима. По няколко причини. Във въпросната точка са 
цитирани куп неистини. Цитират се обекти от капиталови разходи за 2018 година, 
цитират се разпределения на второстепенни бюджетни разпределители, Духов 
оркестър и т. н. Всички много добре знаем, че прерогатив и задължение на 
разпределянето на тези средства е Общинския съвет. Как вносителят г-н Безергянов 
разбра, че това ще се случи така? От къде той разбра за тази опасност, след като не 
е обсъждан бюджет 2018? Аз мисля, че при неналичие на обсъждане на бюджет и 
приемане, няма как да се коментират такива лъжи. Може да се намерят средства в 
самия бюджет от местни дейности, аз имам предложение, после в дискусиите ще 
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ги кажа от къде да се намерят. Затова предлагам тази точка изобщо да не влиза в 
дневния ред, да се оттегли и в последствие ще обясня защо след седмица, както бях 
предложил на г-н кмета на една среща. Благодаря. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Благодаря ви, г-н Сабрутев. Други колеги, които желаят 
да вземат отношение? Г-н Стоян Иванов, председател на Постоянната комисия по 
бюджет и финанси, след това г-н Безергянов. 
СТОЯН ИВАНОВ: Уважаеми г-н кмет, уважаеми г-н Кръстанов! То това 
предложение на г-н кмета за трети път влиза. Три месеца вече, така че много моля 
колегите общински съветници да не се съобразяват с така направените 
предложения и да се премине към гласуване и да се види ще се гледа ли точката 
или няма да се гледа. Тези хора не са дошли ей-така случайно.  
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Благодаря ви, г-н Иванов. Г-н Безергянов. 
АНГЕЛ БЕЗЕРГЯНОВ: Уважаеми г-н кмет на община Смолян, уважаеми г-н 
председател на Общински съвет – Смолян, уважаеми г-н зам.-областен управител, 
уважаеми кметове на населени места, уважаеми представители на масмедии, скъпи 
колеги общински съветници! Общо взето, както беше цитирана и разпоредбата на 
Закона за местното самоуправление и местната администрация, ние инициираме 
като цяло извънредна сесия на Общинския съвет с конкретна докладната. Самото 
предложение на кмета е съвсем различно нещо, което е свързано с въпросната 
докладна. Тя не е докладна записка. Общо взето, за да бъде спазен Закона за 
публичните финанси, както и да спазим Закона за общинския дълг, ние трябва да 
се съобразим с тези параметри, които са предложени във въпросната докладна. 
Диспозитива на въпросното решение, което искаме, въпросните решения по 
докладната, които искаме да бъдат приети, те няма как да бъдат законосъобразни, 
ако не бъдат спазени тези критерии. Няма никаква законова и правна пречка да 
разглеждаме и оттегляме въпросната докладна. Да не намесваме недопустимостта, 
нищожността с фактите и обстоятелствата, които са пряко свързани с въпросната 
докладна и предложения. Ние като граждани, защото малко неточно се изказват 
колегите, че аз съм единствения вносител на докладната, вносителят и инициаторът 
на днешната извънредна сесия на Общинския съвет, това са група общински 
съветници. съгласно Закона и Правилника, ние имаме право да инициираме такава 
сесия. Знаете ситуацията, поради която водени от активната си гражданска позиция 
и ангажираност като общински съветници, както и във връзка с голямото 
обществено недоволство по повод полученото писмо от министъра на финансите 
от 02.01.2018 година, относно което ни се казва, че ще бъде прихваната дължимата 
сума от предоставения и невъзстановен в срок безлихвен заем от Централния 
бюджет, предприехме и обективизирахме волята си, чрез настоящата докладна, с 
предложението, което изцяло поддържаме, предложението, направено от кмета 
като вносител и решихме да предизвикаме свикване на Общинския съвет по 
поставената тема. Прихващането, както знаете, ще се извърши от средства, 
утвърдени на Община Смолян съгласно чл. 52 от Закона за държавния бюджет на 
Република България за 2018 година, под формата на обща изравнителна субсидия 
приблизително в размер на 1 139 000 лв., както и субсидията за капиталовите 
разходи, която е в размер на 1 785 000 лв. или в общ размер на 2 925 500 лв. Видно 
от текста на писмото, Общината ще бъде лишена тази година от тези приходи от 
държавния бюджет, поради… 
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ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Г-н Безергянов, ще си позволя да ви прекъсна, защото 
вие говорите по същество, а ние сме в процедура на обсъждане на дневния ред. 
АНГЕЛ БЕЗЕРГЯНОВ: Затова подкрепен и воден от гореизложеното… 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: В тази връзка ви моля да бъдете точен по темата. 
АНГЕЛ БЕЗЕРГЯНОВ: Подкрепен и воден от гореизложеното, и с волята на 
групата общински съветници, предлагам и няма как да оттеглим въпросната 
докладна. Благодаря! 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Вашето многословие не може да измести два факта, а 
именно първият е, че в проекта за дневен ред вие сте вписан като вносител на 
материала и като такъв бяха информирани, както общинските съветници, така и 
двете комисии, които заседаваха на 10 януари. Докладва Ангел Безергянов, затова 
става дума, да. Сега нека да не изместваме фактите. Многословието не може да ги 
промени. Г-жа Гаджева има думата. 
ЕКАТЕРИНА ГАДЖЕВА: Уважаеми г-н кмет, уважаеми г-н председател, 
уважаеми колеги съветници, кметове на населени места, граждани! Много се 
радвам, че за първи път виждам залата на Общинския съвет толкова пълна, защото 
циркът започна рано, още на фаза дневен ред. Това надявам се, на всички ви прави 
впечатление, независимо в какъв етап ще протече дискусията, е хубаво да се чуе. 
Тук са дошли гражданите, за да чуят. Имаме четири записали се граждани. И разни 
такива процедурни хватки за обсъждане по същество или не по същество, 
изглеждат несъстоятелни. Преди точно един ден, в сряда, имахме комисия, в която 
над два часа и половина обсъждахме не внесената докладна дали се свика или не, а 
съществото на докладната. Така че това са така леки трикове, вероятно имат 
частично правна истина, но докладната по същество е разгледана и на комисията в 
сряда, тази, която внася кмета, и на предходните две комисии, както г-н Стоян 
Иванов каза. Значи ако някой мисли обратното, не внимава по време на комисии, 
което всъщност не е изненада. Но все пак си мисля, че при такава пълна зала, хората 
не са дошли да видят как ще си вдигнем ръцете, за да си тръгнем. И кметовете на 
населени места също не са пропътували километри, за да са част от този цирк. Моля 
ви да уважим избирателите ни, защото всички ние сме тук в качеството на избрани 
хора. Да чуем включително критични или не критични, всякакви мнения да 
допуснем по същество. Ако още малко се помотаем, както каза г-н Киряков на 
комисия, може да се окаже, че внасяме докладната за 2019 година. Днес ще чакаме 
едно, утре друго правно основание и така сесия след сесия, ей къде е декември. 
Благодаря! 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: И все пак си позволявам да ви припомня, колежке 
Гаджева, че обсъждаме проекта за дневен ред и че определението „цирк“ е най-
малкото силно неоснователно от гледна точка на това, с което се занимаваме. Ние 
сме в процедура. Има предложение за отлагане на точка първа от проекта за дневен 
ред. Усещам, предусещам и предугаждам, че има съгласие да бъдат обсъждани 
другите две точки. Така че според правилата и процедурите, които ние с вас 
предварително сме приели в нашия Правилник за организация и дейността на 
Общинския съвет и взаимодействието му с общинската администрация, подлагам 
на гласуване процедурното предложение, направено от г-н Кирил Хаджихристев и 
подкрепено от г-н Стефан Сабрутев за отлагане на точка първа от проекта за дневен 
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ред за следващо заседание. Моля общинските съветници, които са съгласни… Това 
е процедурно предложение. 
(Славка Каменова: Моля да приключим разискванията.) 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Може да прекратим разискванията. Има ли други 
желаещи да се изкажат по дневния ред? По проекта за дневен ред, уважаеми колеги. 
Не виждам. Моля общинските съветници, които са съгласни да прекратим 
разискванията по проекта за дневен ред, да гласуват. Моля, задръжте ръцете. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 27, „ПРОТИВ“ – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: С 27 „за“, без „против“ и „въздържали се“, прекратихме 
разискванията. Гласуваме процедурното предложение на г-н Кирил Хаджихристев, 
подкрепено от Стефан Сабрутев, точка първа от проекта за дневен ред да бъде 
отложена за следващо заседание. Моля общинските съветници, които са съгласни 
с това предложение, да гласуват. Задръжте ръцете, ако обичате. Моля, обявете 
резултата… 
(Виолета Бояджиева – гл. експерт в Дирекция АИО и ОМП: Не ми излизат 
бройките. 12 „за“, 12 „ против“, „ въздържал се“ 1.) 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: 12 „за“, 12 „против“… 
(Мариана Сивкова, от място: Бяха 10 „за“.) 
(От залата: Оспорване на гласуването.) 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Оспорване на гласуването. Уважаеми колеги, поименно 
гласуване, ако не възразявате. Има ли възражения? 
(От залата: Не.) 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Гласуваме предложението за отлагане на точка първа от 
проекта за дневен ред. 
 
Поименно гласуване на предложението за отлагане на т. 1 от проекта за дневен 
ред: 

1. Ангел Безергянов     – „против“ 
2. Анита Чолакова    – „против“ 
3. Валентин Кюлхански    – „за“ 
4. Валентин Цолов     – „за“ 
5. Данчо Киряков     – „въздържал се“ 
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     – „против“ 
17. Мариана Сивкова     – „против“ 
18. Мария Семерджиева    – „против“ 
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19. Марияна Методиева    – „за“ 
20. Милен Журналов     – „против“ 
21. Милен Пачелиев     – „за“ 
22. Михаил Генчев     – „за“ 
23. Петър Мирчев     – „против“ 
24. Салих Аршински     – „против“ 
25. Славка Каменова     – „против“ 
26. Стефан Сабрутев     – „за“ 
27. Стоян Иванов     – „против“ 
28. Филип Топов     – отсъства 
29. Юлия Кисьова     – „против“ 

 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Моля, обявете резултата. 
(Виолета Бояджиева: 12 „за“, „ против“ 14, „ въздържал се“ 1.) 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: 12 „за“, „ против“ 14, „въздържал се“ 1. Предложението 
не се приема. Уважаеми колеги, гласуваме предложението за включване на 
допълнителни точки като втора и трета в нашия дневен ред. Моля общинските 
съветници, които са съгласни като точка втора в нашия дневен ред да бъде 
включено предложението по „Красива България“, да гласуват. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 26, „ПРОТИВ“ – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 1. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: С 26 „за“, без „против“ и с 1 „въздържал се“, 
присъединихме допълнително точка втора. Гласуваме предложението за 
включване на точка трета в нашия дневен ред, а именно съгласието за опрощаване 
на държавен дълг по преписка от Президентството. Моля общинските съветници, 
които са съгласни да включим допълнително точка трета, да гласуват. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 27, „ПРОТИВ“ – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: С 27 „за“, без „против“ и „въздържали се“, приехме 
допълнителна точка трета. Гласуваме общо целия дневен ред. Моля общинските 
съветници, които са съгласни с дневния ред, който току-що допълнихме, да 
гласуват. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 26, „ПРОТИВ“ – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 1. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: С 26 „за“, без „против“ и с 1 „въздържал се“, приехме 
дневния ред, уважаеми колеги.  
 

 
Д Н Е В Е Н  Р Е Д:  

 
1. 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 

2. Даване на съгласие за участие  на Община Смолян  с проектно предложение 
за финансиране  по  проект „Красива България”  на  Министерство на труда 
и социалната политика по Мярка М02 „Подобряване на социалната 



Протокол № 33/12.01.2018 г. 

  

7 

 

инфраструктура” и осигуряване на съфинансиране на проекта от страна на 
Община Смолян. 

ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 

3. Даване на мнение за опрощаване на дължими държавни вземания по 
постъпила преписка с вх. № ДЛ011013/28.11.2017 г. от Администрацията на 
Президента на Република България по отправена молба от Емине Мехмед 
Смаил с адрес гр. Смолян, ул. „Родопи“ № 1 

ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 
 

 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Така ще бъде проблем с гласуването, докато въведем 
автоматизираната електронна система и при това разпръснато състояние като цяло 
на разполагане на съветниците, повярвайте, трудно се преброява. Преминаваме към 
реализация на току-що приетия от нас дневен ред. 
 
ПО ПЪРВА 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: Точка първа. Предложение за поемане на временен 
безлихвен заем от Централния бюджет на Република България в размер на 
3 950 000 лева. Докладва Ангел Безергянов, но ние приехме, че по този въпрос 
може да обсъдим и предложението на г-н кмете. Имате думата, г-н кмете, като 
вносител. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Уважаеми дами и господа общински съветници, колеги 
кметове, уважаеми съграждани! Не е честа практика наистина да вкарваме една 
точка за трети път. През тези шест години много пъти е имало случаи, когато има 
колебания в Общинския съвет и съм оттеглял много точки, даже не са били и 
гледани, когато няма консенсус. Тука си го позволявам поради простата причина, 
че смятам, че тази точка, приемането или неприемането на тази точка, ще касае 
всеки наш съгражданин по някакъв начин. Защото преди години, когато сме взели 
този безлихвен заем, единствената цел е бели да покрием стари задължения. Да не 
се стига до дела да се товари Общината допълнително. В икономиката чудеса не 
стават. Приходите на Общината са от определени дейности, данъци и такси и няма 
как изведнъж да се появят едни милиони от някъде и да ни помогнат. Така че в 
годините сме покривали постоянно задължения и сме изплащали кредити. Това е 
една опция, която наистина помага на Общината, на всички нас. Затова аз смятам, 
че бюджетите, които правим, които се обсъждат и се приемат от Общинския съвет, 
не са разточителни, балансирани са. Няма някои екстри, които лесно може да се 
лишим от тях и които няма да засегнат нашите съграждани. Шест години не 
купуваме коли, не ходим на екскурзии и командировки. Стараем се наистина 
отговорно да харчим парите на общината и да не увеличаваме данъците в тази 
община. Но при това положение, някой каза, че плаша. Не плаша никой. Просто 
искам да сме искрени, честни, че ако не се приеме този безлихвен заем, Общината 
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ще трябва да се лиши от някои неща, които как да кажа, не са жизненоважни, така 
да го нарека. Наистина, ще се съгласите, че на детските градини не можем да 
посегнем, на училища, на такива дейности. В крайна сметка ще трябва да намерим 
неща, от които да се лишим, за да изплатим примерно 3 милиона за една година. 
Чудеса няма да станат! Няма от къде да дойдат! И затова си позволявам наистина, 
за трети път, въпреки че може би не е добра практика, но с пълното съзнание, че е 
важно, да го обсъдим за пореден път. Защото пак казвам, неприемането ще касае 
всеки наш съгражданин. Благодаря! 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Благодаря, г-н кмете. Разкривам дискусия, уважаеми 
колеги. Г-н Стоян Иванов, председател на Бюджетната комисия. 
СТОЯН ИВАНОВ: Уважаеми г-н председател, уважаеми г-н Мелемов, уважаеми 
колеги, уважаеми съграждани, журналисти! Бюджетната комисия със 7 „за“, 1 
„против“ и 3-ма „въздържали се“, прие предложението на групата съветници от 
ГЕРБ и даде съгласие да бъде поет краткосрочен дълг от Централния бюджет, с цел 
погасяване на съществуващия краткосрочен безлихвен заем от Централния бюджет 
за предходната година. Аз мисля, че тия  хора те не са дошли случайно тука, 
гражданското общество. Мисля си, че 3 милиона лева, ако трябва да бъдат 
съкратени плащанията в местни дейности, действително Общината ще изпита 
много сериозни затруднения. Тука колебания няма. Хората не са глупави, не са 
дебили, както ги охарактеризира там един представител на българския парламент. 
Хората много добре разбират за какво става въпрос. Нямам намерение да 
убеждавам от необходимостта от подкрепа на днешните две предложения – на г-н 
Мелемов и на г-н Безергянов, като ръководител на групата на ГЕРБ. По-скоро след 
този дебат, който стана в Комисията по бюджет и финанси и така упоритото 
настояване на г-н Сабрутев да сравним 2011-та с 2017-та година, ще се опитам да 
направя една ретроспекция на резултатите. Съгласно чл. 130 от Закона за 
публичните финанси, там се дефинират обективните критерии кога една община се 
счита, че е изпаднала във финансови затруднения, има ли нужда от финансово 
оздравяване, здрава ли е, болна ли е, умряла ли е. Там има шест критерия. Първи 
критерий – събираемост. Там се разглеждат два данъка, най-големите данъци. 
Данък сгради и данък превозни средства. По план единият е 1 300 000 лв., другият 
е 1 500 000 лв. 2017 година декември месец са отчетени 3 милиона приходи от тези 
два данъка. Тоест 107 %. Събрани са плюс 200 000 лв. лихви по тези данъци. Тоест 
стават 3 200 000 лв., което означава 114 %. За сравнение, 2011 година, г-н Сабрутев, 
изпълнението е 61 % и то е под средното  за страната, което означава, че по този 
критерий тогава Общината не е изпълнявала изискванията. Следващ критерий – 
бюджетно салдо. Бюджетното салдо за тази година, в края, 31 декември 2017 година 
е 1 321 000 лв. плюс. За сравнение 2011 година е било 1 500 000 минус. По този 
критерий 2011 година отново Общината не е изпълнявала изискванията. От там 
отиваме на следващия показател просрочени задължения. Те не би следвало да 
надвишават 5 % от отчетените разходи. За 2017 година просрочените задължения 
са в размер на 944 000 лв., което означава 2,4 % при бариера 5 %. 2011 година 
просрочените задължения са били 3 900 000 лв., при разходи 39 000 000 лв., което 
означава 12,84 %, тоест много над 5 %. Следващият показател – ангажименти за 
разходи, налични към края на годината. Ние много пъти сме ги коментирали тези 
ангажименти за разходи. 2011 година салдото на този показател е 84 500 000 при 
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допустимо 20 000 000. Не знам по силата на какво вие сте сключили договори с 
контрагенти четири пъти над допустимото. 217 %. По този показател, не че сме 
умряли, ами сме закопани 20 метра надолу под земята. 6 години след управлението 
на това ръководство, в момента този показател е в размер на 55 000 000 лв. и в 
момента е 144 %. Или ако се спазва тази тенденция, след 5-6 години ще влезе в 
норма. Следващият показател. Задължения за разходи – не надвишават 15 % от 
отчетените разходи през последните 4 години. 2011 година задълженията за 
разходи са били 10 000 000 лв. при 39 милиона общо разходи, което означава 26 %. 
Тоест 11 % над норматива. В момента задълженията за разходи са 2 300 000 при 
38 000 000 разходи, което означава 6 %. Или доста под 15, колкото е норматива. И 
последният критерий – плащанията по дълга. Не трябва да надвишава 15 % от 
средния размер на собствените приходи плюс изравнителната субсидия, 
последните три години. В момента плащанията по дълга тази година са 832 000 
лева, което означава 8 %, а в 2011 година са били 18,9 %. Тоест и по този показател 
не се покриват критериите. Значи изводът. 2011 година г-н Мелемов е поел една 
умряла община, труп. И благодарение така на усилията, тази община лека полека 
се съживява и в момента не отговаря само на един критерий, който след 6 години 
ще бъде покрит, ако се спазват тези темпове. Приключвам с този анализ. Отивам 
на следващият анализ. Както и аз, и г-н Сабрутев твърди, 2011 година заварваме 
задължения. 24 казва той, аз казвам, че са 24 500 000 лв. Това го съобщи той на 
миналата сесия. В това число 11 000 000 задължения към контрагенти и 
доставчици, фирми, граждани и т. н. 9 000 000 към „Инвестбанк“, 2 400 000 лв. към 
СД „Лайтинг“ и 1 000 000 към Българска банка за развитие. Тоест 24 милиона и 
половина. Малко преди това, 2007 година е взет заем към Общинска банка, въпреки 
съпротивата тогава на цялото дясно пространство, 13 000 000 лева, 2008-ма 
3 милиона и половина, 2009 година 3 милиона и половина, 2010 година 3 милиона 
и половина. За тези 10 милиона, които аз говорих и г-н Сабрутев ме обвиняваше, 
че фантазирам, г-н Генчев обаче в комисията каза „да, точно така беше“. Не ги 
оспори. В момента дългът беше 10 милиона облигационен, тази година е 830. Сега 
в момента е 9 100 000 лв. Плюс 2 милиона към ПУДООС безлихвен заем, плюс 4 
милиона, този заем, който коментираме в момента, стават 15. И 2 милиона имаме 
текущи задължения, и тях да ги сложим, стават 17. Значи къде е 25 милиона 2011-
та, къде са 17 сега. И това „слабо управление“, както го охарактеризира опозицията 
в лицето на г-н Генчев, Сабрутев, Кръстанов, това „слабо управление“ е стопило за 
6 години 8 милиона лева. Без да има някакви специални финансирания от бюджета, 
без да има безлихвени финансирания. Значи вие не можете да преглътнете тежката 
загуба от това, че избирателя ви направи от 10 на 5 съветника в момента. И то никой 
не разчита на вашите гласове. Ние разчитаме тука на десномислещи хора, 
здравомислещи, да спасят ей тези хора, дето са дошли, да не изпадаме в някакви 
безсмислени катаклизми. След като държавата ни дава възможност, аз мисля, че 
ние трябва да се възползваме. Завърших. 
(Ръкопляскания в залата.) 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Благодаря ви. Г-н Сабрутев. 
СТЕФАН САБРУТЕВ: Първо искам да отправя една реплика към г-н Стоян Иванов. 
Намеси моето име, че аз съм управлявал 2011 година. Аз по принцип знам, че вие 
сте един от общинските съветници, които по принцип всяка власт го мотивира 
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добре. И мога да припомня, че 2011 година вие сте били в управляващото 
мнозинство и сте подкрепяли кмета г-жа Янкова. Това го твърдя със сигурност, 
защото може да проверим заседанията как сте гласували. За информацията, която 
изнесохте, мога да кажа само, че вие като председател на Комисията по бюджет и 
финанси, не би следвало да четете финансовите резултати като дявола евангелието. 
Ще мина и към изказвания, ако ми позволите, с няколко въпроса, г-н Кръстанов. 
По репликата толкоз. Уважаеми г-н председател, уважаеми г-н кмет, уважаеми 
колеги, скъпи съграждани! Радвам се даже, че има едно такова мнозинство. Това е 
добре. Похвално е, както каза колежката. Аз искам да разкажа малко предистория 
за въпросната сесия, на която сме се събрали. Миналата седмица  получихме покана 
чрез председателя на Общинския съвет г-н Кръстанов от г-н Мелемов за 
политически консултации, ръководителите на политическите групи. Тази среща се 
състоя в понеделник в 11.00 часа в кабинета на г-н Мелемов. На нея присъстваха г-
н Мелемов, г-н Кръстанов, г-н Хаджихристев, г-н Безергянов, както и аз. Срещата 
беше делова. Всеки каза какви претенции и забележки има и каза при какви условия 
би подкрепил вземането на заем. Аз ще кажа това, което нашата група прие и 
изложи пред кмета, за да го чуете всички на каква тема са били разговорите. 
Първото наше искане беше прекратяване на лъжите за финансовото състояние на 
Община Смолян. Публично оповестяване на реалното финансово състояние като се 
посочат всички финансови задължения при встъпване в длъжност на г-н Мелемов 
в 2011-та и резултатите, които ги има се отчитат към края на 2017 година. Второто 
нещо беше направа на пълен и подробен отчет за бюджет 2017 година, 
включително капиталовите разходи и информация за актуалното състояние на 
преходните обекти от капиталовите разходи, делегирани от държавата. Направа на 
пълен отчет за въпросните 10 милиона кредит, който взе Общината преди няколко 
години, за какво са изхарчени и за кредита безлихвения, който коментираме сега – 
3 950 000 лв. Публично извинение за обидите, произнесени по адрес на общинските 
съветници от опозицията в медиите и на публични места от служители на 
Администрацията. Предвид това, че информацията, която искахме по първа и втора 
точка беше достатъчно голяма, за предложих на г-н Безергянов да оттегли 
докладната и да я внесе след седмица, тъй като не мисля, че е толкова фатално една 
седмица напред или назад. Да се разгледат всички неща, да се види реалното 
финансово състояние.  Да се види дали от някъде не може да се спестят средства, 
да не са така болезнени, а не от Плувен басейн, спортни бази и духови оркестри, 
Ансамбъл „Родопа“ и тем подобни, които се изброяваха в медиите и плашеха 
хората. Отговорът на кмета беше, че по първа и втора точка няма никакъв проблем 
и може да даде веднага справката, защото тя е била налична, всичко е било точно. 
По трета точка категорично отказа, че този заем ще го върне през неговия мандат. 
Категорично отказа до октомври 2019 година той да върне заема от 3 950 000 лева. 
В тази връзка имам два въпроса. Първият е към г-н Безергянов, вторият към г-н 
Мелемов. Първо, г-н Мелемов, искам да ми отговорите и пред хората да чуят, вие 
казахте ли, че няма да върнете до края на мандата си въпросния заем, за който сега 
ние дебатираме и искате да ви го гласуваме? 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Първо ще кажа, направихме този председателски съвет, 
защото председателят на Общинския съвет г-н Кръстанов, твърдеше, че липсва 
диалога и че не е правен такъв председателски съвет. Следващият път, когато го 
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направим, аз ще държа да се записва. Защото сега вече като не е записан, малко 
странно. Тука да кажа и моята гледна точка. Основното обвинение беше, че 
Общинска администрация лъже и не издава точни цифри, на което аз отговорих, че 
гарантирам, че никога не сме лъгали. Всеки месец Общината дава справка на 
Министерство на финансите, постоянно имаме проверки от Сметната палата и от 
АДФИ, които са единствените компетентни органи да четат цифри. Защото това е 
другия проблем. Ние дадохме вече 100 справки. Тях ги има и в сайта на Общината. 
Въпросът е, че явно не можете да четете цифрите и не можете да си ги обясните. 
Но пак казвам, никога не сме лъгали. Тези всички отчети са публични. Имаме 
постоянни проверки. А затова, че няма да бъде върнат заема, ще бъде върнат, когато 
прецени Министерство на финансите, г-н Сабрутев. Ако се наложи, ще го върнем, 
но сега имаме опция да не го връщаме тази година. А догодина естествено, че никой 
не може да каже кой ще е министър на финансите и какво ще разпореди той. Заемът 
кога ще бъде върнат зависи само от Министерство на финансите. 
СТЕФАН САБРУТЕВ: Само един въпрос, да се изясним. Вие казахте ли, че няма 
да го върнете този заем и нямате намерение? 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Ако не се налага, още 10 години няма да го връщаме. 
СТЕФАН САБРУТЕВ: Добре. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Аз ви отговорих и друго. Ако имаме излишни пари, ще 
плащаме лихвения заем. Ще покриваме по-голяма част от лихвения заем. Но не 
виждам логиката когато имаш безлихвен и може да го отлагаш, защо да плащаш 
него, а да не покриваш лихвения? 
СТЕФАН САБРУТЕВ: Така. Още един въпрос имам към вас. Помолих ви по първа 
и по втора точка да дадете разшифровка как сте получили властта. Г-н Стоян 
Иванов преди малко чете отчета като дявола евангелието. Взе неща, ползва цифри, 
ползва закони, които са приети преди две години, за задължения, за проценти, 
които не са били актуални към 2011 година. Аз исках простичък отчет и вие ми 
казахте, че за вас не е проблем. Предложих в писмен вид да ви го дам, вие казахте 
„не, няма никакъв проблем“. Това вярно ли е? 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Така е. 
СТЕФАН САБРУТЕВ: Обещахте ли да … 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Две години го даваме този отчет постоянно. Има го и в 
сайта на Общината. Дали сме го. 
СТЕФАН САБРУТЕВ: Не, не. Аз исках да питам вие обещахте ли да дадете на 
комисиите, за да видим какво е реалното състояние. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Аз помолих г-на Аръчкова да ви го предостави. Има го. 
На кои фирми колко сме платили го има и не е тайна и няма как да бъде тайна. 
СТЕФАН САБРУТЕВ: Пак чета внимателно въпроса, който ви зададох. Направа на 
пълен и подробен отчет… 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Г-н Сабрутев, аз не съм си записвал тогава, ако 
забелязахте.  
СТЕФАН САБРУТЕВ: Аз предложих. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Вие казахте къде е похарчен безлихвения заем… 
СТЕФАН САБРУТЕВ: Това беше последният въпрос. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Вие имахте 7-8 въпроса. 
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СТЕФАН САБРУТЕВ: Не. Имах три въпроса и двата други – пет. Така. Пак ги 
повтарям въпросите, уважаеми съграждани, да чуете какво искахме от г-н Мелемов. 
И този въпрос, и втория въпрос се оказа, че не е предаден на г-жа Аръчкова и тя не 
предаде в момента на комисията нищо. След това дадоха едни справки, които са 
така разхвърляни към месец 11-ти, а не към 12-ти. Годината не е приключена. 
Частично от нея успях да извадя някои неща и по-късно в изложението си ще ги 
кажа нещата, които съм видял. Прекратяване на лъжите за финансовото състояние 
на Община Смолян. Публично оповестяване на реалното финансово състояние, 
като се посочат всички задължения при встъпването в длъжност на г-н Мелемов, за 
да сме коректни, а не да говорим празни приказки като г-н Стоян Иванов. Защото 
неговите експозета бяха 80 милиона не знам си какво.. това са подписани договори, 
когато ще се реализират като има средства. И недейте да хвърляте в пространството 
тези нелепи цифри. Това са цифри, които… и г-н Мелемов има в момента 60, ама 
не ги изпълнява. Нали така? Аз исках това, г-н Мелемов. Да запознаем обществото 
и целия град. Стига сме го заблуждавали какво е състоянието било когато са се 
взели? Аз ще продължа по-нататък аз какво съм намерил, защото вие не ми дадохте 
тази информация. И второто беше да ви дадем време, една седмица, да ни направите 
предварителен отчет към бюджета, за да видим има ли средства, до къде са 
стигнали капиталовите обекти, които сте цитирали. Да видим колко пари отиват от 
общинския бюджет за Ансамбъл „Родопа“, колко бройки са държавно 
делегираните, колко са общински. А не да хвърляте едни цифри в пространството, 
защото те са лъжи, не са верни. Това исках. Уважаеми съграждани, само че аз не ги 
получих. И ако някой се съмнява, че това се е случило, за ще помоля г-н Безергянов, 
мисля, че е един достоен човек, да каже така ли беше? Такова нещо ли се искаше 
от мен от кмета и той обеща ли да ги изпълни и да ги даде на комисиите и дали ги 
имаше на комисиите? Моля ви, г-н Безергянов. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Може ли първо г-жа Аръчкова да каже колко пъти сме ги 
давали тези справки? 
СТЕФАН САБРУТЕВ: Не, не може. Нямам въпроси към г-жа Аръчкова на този 
етап. Малко по-късно.  
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Колко пъти са давани и къде в сайта на Общината… 
СТЕФАН САБРУТЕВ: Преди 6 години сме слушали едни неща, които… както и да 
е. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Моля да продължите, г-н Сабрутев. 
СТЕФАН САБРУТЕВ: Имам въпрос към г-н Безергянов като вносител на точката. 
Той е вносител. Аз искам да потвърди – вярно или невярно е това, което аз поисках 
от кмета, за да разберем аджеба дали кмета изпълнява задълженията си или отново 
ни хвърля в някакви… Няма желание от г-н Безергянов. Значи явно потвърждава, 
че е истина. Що мълчи, обикновено така се приема. 
(Ангел Безергянов, от място: Отговорих от място.) 
СТЕФАН САБРУТЕВ: И тъй като не получих справки, аз се порових за краткото 
време, което имах, и опитах да намеря задълженията, които е завещала г-жа Янкова, 
които не претендирам, че са верни. Защото на мен ми бе отказана информацията от 
г-н Мелемов по официалния ред, питане и т. н. Какво намерих? По едно заявление 
от един колега общински съветник, което е дадено 1 декември 2011 година, той е 
поискал да получи справка с всички задължения на Община Смолян, на 
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контрагенти. Имам го тука цялото като отговор, съвсем официален документ. Ще 
зачета. Заявлението е с входящ номер № ПНООМП000056/01.12.2011 г., което 
представлява официална справка от Община Смолян за неразплатени задължения 
към контрагенти. Тоталът на справката показва 7 297 626 лв. Общият, кредитът, 
който цитира г-н Иванов, точните цифри, включая лихвите за погасяването му до 
крайната точка, са 9 975 270 лв. Което общо като задължения дава 1 727 896 лв. 
(От залата: 17 милиона.) 
СТЕФАН САБРУТЕВ: 17 милиона. Извинявам се. Грешка на езика. Това е 
официално. Може да има някакви други, които аз исках да ги получа коректно, за 
да работя с коректни цифри. Но вие, г-н Мелемов, не ми ги предоставихте. Най-
вероятно сте забравили да каже на г-жа Аръчкова. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Само ако искате да ви обясня все пак за тази справка. 
СТЕФАН САБРУТЕВ: Не, аз сега говоря. После, ако искате, ще вземете думата. 
Използвайки вашият отчет, който направихте мисля в началото на декември, взех 
и една друга справка, която цитирам вас. Тоест ако има грешка, значи вие сте 
сбъркали. Не използвам края на тази година, защото вие не ни дадохте отчета. 
Затова използвам началото на годината. Вие дадохте във вашия отчет, че към 
01.01.2017 година неразплатените задължения са 3 444 897 лв., като отделно давате 
общинския дълг, който е на стойност 17 327 588 лв. Тоест събирайки, няма да 
използвам параграфи, членове, проценти, като г-н Иванов, за да заблудим 
обществеността. Към 1 януари тази година, миналата година, 2017-та, Община 
Смолян е дължала, е дължала казвам, общо 20 772 485 лв. И пак казвам. Не 
претендирам за справки. Ползвам ги от общественото пространство, това, което 
съм намерил. Ако има нещо да съм забравил, се извинявам предварително и веднага 
мога да го коригирам, когато ми се даде. Така. Та за какво говорят тези цифри. Че 
за период от 5 години г-н Мелемов и неговото управление не само, че не е намалило 
задълженията, ами точно обратното. Те са нараснали с 3 милиона и половина. Ако 
това е вярно. Вие колеги и съграждани, колко пъти за 5-6 години тука управление, 
слушахте и четохте по медиите как Общината е цъфнала още от 2012 година? Имам 
копирани статии, ако на някой му е интересно, мога да ги изкарам, как сме решили 
проблемите, как сме погасили всички стари задължения. Какво се оказва? Че това 
една голяма неистина. Това е неистина. Дълговете продължават да растат и батака 
в Община Смолян, според мен колеги, е пълен. Именно затова е толкова важен този 
безлихвен заем. Защото батакът е пълен. Аз мисля, че някой трябва да понесе тази 
отговорност за заблудите, за които и г-н кмета е подвеждан и той е вярвал най-
вероятно на подчинените си за тези цифри и е цитирал така охотно в 
пространството и се е стигнало до там. Още една информация искам, скъпи колеги, 
да споделя с вас. Само ще ми позволите да пийна водичка, че ми пресъхна устата. 
Така. На база на действията и бездействията на г-н Мелемов в неговото управление, 
в най-скоро време Общината ще бъде доказано ощетена със 700 000 лева, за което 
искам да попитам кой ще понесе отговорността? Ще разбия малко тези 700 000 от 
къде са дошли. Тези средства ще загуби Община Смолян при приключване на 
делата с Консорциум „Светлина“. Този консорциум на всеки отчет, който е 
отчитал, че е извършил, че не е извършил дейности, че не се дължат тези пари, не 
искам да влизам в подробности дали е бил правилен консорциум и какво е 
извършвал и така. Има доказани средства. И на втора инстанция, в началото на тази 
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година, на тази година подчертавам, Апелативният съд в Пловдив е осъдил Община 
Смолян да плати 844 000 лева. Преди това, да върна малко ретроспекцията назад, 
не мога да кажа в коя година, Община Смолян без всички вие да разберете и 
медиите, защото нали това е нещо, което не трябва да се коментира много така, че 
да знаят гражданите, Общината по първото дело за Консорциум „Светлина“ е 
платила 430 000 лева грубо. С всички разноски, главници, такси и т. н. Една 
сметчица така простичка, която аз си направих, е че при задължения от 766 468 лв. 
с ДДС и предложение от управляващия на Консорциума да опрости 20 % от сумата, 
която щеше да стане при подписване на това споразумение 613 174 лв., Общината 
в момента ще плати около 1 313 174 лв. като приключи сагата. Включая тука и 
адвокатските хонорари на защитата на Община Смолян. Тоест 700 000 лв. ще 
излезнат от бюджета, г-н председател на Бюджетната комисия. Питам аз, кой ще 
плати тази сметка? 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Да отговарям ли, щом питате? 
СТЕФАН САБРУТЕВ: Нека да свърша аз. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Защото викате „питам аз“. 
СТЕФАН САБРУТЕВ: Аз ще ги карам подред. После ще ви дам възможност г-н 
Мелемов да се изказвате. Питате в медиите, питате навсякъде, мобилизирали сте 
разни ваши такива поддръжници, дайте идея как да спасим общината. Аз ще ви дам 
идея. Подготвил съм неща, които ще ви кажа. Препоръчвам ви внимателно да си ги  
записвате този път или някой ваш служител, за да не стане като срещата при вас, 
как да излезем от тази финансова криза. Първо. Първо предложение. Да си 
оттеглите докладната, ваша ли е, на колегата ли е, защото и аз се обърках вече чия 
е докладната, до изясняване на пълното финансово състояние на общината. Второ. 
Финансови мерки. Прекратяване на всички граждански договори в Община 
Смолян, които са на стойност, да си отворят ушите всички, и журналистите, 
1 400 000 лв. по бюджет. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Това като моите командировки 85 000 лв. 
СТЕФАН САБРУТЕВ: Не. Това съм го чел в отчета, който ми даде след комисията 
г-жа Аръчкова. Там пише 1 400 000 лв. бюджет за граждански договори, 
изпълнение близо към 11-ти месец – 1 200 000 лв., значи 12-ти ще го направим. 
Грубо казано. От тука икономисваме 1 400 000 лв. Промяна в начина на провеждане 
на обществените поръчки с приоритет на цената. Икономисваме още 1 400 000 лв., 
г-н Мелемов. До тука 2 800 000 лв. Едни 150 000 лв. ни липсват, за да оправим 
нещата, които иска да си погасим уважаемия г-н министър Горанов. Третата мярка 
е да съкратите всички „партийни калинки“ в Общината, които по цял ден освен да 
лъскат имиджа на кмета, на администрацията, в интернет да плюят общинските 
съветници или граждани, които се изказват или пишат против управата, друга 
работа не вършат. Ако искате, може да ви изготвя и справка, да ви помогна даже, 
за да се спестим още 150 000 лева. И на края, г-н Мелемов, на вас и на хората около 
вас, които ви подвеждат, аз искрено съм убеден, че вие сте подведен, а не сте 
причината за това нещо, искам да прочетете една приказка, която всички я знаем – 
приказката за Лъжливото овчарче. Сигурен съм, че ще ви бъде много полезна. Рано 
или късно всичко излиза наяве. Колкото и да заравяте една истина, тя рано или 
късно ще излезе. Ако някъде съм сбъркал колеги в цифрите, моля да се извиня 
предварително, защото така ми беше дадена информацията от пространството. 
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Всичко друго, което го изговори г-н Мелемов, ей тези цифри, аз ги намерих за един 
ден. Цяла администрация не може да ги намери. Благодаря! 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Благодаря ви, г-н Сабрутев. Първо г-н кмета, след 
това… 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Добре е, г-н Сабрутев, че не претендирате, както казахте, 
за достоверност. Това е добре. Тази справка от декември 2011-та, както казахте, 
тоест ние.. 
(Стефан Сабрутев, от място: От 30.10. На 1 декември сте я извадили.) 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Да. Така беше първата ... След това пролетта видяхме за 
какво става въпрос и помолихме всички фирми, на които Община Смолян им дължи 
нещо, да заявят. И то стана ужас, защото през цялото време, първите месеци, 
постоянно изкачаха нови и нови задължения, които ние няма как да знаем всичките, 
като не са заявени. А пък примера със „Светлина“ е най-добър от всичко. Благодаря 
за този въпрос наистина. Защото ние, като станах кмет, със „Светлина“ не сме 
работили. Прекратихме моментално договора. Тоест тези всички задължения са 
натрупани от 2006-та до 2011-та. Те имаха 5-годишен договор, който изтичаше 
януари 2012-та. Но ние още в първия месец обявихме, че даже няма да чакаме и два 
месеца още и не сме работили с тях. Няма фактура, която да е подписана от нас. 
Тоест тези милиони са по договор от 2006-та, който не е бил покриван в годините 
и незнайно защо „Светлина“ не си е търсила парите да речем за 2008-ма и 2009-та, 
а чак 2011-та почва да се търсят. Така беше и с детските градини. Г-н Иванов 
спомена „Лайтинг“, че сме покрили 2 милиона задължения. Тези 2 милиона бяха от 
2009-та до 2011-та, където не са им покривани по договор, но след това сме покрили 
още може би 3-4 милиона, докато изтече целия договор. Така че „Светлина“ е най-
показателна. Да, осъдени сме. Да, смятахме, че можем да се преборим, защото има 
абсолютни неистини. Служител от общината, който е подписвал самите актове, не 
е ходил на място. Значи „Светлина“ казват „там има проблем и трябва да се 
ремонтира“, Общината подписва, че трябва, без да провери на място. Питахме 
служителката „Ти ходи ли?“, тя – не. Е как тогава? Много такива нарушения, които 
смятаме, че Съда ще ги вземе под внимание. На 3 ноември 2011 година, тоест 
минали са изборите, има една седмица до встъпване в длъжност, в един ден, 
фирмата заявява, че има авария. Общината й възлага и подписва. В същия ден я 
отстраняват аварията за 80 000 лева. и пускат фактура. Това в един ден – 3 ноември. 
И сега ще плащаме, щом Съдът така реши. Но има такива фрапантни неща, които 
смятахме, че ще бъдат взети под внимание и можем да се преборим. Но всички тия 
пари, които ги дължим на „Светлина“ са до ноември 2011-та. Няма документ, 
фактура след това. Ей, това е най-показателното. За какво говорим? А сега цифрите, 
ами сега не знам г-н Сабрутев какъв ценз имате. Дали сте икономист, дали сте 
финансист, но пак казвам, всеки месец ние даваме справка в Министерство на 
финансите. Всяка година имаме по няколко проверки от Сметната палата. 
Последните години се заверяват без забележки и без проблеми. АДФИ ни прави 
няколко проверки, това са хора с ценз, с диплома, които няма как да им скриеш 
цифрите. Те влизат и проверяват каквото поискат. Всичко проверяват. И са 
потвърдени всичко това, което говорим. Сега г-н Сабрутев изказва до някъде 
цифри, задава въпроси, но явно наистина трябва може би някой финансист да 
вземете, с който да четете цифрите и да ви ги обяснява. Защото в крайна сметка и 
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в сайта на Общината има информации и за справки, за всичко. Въпросът е да можеш 
да ги намериш. 
(От залата: Реплика.) 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Благодаря ви, г-н кмете. Изчакайте, г-н Сабрутев, има 
реплика към вас. Репликите са три. Приемаме изказването на кмета за реплика. Г-н 
Иванов, имате думата за реплика. Две минути, ако обичате. 
СТОЯН ИВАНОВ: Няма да има две минути. По-кратко. Г-н Сабрутев не е сигурен 
в цифрите. Ами как тогава ще манипулирате и ще заблуждавате хората? Значи вие 
ми приличате на Румен Гечев и Жан Виденов 96-та година… 
(Ръкопляскания в залата.) 
СТОЯН ИВАНОВ: …  когато мед и масло обещаваха на българския народ, накрая 
занулиха спестявания. Накрая дефицита беше… нямаше тоалетна хартия и сапун. 
Значи същите манипулации чуваме от вас сега. 
(Ръкопляскания в залата.) 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Благодаря ви. Има ли още реплики, за да дадем думата 
за дуплика на г-н Сабрутев? Не виждам. Имате думата за дуплика. 
СТЕФАН САБРУТЕВ: Г-н Иванов, значи реплики от този тип от човек, който съм 
го виждал как подкрепя и ляво правителство и дясно, и се прави на много десен и 
говори някакви празни приказки, благодаря! Няма нужда. Целият град ви знае 
колко лесно ви мотивират. До тук спирам. На г-н Мелемов реплика. Някакви цифри 
ползвам. Цифрите може да съм сбъркал, само цифрите, за които съм се ровил за 
30.10.2011-та. Да, може да са възникнали някакви други вземания след това. Защо 
не ми ги дадохте? Вие обещахте. Вие обещахте и ги скрихте. За мен ги скрихте, не 
искате да излизат. Това е истината. Второ. Вашите задължения към 01.01 вие сте ги 
дали. Тука за журналисти искам да кажа, че съм си разпечатал отчета на кмета. Ако 
искате, елате по-отблизо и го снимайте, да не мислите, че манипулирам цифри. 
Ползвам цифрите, които г-н Мелемов е дал. Аз се доверявам на него, защо той ги 
дава в Министерство на финансите. Само че за 2011-та не мога да изровя, защото 
няма такъв архив. И пак ще ги прочета. Общо 20 милиона и нещо са към 01.01.2017-
та задълженията ви, г-н Мелемов. Вашите, които сте натрупали. 20 милиона. 
Говорихте за едни 8-10 милиона сте погасили. При все, че сме вземали кредити 
безлихвени, 10 милиона ви гласувахме и накрая какво излиза? Тя е в по-голям батак 
Общината. И друго. Още една реплика. Задълженията на Консорциум „Светлина“ 
са така. Пак казвам, не съм адвокат на никой. Аз съм общински съветник и съвестта 
ми от първия ден, от както съм стъпил в предишния мандат до сега, е чиста. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Един въпрос само да задам. 
СТЕФАН САБРУТЕВ: Не, нека да довърша репликата. След това ми задайте. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Как коментирате, че Консорциум „Светлина“ са искали да 
направят 20 % отбив? 
(Михаил Генчев, от място: Има писмо.) 
СТЕФАН САБРУТЕВ: Говоря с факти, г-н Мелемов. Ето го копието на писмото, с 
входящ номер, с условията даже. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: А, така. Да, обаче кажете и друго. Че ние им предложихме 
да направят по-голям отбив, защото са крали много. 
СТЕФАН САБРУТЕВ: Вие сте предложили 50 %. Точно така пише в писмото. 50 
% кой бизнес ще си отреже… 
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НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Ама това не е било бизнес. 
СТЕФАН САБРУТЕВ: Аз не знам дали е било бизнес. Сега вие влизате в едни неща, 
които Съда е казал друго. Там не искам вече аз да коментирам. Аз когато говоря, 
говоря с доказателства и те са тука в папчицата. И аз искам да питам, защото вие 
казвате „да, задълженията са от времето преди вас“. О`кей, ама знаете ли колко е? 
С отстъпката щеше да е 670 000 лева. Сега ще платим 1 300 000 лв. Онези 700 000 
лв. г-н Мелемов, от къде ще ги вземем? 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Да не сте ги натрупвали. 
СТЕФАН САБРУТЕВ: От къде ще ги вземем? 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Да не се те ги правили, г-н Сабрутев.  
СТЕФАН САБРУТЕВ: Кой ги направи? Вие ги направихте тези 700 000 лв., вие. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Диалогът, който правите, е извън правилата. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Аз затова ще предложа наистина да дадем думата наг –жа 
Аръчкова, защото той иска обяснения на цифри. Имаме си професионалист, 
финансист. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Уважаеми колеги, продължаваме дискусията по точка 
първа. Желаещи да вземат отношение? Г-н Кирил Хаджихристев, председател на 
Постоянната комисия по законност, местно самоуправление, обществен ред и 
сигурност. Имате думата. 
КИРИЛ ХАДЖИХРИСТЕВ: Аз много се радвам, че залата е пълна с граждани, тъй 
като да чуят точно какво приказваме ние общинските съветници и каква ни е 
позицията за този дълг. Защото от няколко дни сайтове с жарки и митични имена, 
които се включват от време на време в пространството, разпространиха куп лъжи 
относно нашето становище за този дълг. И тук ще кажа аз защо ние групата КРОС 
сме против поемането на такъв дълг. Той е поет преди 4 години. Да, с него са 
разплатили задължения към Общината. Три пъти се иска всяка година да бъде 
удължен. По-просто да го кажа, защото хората се бъркат. Ние ако гласуваме в 
момента да бъде поет такъв дълг, една стотинка няма да влезне в Общината. Но 
притеснението е друго, че както и сега, е дошло времето министъра на финансите 
си го иска, тоест да се върне този дълг, той е направил една добра програма за 
неговото изплащане. Това е проблемът, който трябва да го знаят гражданите. 
Кметът наистина заяви пред нас в понеделник, че той няма намерение да го връща 
този заем. Аз не знам заем, който не се връща. Рано или късно той се връща. Какво 
направи общинското ръководство три години, за да може да спести, да го върне, да 
го намали като размер? И на кого ще го оставите този заем, г-н Мелемов? 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Да отговарям ли? 
КИРИЛ ХАДЖИХРИСТЕВ: Това означава ли, че…  
(От залата: Следващото управление на ГЕРБ.) 
КИРИЛ ХАДЖИХРИСТЕВ: Да, може и следващата власт на ГЕРБ също да е. А 
представяте ли си, г-н Мелемов, ако спечели трети мандат и министъра на 
финансите му откаже този заем? Значи веднага го отрязва с 4 милиона. Какво ще 
обясните тогава на гражданите защо не сте пожелали да събирате пари и да го 
връщате или да го намалите? Друг въпрос. Юни месец на сесия сме приели 
тригодишна финансова прогноза 2018-2020. До 2017-та в таблицата стои 
безлихвения кредит 3 950 000 лв. 2018-та стои една нула. Това означава, че вие сте 
ни убедили, че този кредит няма да се ползва 2018 година. Ние сме взели решение 
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на Общински съвет. Ако сега приемем да вземем безлихвен заем, какво става с това 
решение? Ние трябва да си го отменим или да се актуализира тригодишната 
финансова прогноза. Как ще убедите Министерство на финансите защо се е 
получило така? Защото там в тригодишната прогноза 2020-та показвате, че ще 
имаме само 8 милиона дълг. Как ще го плащате? Друг въпрос. Сега и аз се обърках 
като г-н Сабрутев коя докладна записка обсъждаме. На групата ГЕРБ или на г-н 
Мелемов? Защото в чл. 13 от Закона за общинския дълг единствено кметът има 
право да прави предложения за вземане на заем. Ние ако вземем някакво решение 
с нашето гласуване, към коя докладна записка ще бъде отнесено? И понеже се 
задават въпроси, както казах в жарките и митични сайтове, какво предлагаме ние, 
след като гласуваме „въздържали се“? Аз ще ви кажа. Пари може да се намерят при 
добра финансова дисциплина. Имахме комисия от общински съветници, които 
разгледахме договора за сметосъбиране. 7 точки, които сме ги отправили към кмета 
на общината, които мислим, че могат да помогнат за предоговаряне, изменение на 
този договор. Да проведе среща като страна по договора. Казва защо не сме 
участвали? Защото не сме страна по договора, затова не сме участвали в разговора? 
И доколкото знам, там от страна на фирмата има някакви предложения, които 
никой не смята да ги договаря. Ето ти едно перо. Да се договори така, че да се плаща 
това, което събираме като такса смет. А не да залагаме в бюджета 3 570 000 лв., при 
условие, че не сме приели план-сметката и трябва да се 3 100 000 лв. Ето го 
заблуждаването на общинските съветници и на гражданите в проектобюджета. 
Искам г-жа Аръчкова тука на всички граждани да каже ще бъдат ли спрени парите 
за зимно поддържане 860 000 лева като държавна субсидия? Отново в тези жарки 
и митични сайтове се повтаряше това. Хората се притесниха, че ако завали сняг, 
няма с какво да се чисти. Други източници? Не може да подписвате обществени 
поръчки 29 лева на квадратен метър за поливане на бетон и завиване със зебло. 
Всички тука са правили у тях шкарпи и дварове. Някой да го е покривал със зебло 
и да го е поливал с вода и за 29 лева на квадратен метър? 18 лева демонтаж на 
ламперия, на квадратен метър. И после ще ви кажа и за тази предстояща докладна 
записка за „Красива България“. 81 лева на квадратен метър външна изолация. Не 
повече от 40 е. При хиляда квадрата, са 40 000 лева. Толкова, колкото са за 
спортните мероприятия. Има много резерви, но ние не смятаме, че към момента е 
прозрачно управлението на Общината, особено с финансите и затова ще гласуваме 
„въздържали се“. Това е позицията на КРОС. Нека да го чуят всички граждани. Не 
бъдете заблуждавани от лъжливи цифри и това, че щяло да спре Духовия оркестър, 
Ансамбъла. Не, има от къде да се направят икономии. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Да отговарям ли? 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Благодаря ви, г-н Хаджихристев. Г-н кмете, имате 
реплика. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Станаха доста въпроси, но отзад напред да почнем.  
Парите за такса смет не могат да се ползват за друго.  
(Кирил Хаджихристев, от място: Знаем.) 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Знаете.  
(Кирил Хаджихристев, от място: Аз казвам договора да се …) 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Аз смятам и съм убеден, че кметът няма право да се 
договаря. Абсолютно съм убеден в това. Кметът няма право да сяда с фирма и да 
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се договаря за други условия. И съм убеден в това. За връщането на заема. Значи 
2008, 2009, 2010, три години подред Общината взема по три милиона и колко 
безлихвен заем и не ги връща. И се опрощават. 
(Михаил Генчев, от място: А, опрощават се. Думата е „ опрощават се“.) 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Това зависи от волята на министъра и на правителството. 
Аз това съм казал, че се надявам някога да бъде опростен. Това съм имал предвид. 
И мисля, че всички тука го разбират. Така че наистина, когато говорим за цифри, 
нека наистина да говорят професионалисти. Затова предлагам да дадем думата на 
г-жа Аръчкова. Имаше няколко въпроса и за колко задължения, за всичко, да се 
обяснят и да стане ясно. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Г-н Сабрутев, реплика на г-н… Г-н Хаджихристев? 
Реплика имате. 
СТЕФАН САБРУТЕВ: Не, аз съм за ново изказване. Да се изкажа наново.  
(От залата: Няма право.) 
СТЕФАН САБРУТЕВ: Искам да обясня на гражданите как средства… 
(Разисквания в залата.) 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Г-н Сабрутев, по действащите правила нямате право на 
второ изказване. 
СТЕФАН САБРУТЕВ: Добре. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Имате право на реплика на г-н Хаджихристев. Сега, 
уважаеми колеги! За всички, които дълбоко познават правилата на общинските 
финанси, хора, които знаят какво е безлихвен заем от държавния бюджет, и хора, 
които години следят финансирането на местните общности, аз ще ви кажа, че има 
два факта, които никой не може да прескочи. И г-н Хаджихристев засегна единият 
от тях. Ние с вас сме се произнесли с Решение № 546-то от 27 юли 2017 година, по 
размера на общинския дълг към 1 януари 2018 година. И цифрата е 11 839 484 лева. 
Аз моля председателя на Бюджетната комисия и председателя на Комисията по 
законност и местно самоуправление, присъствието на г-н Петров – заместник 
областен управител, да ми кажат какво правим с това решение, защото то утре ще 
отиде при областния управител? Това първо. Второ. Веднага след това в един от 
известните сайтове на общината излезе информация, че Общината е намалила с 
4 800 000 лв. своите задължения по дълга. Така ли е? И последно. Има един факт, 
който е толкова безспорен, че трябва само да се наведем и смирено да замълчим. А 
той е, че на 22 юни миналата година, министърът на финансите ни е написал 
„Уважаеми г-н кмете, Общината има задължения за погасяване на средства по 
отпуснат заем.“ 
(Славка Каменова, от място: Процедура.) 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: И така, продължаваме с разискванията. Това са фактите. 
Имате думата, уважаеми… 
ИВАЙЛО ХАЛВАДЖИЕВ: Благодаря, уважаеми г-н председател! Да ви напомня 
за Правилника. Ако искате да участвате в обсъждане по проекта за решение, трябва 
да изберем някой друг да води заседанието. Благодаря! 
(Ръкопляскания в залата.) 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Уважаеми колеги, напомнянето на обстоятелството, че 
органът Общински съвет, който в момента провежда заседание под мое 
ръководство, има ангажимент с поето решение по въпроса, който обсъждаме. Не е 
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изказване по същество. То е една реална възможност да ви подсети, че имаме 
предварително поети ангажименти. Това от една страна. От друга страна, имайте 
предвид, че тук с вас, с всички вас, имаме една единствена голяма и важна задача. 
Максимално да изясним проблема. Да дадем пълна прозрачност, за да може  
гражданите да не изпадат в заблуждение. Нима някой е против тази наша важна 
задача? И така. Продължаваме с обсъжданията. Имате думата. Между другото, 
искам да отбележа, че и общинските съветници, и г-н кмета, който  участва в 
заседанието с право на съвещателен глас, нямат ограничения във времето, за да се 
изкажат. Но се изказват по една точка от дневния ред еднократно. 
(Кирил Хаджихристев, от място: 10 минути почивка.) 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Репликите и дупликите са ограничени на две минути. 
Имаме граждани в залата, които са се записали да се изкажат. 
(Кирил Хаджихристев, от място: 10 минути почивка.) 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Първи се е записал за изказване … Моля? 
КИРИЛ ХАДЖИХРИСТЕВ: 10 минути почивка. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: От името на ръководител на групата на КРОС г-н 
Хаджихристев, 10 минути почивка. Благодаря! 10 минути почивка обявявам. 
 

* * * * * 
(След почивката:) 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Уважаеми колеги, уважаеми госпожи и господа 
общински съветници, моля да заемете мястото си в залата. Продължаваме нашата 
работа. Позволявам си отново да припомня, че в залата има общински съветници, 
които предприемат поведение в пълен разрез с чл. 15, ал. 1, т. 13 от Правилника за 
организацията и дейността на Общинския съвет. Моля ви, когато гласуваме, да 
бъдете по местата си, да не се придвижвате, защото това силно затруднява 
броенето, и да не сядате под прожекторите на местата, които не са определени за 
вас. И така. Продължаваме дискусията по точка първа от нашия дневен ред, 
уважаеми колеги. 
(Михаил Генчев, от място: Процедура, г-н председател.) 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Предоставям думата на гражданите. Уважаеми г-н 
Генчев, нека да чуем гражданите, които са се записали и тогава ще продължим с 
изказванията на общински съветници. Искате ли думата? Заповядайте. По 
процедура Михаил Генчев. 
МИХАИЛ ГЕНЧЕВ: Много се извинявам, но мисля, че е крайно недопустимо да 
обсъждаме този въпрос в зала без присъствието на вносителя.  
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Уважаеми г-н Генчев, имате пълно основание. Моля да 
изчакаме мъничко. Малко търпение, колеги, да изчакаме кмета на общината. 
(Михаил Генчев, от място: Как ще чуе какво искат гражданите?) 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: В залата ли е г-н Петър Янев? Не го виждам. И така, 
уважаеми колеги, тъй като не виждам г-н Петър Янев, предоставям думата на 
предварително записал се гражданин г-н Георги Узунов. Моля ви, г-н Узунов, за 
краткост, за сбитост в изложението, в рамките на не повече от 5 минути. 
ГЕОРГИ УЗУНОВ – гражданин: Уважаеми г-н председател, уважаеми г-н кмет, 
уважаеми съграждани. Аз присъствах на общественото обсъждане за вземането на 
кредита и тогава изявих становището си против вземането на този кредит. То бе 
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обвързано с това, че обществените поръчки, които се обявяваха в Общината, бяха 
с критерии, от които икономическата изгода беше много далеч от реалната 
икономическа изгода на Общината. Сега, което искам в рамките на тези 5 минути 
да кажа. Това са едни факти, които ще изложа, без да се простирам в широки 
коментари. В ръцете си държа описание на специфични условия на една процедура 
за зимно поддържане, която е обявена от Община Смолян за периода 2015-2018 
година. В тези специфични условия на тази поръчка, са дадени пределни цени за 
пясък, пределна цена за сол. Като пределната цена за пясък, пресята и промита, 
забележете пресята и промита, не каква да е, е 38 лева без ДДС на един кубик. 
Цената за технологичната сол е 90 лева за един тон. Какво четем? Тази процедура 
е обявена ноември месец 2015 година. Разполагам с протоколи от декември месец 
2015 година… 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Моля, уважаеми г-н Генчев, моля да изслушаме 
гражданина. 
ГЕОРГИ УЗУНОВ: … 2015 година, когато един тон сол на фирмата „Клинър“ ООД 
се е изплащал на 360,54 лв., а един кубик пясък се е изплащал за 54,64 лв. Това са 
суми с ДДС. Но дори и с ДДС, солта е три пъти повече от пределната цена. Тази, 
която е обявена в тази поръчка. И това не е само за един месец. Март месец 2015 
година, солта е 241,57 лв. на тон, пясъкът е 51,77 лв. Март месец още един 
протокол. Март месец е разделен на два периода, същите цени. Същите цени са 
ползвани февруари месец. Декември месец 2014 година солта е 322,59 лв., пясъкът 
е 48,89 лв. Същата фирма „Клинър“ ООД участва в тази обществена поръчка по 
обособена позиция № 9. Това е районът Турян, Пещера, Кремене – 15 километра и 
400 метра, където е дала в предложението си цена за солта 85 лева, а за пясъка – 32 
лева. Забележете каква голяма разлика има. И същата фирма „Клинър“ ООД е 
участвала на 18-та позиция за Смолянски езера, където пак са същите цени – 85 
лева за солта и32 лева за пясъка. Сега, дали има промяна на тези цени, дали няма, 
нямам информация. Подал съм заявление за достъп до такава информация. 
Очаквам да ми бъде предоставена, но не както при другите ми заявления с 
отклоняване на искането ми и с протакане във времето. Не знам как съм с времето, 
г-н председател. Имам още неща да кажа. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Благодаря ви, г-н Узунов. Ако имате конкретни данни 
още, ще ви моля да ги предоставите на постоянните комисии на Общинския съвет, 
на работните му органи. Зад вас стои председателя на Постоянната комисия по 
законност и местно самоуправление. Тъй като в момента съобщавайки цифрите не 
всеки е в състояние, в това число и аз, да вникнем дълбоко. Разбира се, забелязваме 
някои фрапантни разлики. Така че ако имате конкретни неща, ги предоставете на 
вниманието на общинските съветници да ги обсъдим спокойно и внимателно 
допълнително. Моля да приключвате вече. 
ГЕОРГИ УЗУНОВ: Готов съм. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Благодаря ви! Г-н Петър Янев е в залата. Уважаеми г-н 
Янев, имате думата. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Г-н Кръстанов, все пак може ли някакво уточнение, 
защото то се казва, издава се публично. Аз не че съм готов по темата, но… 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Имате думата, г-н кмете. 
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НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Договорът за зимното почистване е 15-годишен, с 
предишното ръководство на общината, от 2007-ма. Тези цени са залегнали в този 
договор. 
(Михаил Генчев, от място: Обществените поръчки не са от 2007-ма.) 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Да разкриваме ли дискусия по този въпрос? 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Да изкараме договора тогава? Да изкараме договора. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Аз ви предлагам, това има характер на сигнали. Ако 
почнем да ги обсъждаме… 
ГЕОРГИ УЗУНОВ: Само една дуплика. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Две изречения, г-н Узунов. 
ГЕОРГИ УЗУНОВ: Две изречения. Преди мъничко, преди почивката споменахте, 
че със СД „Лайтинг“ договорът е бил прекратен незабавно. Защо не го направихме 
това нещо и с „Титан“-ите тогава? 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Моля ви. Тръгнем ли на въпроси и отговори, отиваме на 
съвсем друго… 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Естествено, това е юридическа работа. Не може, не е 
пожелание. Той договорът затова е договор по принцип, да се спазва. 
(Смях и ръкопляскания в залата.) 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Моля ви, колеги. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: И тука да уточня. И затова е хубаво. Ето, сключваме 
договор. Ти ми предоставяш услуга, аз ще ти платя. И така е станало със 
„Светлина“. Предоставили са каквото са предоставили като услуга, пък не им е 
платено. Какво правим тогава? Следващият да плаща. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Благодаря ви. Г-н Петър Янев, в качеството си на 
гражданин, който на основание чл. 74, ал. 2 има думата. Заповядайте! 
ПЕТЪР ЯНЕВ – гражданин: Благодаря ви, г-н председател!  
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Почетен гражданин на Смолян. Известен наш музикант 
и ръководител вече на национални асоциации, които не се съмнявам, ще влезнат 
активно в полза като цяло на националната кауза. Имате думата. 
(Ръкопляскания в залата.) 
ПЕТЪР ЯНЕВ: Благодаря ви, г-н председателю! Г-н кмете, уважаеми общински 
съветници, господа кметове! Аз си позволих да взема думата в качеството си на 
гражданин и само с няколко думи искам да кажа колко ни е помогнала Община 
Смолян за това да го има Ансамбъл „Родопа“, защото аз за друго не бих си позволил 
да говоря с такива приблизителни „ама то сигурно“, „ ама то…“ – не. Аз искам да 
кажа няколко конкретни неща. За всички е известно, че в период от няколко години 
аз бях временно изпълняващ длъжността директор на Ансамбъл „Родопа“,  волю-
неволю, искал или не искал. Това съм го чувствал като гражданска позиция и затова 
съм бил на това място. Искам да ви кажа, че миналата година Ансамбъл „Родопа“ 
има три много значителни награди – „Ансамбъл на годината“, „Постановка на 
годината – спектакъл „Невястата“ и „Специална награда за хореография“. Това е 
плод на труда на целия този състав. Но без изричната подкрепа на Община Смолян 
това нямаше да се случи. Една минута няма закъсняване на работни заплати. 
Осигурена е нормална работна среда, включително отопление, осветление и т. н. 
Средства за пътуване, като и ние сме доработвали, средства за поддържане на 
гардероба, на музикални инструменти и т. н. Аз мисля, че това е много важно и да, 
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много хора ще кажат „да, обаче това не носи нищо на Общината.“ Напротив. Скъпи 
съграждани, ние живеем на такова място, че това трябва да го има задължително. 
И ще ви кажа защо така мисля. Да, разбирам, това нито от първия път ще бъде 
разбрано, нито от първия път ще бъде обичано. Г-н Кръстанов, и вие танцувате. 
Нито от първия път ще бъде харесано. То има друга задача. Да възпитава и да 
показва кои сме, какви сме и защо сме тука. И знаете ли? Някак си ние се познаваме, 
малък град сме, нали г-н Сабрутев? 
СТЕФАН САБРУТЕВ: Да, Петка. 
ПЕТЪР ЯНЕВ: Заедно сме расли. Знаем всичко. Според мен трябва да погледнем 
малко по друг начин на себе си и за младото поколение. Защото вярвайте ми, никой 
няма да ни погледне, ако не се погледнем сами. Аз вече не съм директор на този 
ансамбъл. Не защото ме е страх, не защото не мога, не защото съм се скарал с някой. 
Напротив, защото това е отговорност и трябва да се работи още и още, и още. И 
нещата трябва да вървят нагоре. Преди няколко години, когато отидох при г-н 
Мелемов, нещата бяха на приключване. Намерихме начин и го изправихме. И 
резултатите са налице. Но само ако сме заедно. Защото пак казвам, без вашата 
подкрепа, и на Община Смолян, това нямаше да бъде факт. Аз също съм притеснен, 
защото като гледам, пак влизаме в тая спирала на политическо заиграване. Не знам. 
Няма да си позволя повече да губя време на всички вас. Благодаря ви за това, че ме 
изслушахте. И пак казвам, нека да бъдем заедно, с асоциация, без асоциация. Г-н 
Кръстанов, имаше едно такова нещо, което казва: „Човек, който не иска да греши, 
да не прави нищо“. Опитваме се. И Дай Боже, да вървим напред и да сме заедно! 
Благодаря ви! 
(Ръкопляскания в залата.)„ 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Благодаря ви, г-н Янев. Уважаеми колеги, нека да 
изслушаме  
(Стефан Сабрутев, от място: Реплика.) 
(От залата: Каква реплика ще прави на гражданин!) 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Уважаеми колеги, тука не сме… Щом се изказва 
гражданин, всеки общински съветник може да вземе думата след него. Още повече, 
че г-н Сабрутев беше поименно споменат.  
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Имате думата, г-н Сабрутев. 
(Петър Янев, от място: Заради това, че сме расли заедно.) 
СТЕФАН САБРУТЕВ: Уважаеми Петьо, приятелю!  
(Петър Янев, от място: Приятелю! Точно така.) 
СТЕФАН САБРУТЕВ: Ние сме от едно село с него. 
(Петър Янев, от място: Другаря Кръстанов не ни разбра.) 
СТЕФАН САБРУТЕВ: Аз мисля, че ти си страхотен човек, гайдар, приятел и т. н. 
Никога не съм го поставял под съмнение. Едно не ми стана ясно, защо се изказваш. 
Най-вероятно да подкрепиш ансамбъл „Родопа“. Предполагам така, защото не го 
спомена. Най-вероятно някой те е вкарал в заблуда, приятелю, че ще закрием 
ансамбъла. Вярвай ми, че няма да се случи. Това няма да се случи дори и да не 
приемем заема. Ние няма да позволим Общинския съвет това нещо да се случи. Ние 
ще намерим средства и той ще продължи. Има средства. Аз одеве, ти ме слуша, 
беше тука, точно 2 950 000 казах от къде ще се вземат и това са реални неща. Мога 
да дам и разбивка, приятелю. Когато благодариш на Общината, аз се радвам, 
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защото аз съм част от тази община и аз ти благодаря, че ми благодариш. Само едно 
нещо пропусна да кажеш, приятелю мой. Че Ансамбъл „Родопа“ го има 
благодарение на предишния Общински съвет, но не на групата на ГЕРБ, а на всички 
останали, които защитиха Ансамбъла. И за една, дето се вика за една минутка щеше 
да си иде. Този факт не бива никога да се пропуска. 2011-та или началото на 2012-
та, когато управляващия г-н Мелемов беше внесъл докладна да ви закрие. Значи 
това не бива да се забравя. Затова ще го кажа на висок и ясен тон. Гордея се, че съм 
гласувал за запазване на Ансамбъл „Родопа“. И през всичките тези години съм го 
подкрепял и нашата група цялата, тогава го подкрепи. Беше в основата на вашето 
запазване. И ние ще продължим да го правим. А това, че някой е впрегнал медиите 
да лъже, че ще ви закриват, не се притеснявай човек. Ансамбълът ще го има и след 
нас. И преди нас го е имало, и така. Благодаря ти! 
(Ръкопляскания в залата.) 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Няма как, имате думата. Това е дуплика вече на Петър 
Янев. 
ПЕТЪР ЯНЕВ: Стефчо, нищо такова, никакви притеснения нямам. Говоря като 
цяло. Давам пример ансамбъла. Абе, удри самара, да се сети магарето! Нали ме 
разбра сега? 
(Реплика от място на Стефан Сабрутев: Друг самар трябва да удряш, друг.) 
ПЕТЪР ЯНЕВ: Не. Затова може да спорим, защото много малко хора знаят от вас, 
за личната среща на мен и на Валя Балканска с Бойко Борисов онази същата година, 
за която говорим. Няма да влизам в подробности. Но пак казвам, нещата са еднакви. 
Дали ще е ансамбъл, дали ще е Общинския съвет, дали ще е ДАП-а, г-н Кръстанов, 
пример. 
(От залата: Ха-ха.) 
ПЕТЪР ЯНЕВ: Как „ха-ха“? Да де, аз затова. Чукни самара. Да погледнем по друг 
начин. Да се гледаме ние по друг начин. Да имаме ние друго отношение, затова си 
позволих да кажа „Стефчо“, защото пак казвам, ние сме израсли заедно. Не бих си 
позволил към друг да се обърна по този начин. Това е. Благодаря! И никой не ме е 
уплашил, че няма да го има ансамбъла. Искам да ви кажа, че аз както и какъвто и 
да съм, аз ще се боря до последно да го има този ансамбъл. Без значение. На мен не 
ми трябва да съм облечен във власт или в каквото и да е било. Всеки от нас, ако 
прави това, което трябва, без да е облечен в това да е общински съветник или 
заместник областен управител или какъвто и да е, тогава нещата ще бъдат на място. 
Благодаря ви! Просрочих. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Благодаря, г-н Янев.  
(Ръкопляскания в залата.) 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Много благодаря. Стана много мило, но ще ми 
позволите въобще да не говоря на тази тема. Защото ние сме от хората, които някой 
път имат какво да кажат, но винаги или обикновено се въздържат. Моля 
гражданинът Стоян Ковачев. Тука ли е? 
(Ръкопляскания в залата.) 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Г-н Ковачев, моля ви за краткост. Ако имате как да 
бъдете така по-организират. В рамките на не повече от 5 минути.  
СТОЯН КОВАЧЕВ – гражданин: Силно съм притеснен от това, което чувам и 
разбирам. Като млад гражданин, като всеки един гражданин тука. Особено от 
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предложенията, които ги дават Общинския съвет. Едно предложение страшно ме 
притесни, затова ги забравих другите. Прекратяването на гражданските договори. 
Само да ви разясня. С моята жена сме приемни родители от 5 години. Помагаме в 
отглеждането на деца в неравностойно положение. Искам да попитам само, когато 
се прекратят тези договори, какво ще се случи с тези деца? Приемен родител не съм 
само аз в общината, нито моята жена е. Има много. Имам други три въпроса. Какъв 
е мотивът въобще, да се изнесе пред хората така, че да го разберат, затова да не са 
приеме този заем, който се отпуска на нашата община? При положение, че ни се 
отпуска. Вторият ми въпрос е какво ще се случи с общината, ако не гласуват 
приемането на тези пари и какво ще стане с хората като нас, които разчитаме на 
гражданските договори? Смятам, че ние сме хората, които трябва да държим сметка 
за това. В крайна сметка ние сме избиратели. Благодаря ви! 
(Ръкопляскания в залата.) 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Благодаря ви, г-н Ковачев. Г-н Костадин Узунов. 
Реплика на Стефан Сабрутев преди това. 
СТЕФАН САБРУТЕВ: Уважаеми г-н Ковачев! Ние нееднократно сме искали 
разяснения от г-н Мелемов шест години за какво са тези граждански договори. Аз 
за първи път чувам, че приемните получават средства на граждански договори. 
Винаги съм си мислел, че това са средства, които държавата ги дава и държавно 
делегирана дейност е. Сега чувам за първи път, че от местни дейности ние даваме 
за отглеждането, което е похвално. Ни най-малко съм имал предвид точно тези 
средства. Аз говоря за тези средства, които вие ни най-малко подозирате. По едни 
проекти се вземат едни средства и знаете ли, че голяма част от тези служители на 
общината, които са на трудови договори, също имат и граждански договори и 
получават едни средства. Аз не говоря за тези вашите дребни пари. Ние говорим за 
1 400 000 лв. Вие мислите ли, че това са за приемни семейства? Изобщо ни най-
малко имам това … Винаги трябва да се отсее семето от плявата. И никога не съм 
претендирал, че трябва хората, които с тази отговорна работа се заемат, винаги съм 
ги подкрепял. Нашата партия винаги е подкрепяла социалните дейности. А тези 
неща, когато се разнищят, вярвайте ми, един ден всички вие ще разберете в какъв 
батак е общината. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Аз затова предлагам да дадем думата на 
професионалистите и да разберете. 
СТЕФАН САБРУТЕВ: Професионалистите ги питахме. Ако бяхте дали справката, 
щяхме да имаме. Сега имаме друга работа, г-н Мелемов. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Друга работа, ама…  
СТЕФАН САБРУТЕВ: Тъй че парички, както каза одеве колегата Хаджихристев, 
ще се намерят и за приемните родители, и за ансамбъла, и за плувния басейн и за 
всички спортни и там дето сте ги изредили. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Благодаря ви, г-н Сабрутев. Продължаваме с 
гражданите. Тука ли е г-н Узунов? Заповядайте, г-н Узунов. Моля за краткост. И 
приключваме с гражданите. Това са записаните граждани, даже с един повече. 
КОСТАДИН УЗУНОВ – гражданин: Уважаеми г-н председател, уважаеми г-н 
кмет, уважаеми господа общински съветници! Казвам се Костадин Узунов и съм 
представител на улица „Проф. Асен Василев“. Улицата, която хвърляше пясък и 
кал пред Общината. И съм тука да призова общинските съветници, ако това е 
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начинът да бъде направена тази улица, когато се приеме този заем, да бъде приет, 
за да можем и ние най-накрая да ходим по асфалт, а не да продължаваме да газим 
кал. Ако има някакви други средства, от където може да се отклонят и да стане 
нашата улица, нямаме нищо против, не го приемайте. Но както чувам, няма от къде 
и със сигурност средствата за такива улици като нашата, ще бъдат отрязани и ние 
след 30-годишно чакане пак ще си ходим по кал. Почнаха я в момента, правеше се 
до някъде, сега всичко се прекрати и пак сме в кал. Заповядайте на улицата 
всичките общински съветници да видите, да се убедите, че не си измисляме. И 
точно когато дойде момента да стане нещо при нас, средствата изведнъж свършват. 
Благодаря ви! 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Благодаря ви и аз! Моля довършете, да. 
КОСТАДИН УЗУНОВ: Пак казвам, ако има някакъв друг начин да бъде 
финансирана нашата улица, нямаме нищо против, отпуснете средства и не вземайте 
заема. Но както виждам, няма как да стане това. Благодаря! 
(Ръкопляскания в залата.) 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Благодаря ви, г-н Узунов, благодаря ви! Уважаеми 
колеги, продължаваме с дискусията по точка първа. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Нека стане ясно, г-жа Аръчкова… 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Бай Георги Яръмов. Хайде сега тука. Уважаеми колеги, 
не мога да не дам думата на ветерана на туристическото движение в Смолянско. 84 
години скиор и между другото само да кажа, че преди няколко месеца качи Вихрен 
и Мусала. Имате думата, г-н Яръмов. 
(Ръкопляскания в залата.) 
ГЕОРГИ ЯРЪМОВ: С 12 дена закъснение, Честита Нова Година! Живот, здраве и 
късмет на всички вас! А и ние, вашите избиратели, ще ви слушаме тогава, когато 
проявявате справедливост и се вслушвате в нас. Защо искам да взема отношение? 
Аз съм един от спортните ветерани дейци и все още активен турист. Притесни ме 
като прочетох във вестник „Марица“, във вестник „Родопи Смолян“, във вестник 
„Отзвук“ и страшно много се притесних, дори цяла нощ не можах да спя. 
Представете си, че без ансамбъл „Родопа“, без тези скиорчета, тези наши 
спортисти, които ги наградихме на 19 декември, какво ще представлява общината? 
И всичко това ме накара и ме принуди да дойда да споделя с вас тази моя тревога. 
Вярвам, след като държавата дава тази възможност да се отпусне безлихвен заем, 
какво пречи нашите общински съветници, които ние ги избрахме, да вземат 
разумно, мъдро решение? Защото представете си, ако се посегне на зимните 
проблеми, които ни очакват в Родопа планина и няма средства? Ами ако се посегне 
на някои други социални фондове? И всичко това ме принуди, макар и на тази 
пределна възраст, и се извинявам, че ви губя скъпо време, да изкажа моето виждане 
и становище, че хубаво е да се помисли разумно, мъдро. И аз един такъв въпрос ми 
изникна. Добре, защо тези, които не искат да подкрепят тази инициатива на кмета 
и на тази политическа сила, ако са те на мястото на г-н Мелемов, как ще реагират? 
И аз имам такава сентенция – всяко добро направено, независимо от кого и кога за 
хората, за спортистите, за квартала, за града, за общината, за областта, трябва да се 
отчита спокойно и нас да ни радва. Всяко добро ни прави по-добри! Това е моето 
пожелание. Бъдете живи и здрави! 
(Ръкопляскания в залата.) 
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ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Благодаря ви! Колеги, приключваме с изказванията. 
Станахме общо събрание, моля ви! Все пак имаме правилник. Г-н кмета моли г-жа 
Аръчкова, нямам нищо против, за краткост моля, времето напредна. Накратичко, г-
н кмете, по отношение на гражданските договори. Моля ви за краткост. 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА – зам.-кмет на община Смолян: Уважаеми г-н председател 
на Общински съвет, уважаеми общински съветници, уважаеми съграждани! За мен 
е много учудващ факта, че един общински съветник като г-н Сабрутев, който всеки 
божи път отчетните данни са  му дадени, тази публичност, която има въведена в 
Община Смолян, е на страницата и на Министерство на финансите, и на страницата 
на Община Смолян, всички тези цифри не е необходимо нито общинският 
съветник, нито гражданина на Смолян да ги търси по вестници и по списания и по 
паланки, както казва. Всеки един гражданин може да отвори страницата на Община 
Смолян, страницата на Министерство на финансите и да види всички тези отчетни 
данни. Тези отчетни данни, както каза и г-н Мелемов, се проверяват и от Сметна 
палата и от АДФИ. За нашата нарочна наложена финансова дисциплина говорят 
всички факти, които г-н Стоян Иванов като председател на Икономическата 
комисия го показа съвсем с анализа, който беше направен още миналата година 
относно всички тези показатели, които са заложени. Един по един, с точни цифри 
и с точни визии са посочени на страницата на Министерство на финансите и на 
страницата на Община Смолян. Относно гражданските договори. Гражданските 
договори са едно общо понятие. В отчета на Община Смолян, г-н Сабрутев, защото 
вие го зададохте този въпрос, гражданските договори и отчета е на Община Смолян 
като цяло. Там влизат абсолютно всички проекти, програми, всички второстепенни 
разпоредители и общинска администрация е част от този отчет. Отчетът е 
комбиниран и отчетът е на първостепенен разпоредител Община Смолян. Данните, 
които изнасяте към 1 януари, много жалко, има данни и към 30 ноември, които са 
предоставени, а всички вие ги имате и може да ги видите на страницата на Община 
Смолян, а на г-н Сабрутев беше представена и на комисията. Исканата справка, 
която на срещата е поискал г-н Хаджихристев, и тя беше предоставена на тази 
комисия. Всички справки, които са поискани по един или друг повод, ние сме ги 
предоставили. Нека да не злоупотребяваме и нека да не казваме, че г-н Стоян 
Иванов чете евангелието едва ли не съвсем по различен начин. Нека всеки 
професионално да погледне нещата. Нека всеки да отвори страниците и да види 
тези неща. Нека да не спекулираме. Нека да бъдем малко по-замислени във фактите 
и в отчетите. А отчетите са хиляди данни, които са дадени. Г-н Кръстанов 
прекъсвам си разговора, защото в крайна сметка мисля, че ние имаме право на 
отговор, който отговор да бъде предоставен. А моето име беше засегнато доста 
пъти в изказванията от общинските съветници. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Моля да ме извините, но граждани ми дават знак, че 
искат да се изкажат, а не са се записали. Този знак, който направих, не засяга вас, а 
отделни присъстващи в залата. 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: А относно това, което казахте вие. Всички вие общинските 
съветници, кажете на гражданите на община Смолян кога приехте бюджет на 
Община Смолян за 2017-та година? Защото тази прогноза, която вие дадохте и 
казвате на гражданите на община Смолян… 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Не влизайте в директен спор с общинските съветници. 
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ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Не влизам в директен спор с общинските съветници. Аз 
изказвам фактите. Вие посочвате една прогноза, която прогноза е тригодишна 
прогноза. Това е един тип бизнес план, с който Общината работи по закон. В този 
бизнес план, първите данни са отчетни данни за приет бюджет. Ние бюджет на 
Община Смолян за 2017 година, за гражданите на община Смолян, е датата юли 
2017 г. А отчетните данни за 31 декември, гражданите на община Смолян всички 
знаят кога се приключват данните към 31 декември. Данните към 31 декември се 
приключват и Общината като институция е длъжна да приключи до 22 февруари и 
да бъдат представени отчетите пред Сметна палата и след това се представя отчета 
на Община Смолян, след одобрения от Министерство на финансите и от Сметна 
палата, на общински съветници. Бюджетната форма се представя в съвсем други 
срокове, които са регламентирани в Закона за бюджета на Република България. 
Нека да не спекулираме и нека да не заблуждаваме гражданите. 
(Ръкопляскания в залата.) 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Благодаря ви, г-жо Аръчкова. Други колеги да се 
изкажат? Реплика на г-н Сабрутев. 
СТЕФАН САБРУТЕВ: Уважаема г-жо Аръчкова, имам една такава молба към вас. 
Вие казвате да не заблуждаваме, да не подвеждаме хората. Може ли да ми кажете, 
аз може да не съм толкоз финансово грамотен като вас, но няколко пъти по-
грамотен от г-н кмета, като го гледам как управлява общината, мога да го кажа с 
чиста съвест, финансово. 
(От залата: Еееее…) 
СТЕФАН САБРУТЕВ: Но, това в страни. 
(От залата: Дайте думата на гражданите.) 
СТЕФАН САБРУТЕВ: Аз искам да кажа нещо. Вие посочвате в отчета, който сте 
ми дали, по един параграф, един ред граждански договори. Как мислите, че 
обикновения гражданин, в това число слагам и аз, който не съм толкова грамотен 
финансово, да разберем за какво са тези граждански договори. И ето, от трибуната 
на Общинския съвет ви моля, нека в едноседмичен срок да дадете пълно поименно 
всеки човек за какво е получил и за каква сума за тези 1 400 000 лв. Аз ще имам 
ангажимента да го разпространя в медиите, за да видим колко са парите на 
господина и други подобни, да видим колко са по проекти. Да ги видим и лицата, 
които са ги взели по проекти. 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Г-н Сабрутев, тази справка се дава в срок до 31 март и се 
казва „Справка за лицата по граждански договори, по чл. 73 от Закона за облагане 
доходи на физически лица. Тази справка поименно, с ЕГН-тата, с всички данни, се 
предоставя на НАП и се предоставя на Министерство на финансите към отчета. 
Никъде, никъде в задълженията на г-н Мелемов като кмет на общината, е той 
публично да развява кой какви пари е взел и от къде ги е взел. 
СТЕФАН САБРУТЕВ: Добре. 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Това нещо може да видите, пък специално за вземанията и 
за задълженията, които коментирате, на страницата на Община Смолян. Ако не 
знаете, може и това да не сте видели, за което също съм много учудена, защото 
имате претенции, че повече разбирате от финанси от г-н Мелемов, за което аз не 
съм убедена. Защото вие сте ръководител на фирма, а той е ръководител на цяла 
община. И не коментирам нещата нито за заеми, нито за неща в течение на работата. 
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Коментираме граждански договори, коментираме дейности, коментираме отчети. 
Отчетът на Община Смолян е на касова основа. За мен, това е като лична обида, че 
Общинска администрация няма капацитет, че тя не може да си направи отчетите, е 
много интересно. Защото ние като общинска администрация, в това ръководство, с 
ръководител на община Смолян кмет Николай Мелемов, показахме, че при 
заварено положение неприет от Сметна палата отчет на Община Смолян, със 
забележки, с наложени корективи, ние от 2013 година отчетите ни са заверени от 
Сметна палата без забележка. А тази година, миналата, защото казвате, че нямаме 
наложена финансова дисциплина, миналата година взехме националната награда за 
Система за управление и финансов контрол. Това са адмирациите на Министерство 
на финансите, това са адмирациите на Национално сдружение на общините. За 
голямо съжаление вие казвате, че ние нямаме капацитета, нямаме професионалния 
опит, нямаме финансовите познания. Съжалявам! За мен Общинска администрация 
работи законосъобразно, целесъобразно и прозрачно! Ще кажа пак прозрачно, 
защото всеки един отчет е даден. Независимо дали е обществена поръчка, дали е 
извършен разход, той е качен и виден от всеки един гражданин на община Смолян. 
Отваряйки страницата на Община Смолян, може да ги види всичките тези неща 
като факти и като цифри. А когато цифрите говорят, няма смисъл да приказваме. 
СТЕФАН САБРУТЕВ: Точно защото цифрите говорят, г-жо Аръчкова, затова към 
01.01.2017-та имаме над 20 милиона задължения. Затова. А само да кажа, че това с 
обидите, тези думи, които сега споменахте, че точно сега, точно в този момент, аз 
не съм ги произнасял, но ако някой друг ви е обидил, аз мога да кажа, че в голяма 
степен е бил прав. 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: А как, аз искам да попитам, как избрахте за период да 
изберете 1 януари 2017-та, когато в момента сме 1 януари 2018-та? 
(От залата: 12 януари.) 
СТЕФАН САБРУТЕВ: Ако г-н Мелемов беше предал и справките, които искахме, 
щяхме да дадем към 1 януари. Аз работя по приключени години. Такива междинни 
справки не ме интересуват. Сега като направите този, пак ще се видим в тази зала, 
пак ще коментираме, ще видим къде… 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Колеги, такъв диалог не помага, моля ви! 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Равнопоставеността, която пък избрахте за 2011 година 
беше 1 октомври, ако не се лъжа, или 1 ноември. Значи както ни уйдисат фактите, 
така ги говорим. Едната справка е към 1 ноември, когато е постъпил г-н Мелемов, 
другата справка е към 1 януари 2017 г. 
СТЕФАН САБРУТЕВ: Г-жо Аръчкова, тогава почнахте да управлявате тази 
община и взехте властта. Затова съм взел тази граница. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Колеги, това не помага на никой. Приключваме по този 
начин. Други желаещи да се изкажат? 
(От залата: Има граждани, които искат да говорят.) 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Не може. Гражданите говорят по определен ред. Има 
правила и процедури. Четирима граждани се изказаха. Моля ви! Ние не сме на 
митинг. Вдига ръка г-н Салих Аршински, общински съветник, след което … Има 
дама, да, г-н Халваджиев. Г-жа Чолакова, след това вие. Имате думата, г-н 
Аршински. 
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САЛИХ АРШИНСКИ: Уважаеми г-н заместник областен управител, уважаеми г-н 
председател на Общински съвет, уважаеми г-н кмет, колеги съветници, кметове, 
кметски наместници и граждани! Разговорът стана много експертен и понеже не 
съм финансист, и вероятно голяма част от гражданите, които присъстват в залата 
не са финансисти, ще се опитам моето изказване да не бъде толкоз профилирано с 
финансови термини. Първо, за всички граждани, които присъстват в залата, ние не 
поемаме нов дълг. Ние искаме от министъра на финансите да ни даде едни 
безлихвени пари, които досега ни ги беше дал и тъй като трябваше да ги върнем, а 
ние не сме ги върнали, искаме де факто да ни продължи този заем. Второто нещо, 
което трябва да знаете, че този заем, който продължаваме, е безлихвен. От тази 
гледна точка, всеки, който се занимавал с бизнес, продаване на дъвки, близалки, 
бонбони и солети, и дори и да не се е занимавал, отговорът на един простичък 
въпрос е достатъчен. Ако вие сте взели кредит от банка и всеки месец трябва да 
връщате заема с лихва, и идва един човек и казва: „Виж какво, аз ще ти дам едни 
пари, за да подпомогнеш твоя джоб. Няма да ми дължиш лихва, ще ми върнеш тия 
пари, но без лихва.“ Кой от вас няма да вземе този безлихвен заем, за да погаси 
лихвения заем? 
(От залата: Всеки ще го вземе.) 
(Ръкопляскания в залата.) 
САЛИХ АРШИНСКИ: На следващо място. Много общински съветници бъркат 
Общината с фирма. Общината не е фирма. Дори фирмите имат задлъжнялости. 
Междуфирмени, фирмено-банкови. Общината обаче не е фирма. Тя предоставя 
социални услуги, които между другото и бизнеса трябва да ги предоставя, само че 
бизнеса в Смолян, голяма част казвам, не всичкия, вместо да има социална 
насоченост, той има фирмен картел. Затова заплатите са ви малки в Смолян. Една 
от причините. 
(Ръкопляскания в залата.) 
САЛИХ АРШИНСКИ: Така че когато ми говорят за община и за фирма, разликата 
е много голяма. Но дори да смесите двете неща, ако вашата фирма има заем от 
банка и всеки месец трябва да връща една главница плюс лихва и някой дойде и 
иска да ви помогне, да ви даде едни пари, за да си погасявате заема, безлихвено, 
вие ще го откажете ли? 
(От залата: Не, трябва да сме луди.) 
САЛИХ АРШИНСКИ: На следващо място. Сега малко по закон, професионално, 
както казват. Миналият път го казах, сега ще го повторя. Ако Общинският съвет 
няма санкция за удължаване на този заем, съответно кметът няма да го получи. 
Съответно министъра, считано от новата година, ще започне да прихваща всички 
държавно делегирани дейности, всички капиталови субсидии, до покриване на този 
дълг. Това означава, повтаряйки колегите, да, пари за зимно поддържане няма да 
има. Защото министъра ще ги вземе. 
(Кирил Хаджихристев, от място: Четете писмото, бе. Четете писмото на 
министъра.) 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Моля ви, без реплики от място. Той не го е чел. Моля 
ви. 
САЛИХ АРШИНСКИ: Чел съм го. 
(Смях в залата.) 
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САЛИХ АРШИНСКИ: Докато министърът не си събере 4-те милиона, Община 
Смолян няма да получи пари. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Не е така, не е така. Моля ви, не правете такива изводи. 
САЛИХ АРШИНСКИ: Аз го обяснявам на гражданите на език, на който могат да 
ме разберат. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Да, да. Виждам, че говорите за митинга, за това. Не на 
колегите, които трябва да гласуват. 
САЛИХ АРШИНСКИ: Митинги можем да правим заедно, когато има за какво. 
Само че в момента, за трети път Общинският съвет е митингаджийско място. Има 
място, когато се прави политика и митинг, има място и време, когато трябва да има 
някакъв здрав разум. И миналият път предложих да оставим настрани малко 
политиката в този случай, с този безлихвен заем, защото ако така продължаваме, 
нещата няма да отиват на добре. Ние сме подкрепяли вземане на заем и в мандата 
на г-жа Янкова, факт. Защото тогава са били такива ситуациите икономически в 
страната. И сега пак. Вие чували ли сте за фалирала община? Няма и да чуете. Няма 
и да чуете за фалирала община. Има общини в по-трудно състояние и в по-лесно 
състояние. Предлагам да не експериментираме с търпението на обществеността. 
Най-лесно се прави политика, когато излезеш на микрофона и винаги си анти и си 
против. Най-лесно се говори така. Носи най-големи дивиденти. Само че не винаги 
политическите дивиденти са водещи, когато става въпрос за интереса на цялата 
общественост. Колеги, още веднъж апелирам, без никаква политика, нека да дадем 
възможност Общината да не изпадне в много трудно финансово положение. 
Защото познавайки работата и на другите общини в областта, почти няма община, 
която да няма задължения. По един или друг начин те покриват тези свои 
задължения, включително и чрез опрощаване от страна на министъра на финансите. 
Надявам се, че ръководството на Общината в лицето на кмета, в следващата година, 
ще успее, до колкото е възможно и в каквато част е възможно, и Община Смолян 
да получи някакво опрощаване на част, Дай Боже, и на целия безлихвен заем. Но в 
момента е лудост, ако продължим с политически инат и поставим обществеността 
в тази трудна ситуация. Не Общината като административна институция. О`кей, 
кметът ще съкрати администрация, ще затвори басейн или каквото трябва да 
затвори ще затвори, ако трябва, не съм специалист, но не смятайте, че хората в 
градовете и селата са с такова огромно търпение, колкото си мислите. Това вече е 
тема, която е във всички кафенета, на улицата. От сутринта поне 5 човека ми 
звъниха да питат сега какво ще се случи. Дали хората са правилно или не толкоз 
правилно информирани, те са притеснени. Медии всякакви. Едни пишат, че трябва, 
други, че не трябва. Хората не са толкоз глупави. Не ги подценявайте. Не 
експериментирайте с търпението на хората. Благодаря! 
(Ръкопляскания в залата.) 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Благодаря ви, г-н Аршински. Реплика, г-н 
Хаджихристев. След което, ако няма други реплики, г-жа Анита Чолакова. 
КИРИЛ ХАДЖИХРИСТЕВ: Тъй като от изказването си г-н Аршински, когато каза 
за парите за зимно поддържане, погледна мен, аз за тази сесия съм се подготвил 
много добре. И зададох въпрос одеве и към г-жа Аръчкова и искам да ми отговори. 
Ще бъдат ли спрени парите за зимно поддържане от финансовия министър – 
860 000 лв.? 
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НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Може ли аз да отговоря на този въпрос? 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Г-н Мелемов. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Да уточня за зимното. Значи имаме държавна субсидия, 
която никога не покрива общото почистване. Така че в риск е до там, до колкото 
Общината може да няма своя дял да дофинансира. 
(Кирил Хаджихристев, от място: Става въпрос, че няма да бъдат отрязани.) 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Държавните да, но може да няма общински. 
(Кирил Хаджихристев, от място: Говорим за това, което го пляскат по медиите.) 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Г-н Генчев, имате ли реплика? Имате. Имате думата за 
реплика. 
МИХАИЛ ГЕНЧЕВ: Г-н Аршински, колега! Значи ние тука в тази зала сме избрани 
от хората като общински съветници и всеки от нас със своята експертиза е 
необходимо да участва в работата на Общинския съвет, без да получава препоръки 
и съвети от свои колеги в зала или някъде от отвън. Искам да ви кажа, че това, което 
ще кажа в момента го казвам вече четвърта-пета година. Ако кметът внася даден 
въпрос и иска този въпрос да му мине, какъвто е в случая въпроса за приемането на 
решение за вземане на кредит, трябва да си направи съответното мнозинство от 15 
гласа в Общината и да си приеме това, което той иска. Никой от опозицията не е 
длъжен да съдейства на кмета за приемане на неговите решения. Още повече, 
когато опозицията има разбирането, има схващането и им е ясно, че този кредит, 
че този кредит не е за спасяване на общината, уважаеми колеги, а този кредит е за 
спасяване на кмета от тази патова ситуация, в която той сам се вкара. 
(От залата: Глупости.) 
МИХАИЛ ГЕНЧЕВ: Глупости или не, това е действителността. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Моля ви, не влизайте в такива реплики. 
МИХАИЛ ГЕНЧЕВ: За да не вземам после отрицателен вот, ще ви кажа защо няма 
да подкрепя този кредит. Няма да подкрепя този кредит, защото една стотинка от 
този кредит няма да влезе в общината. Няма да гласувам за този кредит. Не гласувах 
и за кредита от 10 милиона. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Колеги, моля за тишина в залата! 
МИХАИЛ ГЕНЧЕВ: Защото уважаеми колеги, ние разрешихме на кмета 10 
милиона кредит, от който той не изразходва нито една стотинка, забележете, нито 
една стотинка в полза на Общината. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Моля за тишина в залата! 
МИХАИЛ ГЕНЧЕВ: Разплатиха се неразплатени средства…, към „Титан“ е нямало 
неразплатени средства. 
(От залата: Как да е нямало?) 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Г-н Генчев, не влизайте в диалог с гражданите от залата. 
МИХАИЛ ГЕНЧЕВ: Мисля, че днес в залата ГЕРБ имат своето мнозинство. Кмете 
браво! Приемете си решение за вземане на кредита и си носете политическата 
отговорност затова. Не ни карайте нас от опозицията да поемаме политическа 
отговорност за вашите решения. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Г-н Генчев, благодаря ви! Има дуплика на г-н 
Аршински, след което продължаваме. 
САЛИХ АРШИНСКИ: Дуплика. Уважаеми г-н Генчев, съвети не давам, особено 
безплатни. 
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(Михаил Генчев, от място: Ясно е, че всичко при тебе е платено.) 
САЛИХ АРШИНСКИ: Не при мене. В пазарната икономика е така. В пазарната 
икономика е така, г-н Генчев. И когато бяхте заместник-кмет пак беше така и при 
вас. Второ. Общинските съветници са избрани с платформа на политически партии. 
Много е изгодно общинският съветник да го хваща амнезия когато му уйдисва и да 
се сеща от коя партия е когато му уйдисва. Общинският съветник, който и да е той, 
влизайки в тази зала, се ръководи от тези избиратели, които са го изпратили, защото 
той е функция на тях и от платформата на политическата партия, която го е 
излъчила. Амнезията на общинският съветник води до едно заведение в Устово при 
д-р Карагяуров. Благодаря! 
(Ръкопляскания в залата.) 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Само секунда, защото бях споменат и аз. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Г-н Иванов, съжалявам, но вие… 
(Стоян Иванов, от място: Реплика.) 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Вие не може да направите реплика на репликата. Моля 
ви! 
(Стоян Иванов, от място: На г-н Генчев.) 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Няма как. Той направи реплика, а вие искате реплика на 
репликата. Г-н кмете, имате думата. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Тъй като бях споменат от г-н Генчев, а пък не мога да се 
стърпя, защото той беше заместник-кмет 8 години и тогава споменах одеве за три 
безлихвени заема. Първият се взема и пише – за разплащане на дълг към СД 
„Лайтинг“, за улица тази и тази. Взема се, накрая на годината се опрощава, дългът 
на СД „Лайтинг“ не е платен. Имаме документи. Който иска, ето и будни граждани 
има тука, и вестници има, да ги поискат и да ги публикуват. Дългът за СД 
„Лайтинг“ в края на годината се опрощава, а дългът на СД „Лайтинг“ не е покрит. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Благодаря ви. Г-н Генчев, дуплика, ама тука ще почна 
да засичам времето вече. Две минути.  
МИХАИЛ ГЕНЧЕВ: Хубаво е да се засича вече и може би трябва… Ама ще го 
направя след малко. Значи аз се гордея, че в продължение на три години сме 
уреждали и сме вземали със съдействието на тогавашните общински съветници, в 
това число и общински съветници, които и този път са в зала, сме уреждали и сме 
вземали три пъти по 3 милиона и половина безлихвен заем. И трите пъти в края на 
годината ние не сме стигали до санкция от Министерство на финансите, както вие 
стигнахте сега, а и трите пъти кредитите ни са били опрощавани. Всички тези 
кредити в размер на 10 500 000 лв. са вложени за развитието на град Смолян. Сега 
дали сме плащали стари плащания, дали сме изграждали улици, дали това… 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Имало ли е санкция на Общинския съвет? 
МИХАИЛ ГЕНЧЕВ: Кое? 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Санкция на Общинския съвет? 
МИХАИЛ ГЕНЧЕВ: Да. За всички. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Казвате го пред всички? 
МИХАИЛ ГЕНЧЕВ: Да. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Г-н Генчев, благодаря ви. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Записваме. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Г-н Генчев, благодаря ви! Г-жа Анита Чолакова, колеги. 



Протокол № 33/12.01.2018 г. 

  

34 

 

МИХАИЛ ГЕНЧЕВ: Това няма абсолютно никакво значение. Вземете и вие кредит 
и кажете на гражданите, че от Министерство на финансите са ви го опростили и аз 
ще ви ръкопляскам. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Г-жа Анита Чолакова. Колеги, моля ви за стегнатост и 
краткост. Разтегнахме дискусията. 
АНИТА ЧОЛАКОВА: Здравейте на всички! 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Имате думата.  
АНИТА ЧОЛАКОВА: Аз смятам, че е вредно това упорство да не потвърдим заем, 
който е без лихва за една година. Щетите от това упорство са три. Първо ще платим 
една не малка сума от 350 000 лева лихви. Питам се кому е нужно това? Второ. 
Орязват 3 милиона лева само тази година и това значи да не направят четири улици 
в Смолян и три участъка в селата. Означава проблем със заплатите на кметове и 
кметски наместници, на около стотина общински служители. Сериозен проблем с 
финансирането на няколко общински структури и дейности, които са на издръжка 
на държавно делегиран бюджет. Питам кому е нужно това? Само да отбележа, че 
преди малко един общински съветник си направи една…, видяхте колко е висока 
личната му самооценка като човек, за който оценката на обществото беше доста 
ниска. Това е вметка. Трето. Третата щета. Готовият бюджет за 2018 година мина 
през обществено обсъждане, но ще трябва да се преработва по много пера, което 
значи ново обществено обсъждане, фатално закъснение за разглеждането му и 
сигурно незаконно одобрение. Това кому е нужно? Чуха се коментари и въпроси 
дали кметът смята да го връща. Логично е да се въздържим от плащането му и с 
предимство да погасяваме облигационния кредит, по който вървят лихви 
постоянно. Защото той няма срок, в който лихви да не се плащат. Който и да 
управлява общината, ще предпочете да гаси предимно лихвения кредит с 
предимство. Ако някой ви каже обратното, значи ви е излъгал. Просто не му 
вярвайте. Този заем, който разискваме сега за трети път, е взет по принуда и не 
тежи до тогава, докато не стане изискуем, както е сега. Може да го потвърждаваме 
всяка година, докато Министерството не го опрости. Това е ставало, както чухте 
всички, по времето на екс кмета г-жа Дора Янкова. В три последователни години 
са отпускани безлихвени заеми по три милиона и половина и са били опрощавани. 
Сега въпросът може би е по-скоро е кой има интерес да се случат тези финансови 
проблеми? Защото предстои да загубим баланса и да влезем отново под 
наблюдение на Финансовото министерство. Който от присъстващите не е 
информиран, трябва да знае, че Смолян отпадна от мониторинг и финансово 
оздравяване официално от ведомството на министър Горанов. Актуален списък съм 
си взела, актуален към края на ноември 2017 година. Тука са всички общини, които 
са с план за финансово оздравяване. Така. На практика финансовият министър ни 
извади от черния списък, но нашият Общински съвет предпочете да си останем с 
план за финансово оздравяване. Така че до тук си имаме едно абсурдно решение. 
Тълкуванията са свободни. Свободата на словото е безгранична. На мен би ми се 
искало да няма лицемерие, когато се решават въпроси от обществено значение. В 
личния си живот човек може да бъде всякакъв. Но щом ако ти си на мястото на 
кмета и би искал одобрение за този заем, логично е да го подкрепиш, каквито и да 
са ти политическите пристрастия. Твърдя, познавайки материята, че досега, 
говорила съм поне с една четвърт от кметовете на общини в България, досега в 
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България няма Общински съвет, който да е отказал безлихвен кредит от държавния 
бюджет. Ние сме единствени, първите сме. Отказът в случая е пълен абсурд, да не 
кажа по-тежката дума глупост. Благодаря ви! 
(Ръкопляскания в залата.) 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Благодаря ви, г-жо Чолакова. Реплика на г-н Сабрутев. 
СТЕФАН САБРУТЕВ: Имам право на реплика и мисля, че е по закон. Нали не 
нарушавам, г-н председател? 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Не нарушавате правилника. Две минути. 
СТЕФАН САБРУТЕВ: Нямаше да се изказвам разбира се, обаче г-жа Чолакова 
започна едни патетични неща да говори. Аз само ще цитирам нейния сайт, лъжите, 
които е писала. Датата е 25 октомври. Това е след общественото обсъждане точно 
на тази тема. „С 4,8 милиона дългове е погасила Община Смолян за по-малко от 
година“. Лъжа! Долу пише, че дълговете към настоящия момент, дългът е 
12 500 000 лв. Лъжа! Защо заблуждавате с вашата медия цялото общество, г-жо 
Чолакова? Защо? И сега тука ми говорите едни патетични неща. Против съм да 
гласувам не за друго, необходими са средствата. Искам да видя виновника за това 
състояние на Общината и винаги ще го подкрепим. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Благодаря ви, г-н Сабрутев. Има ли други реплики? Г-н 
Стоян Иванов, реплика. 
СТОЯН ИВАНОВ: Да коригирам г-жа Чолакова. Не ни е извадил министъра на 
финансите, извадихме се сами. Извадихме се с общи усилия на всички общински 
съветници, ръководство, кмет и т. н. След като успяхме да покрием от шест пет 
показателя, преди малко направих обстоен анализ, остана само този поет 
ангажимент за разходи – 84 милиона и половина, които ни остави предишното 
ръководство и още нещо. Нямаше да има облигационен заем. Хората трябваше да 
го знаят. Нямаше да има облигационен заем от 10 милиона, ако не беше 
безсмисленият заем взет през 2007 година, в които уж се реконструираха и 
модернизираха улици. Накрая се разкопаха по водния цикъл и така. И там се 
покриха около 6 милиона и тези 3 100 000, за които говори г-н Генчев, кой подписа 
този договор 2006-та година при изключително неблагоприятни условия за Смолян 
с фирмата „Титан“? Кой? При минимална заплата 160 лева, при положение, че сега 
е 510 лева. Колко пъти? Вместо тази услуга да струва 1 милион, сега струва 4 
милиона. Кой е виновен? Г-н Мелемов ли? Приключих. 
(Ръкопляскания в залата.) 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Г-н Иванов, благодаря ви. Има право на дуплика г-жа 
Чолакова. И преди вас има, г-н Ивайло Халваджиев. Имате думата за дуплика, две 
минути. Извинявайте, че ви поставям така времева рамка, но понеже така много се 
разля дискусията. 
АНИТА ЧОЛАКОВА: Не, аз ще кажа само едно изречение по отношение на 
лъжите. Кой стана известен в предизборната кампания, че се кандидатира като 
висшист с две висши образования, а е бил със средно образование? Благодаря!  
(Ръкопляскания в залата.) 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: И така. Г-н Ивайло Халваджиев за изказване, след което 
г-н Костадин Василев. Имате думата. 
ИВАЙЛО ХАЛВАДЖИЕВ: Благодаря, г-н председател. Уважаеми г-н кмет, 
уважаеми колеги, кметове, журналисти и граждани! Г-н председател, само искам 
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да ви обърна внимание, че много грозно се получава отстрани. Колеги нападат, 
лични нападки, какви ли не епитети използват, вие не взимате отношение, което е 
още по-лошо. Няма да казвам кой е. Вижда се от страни. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Колеги, призовавам ви, може би основателна е 
бележката. Призовавам ви да няма лични квалификации и обиди. Ако е имало 
такива, моля да си вземете бележка. Продължете, ако обичате. 
ИВАЙЛО ХАЛВАДЖИЕВ: Благодаря. Вярно, че няма фалирала община. Но ние в 
момента се изправяме във финансово затруднение заради това, че трябва да върнем 
предварително едни пари, които сме сметнали, че може да ни се отпуснат още за 
една година. Това е безлихвен заем, който можеше да се върне края на тази година, 
за следващата година. Това е безлихвен заем, без никаква тежест. Сега в момента 
сигурно има от къде да се намерят пари, ще се отреже от някъде, от там и от там, 
обаче приходите, които идват в Общината, започват да идват след април месец. До 
април месец от къде ще дойде поддръжката на ансамбъла, на плувния басейн? 
Зимното поддържане като не стигне? Ние пак ще се завъртим в една сфера на 
предишното управление, че зимното поддържане се плаща на третата година. Имам 
един приятел, който се занимава със зимно поддържане. Когато идва г-н Мелемов 
на власт той ми вика: „Ама те плащат.“ Той е свикнал да взема при на три години, 
а те и старите му плащат, и новите плащат веднага. Това е. Няма какво да се 
заблуждаваме. Относно това кой е квалифициран. Г-жа Аръчкова има и награда за 
финансист на годината излъчена. Няма какво да споменаваме. Г-н Генчев е бил в 
предишното управление на Общината също финансов зам.-кмет. Аз не знам, 
някакви награди, нещо. Ама застава тука да ни говори кой какво е направил. 
Последният ден си тръгват, Общината няма никакви пари, ръководството на 
Общината обира каквото има и си взема отпуските, дето не е ползвало никога. Това 
е срам! Замълчете! Благодаря! 
(Ръкопляскания в залата.) 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Уважаеми колега Халваджиев, вие направихте 
предложение да няма лични нападки. Сега г-н Генчев трябва да ходи да си търси 
медалите и ордените, за да ви покаже, че и той има награди. Моля ви! Удължаваме 
дискусията. Г-н Костадин Василев, след което г-н Данчо Киряков. 
КОСТАДИН ВАСИЛЕВ: Уважаеми г-н председател, г-н кмете, уважаеми 
граждани, колеги! Аз ще подкрепя заема с колежката, ще подкрепим докладната на 
кмета. И за това искам да изтъкна няколко мотива, които са важни за нас. Първото, 
което чухме тука в обосновката, тази истина за ансамбъла, за улиците, за пътищата, 
наистина може да се случи. И ние това си го коментирахме в комисията, която беше 
преди няколко дена, че след тази сесия, ако не гласуваме тази докладна, трябва да 
имаме нова. Какво правим от тук нататък? Защото ние си спомняме предишните 
години, ако се върнем назад, какво беше при останалите кметове. Имаше улици с 
дупки, и дупките бяха кръстени на даден кмет. Помните го, нали? Помните също, 
че аз съм един от свидетелите, когато се опъваше кабел в Общината, за да работи 
самата община. Затова ние искаме да работи общинска администрация, да работят 
кметовете и кметските наместници, да има общинска власт и да продължим напред, 
защото тази година ни очаква с предизвикателства. Нека ние бъдем така добри да 
подкрепим този безлихвен заем. Благодаря! 
(Ръкопляскания в залата.) 
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ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Благодаря, г-н Василев. Г-н Данчо Киряков, след което 
г-н Димитър Николов. 
ДАНЧО КИРЯКОВ: Здравейте колеги, здравейте гости! Уважаеми г-н кмете, 
няколко пъти съм имал възможност да ви казвам, че ако отвън кошчето за боклук 
пред Сесийната зала е пълно, е виновен кмета. Или ако бай Иван от Устово днеска 
е искал да грее слънце, пък вали дъжд, пак е виновен кмета. Във връзка с този заем, 
искам да се обърна към вас и да кажа честно, че са допуснати много грешки. Те са 
процедурни. Те са и политически. Мислех конкретно за всяко нещо да кажа, но 
много се удължи дискусията. Изказаха се мнения и за юридически пропуски. 
Такова мнение имам и аз, и го споделих вчера на комисията, и се съмнявам, че този 
заем ще бъде отпуснат за тази година. Може би министър Горанов, при 
положително наше решение на Общинския съвет, ще отпусне този заем, но за 2019 
година. И в тази връзка, във връзка с тези всички грешки, които мисля, че и вие ги 
отчитате, аз ще ви моля, ако се окаже, че заема няма да бъде отпуснат, искам тука 
по микрофона да съобщите санкциите върху служителите, които имат пряко 
отношение към този почти латиносериал, който става. Латино, защото наистина 
няма такава община, която да не е гласувала безлихвен заем от държавния бюджет. 
И ще ви моля това да го запомните. Трябва някой да понесе отговорност, ако това 
се случи. Ако, това се случи, казвам. Веднага искам да уточня, че тука не визирам 
г-жа Аръчкова. Нямам това мнение, което мои други общински съветници изказаха. 
Накрая искам да ви кажа, г-н кмете, че вие да вложите всички ваши умствени и 
физически способности, много трудно до края на този мандат ще постигнете 
батака, която заварихте 2011-та. Много трудно ще стане това.  
(Ръкопляскания в залата.) 
ДАНЧО КИРЯКОВ: По простата причина, че вие не притежавате тези качества, 
които притежаваше тогавашното ръководство на Общината. И за пореден път ми 
се дава възможност да напомня на нашите съграждани, че това управление на БСП 
от 8 години, Община Смолян ще го избива 20 години. Извинявам се за жаргона, 
който използвам „избива“. Още 20 години. Така че една трета горе-долу е минала, 
г-н Иванов. Някой от грешните ходове от 2004, 2005, 2006-та година, преминаха 
във втората трета, но при всички положения съм убеден, че аз ще бъда прав. 
Благодаря ви! 
(Ръкопляскания в залата.) 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Благодаря ви, г-н Киряков. Г-н Димитър Николов. 
ДИМИТЪР НИКОЛОВ: Здравейте на всички! Доста така просрочихме с 
изказвания, с разисквания. Аз ще бъда много кратък. Г-н председател, искам едно 
само да ви напомня. Г-н Халваджиев ви напомни за поведението на общинските 
съветници и ще го зачета. Чл. 31. „Забележка се прави на общински съветник, 
когато се е обърнал към свой колега или колеги с оскърбителни думи и жестове или 
със заплаха“. От тук нататък просто ви моля, на следващи заседания да спазвате 
Правилника.  
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Благодаря ви. По отношение на кредита ще бъда съвсем 
кратък, не повече от минутка. Всички тука в залата сме убедени, че тези пари са 
необходими. Аз даже се радвам, че г-н Сабрутев го призна преди малко. И не бива 
да проявяваме повече политически инат. Всички тука в залата сме убедени, всички 
семейства в града са убедени. Дори и децата вече са убедени в училищата, че този 
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кредит, защото родителите говорят и вкъщи, че Общината ще взема кредит, че 
училища, учители и т .н., всички сме убедени. Наистина, призовавам и моля всички 
общински съветници, призовавам да подкрепим искането за този кредит наистина, 
за да си свършим работата тази година. Завърших. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Благодаря ви, г-н Николов. 
(Ръкопляскания в залата.) 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Уважаеми колеги, очертава се да приключваме 
дискусията. Има ли още желаещи да се изкажат? Имате думата, заповядайте. Г-н 
Милен Журналов, имате думата. 
МИЛЕН ЖУРНАЛОВ: Благодаря ви. Г-н председател, г-н кмете, уважаеми колеги, 
граждани! Колеги, дискусията се проточи изключително дълго, но самият факт, 
понеже стана принцип понеже когато гражданите са тука в залата, значи има нещо 
сериозно, има някакъв проблем. Самият факт, че гражданите днес са тук и са 
притеснени, говори за това, че този кредит трябва да бъде гласуван със „за“, да бъде 
подкрепен. Аз искам да спомена в същото време и кметовете, които не знам защо 
се въздържат от говорене. Но те имат интерес това нещо да се случи, защото това 
са достойни хора, които са избрани от хората, пред които застават и те имат нужда 
от това те да се грижат за тях. И колеги, смятам, че е изключително достойно, че 
ние нямаме право тук да възпрепятстваме тук работата на Община Смолян. Затова 
ние ще подкрепим тази докладна. Благодаря ви! 
(Ръкопляскания в залата.) 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Благодаря ви, г-н Журналов. Уважаеми колеги, има ли 
желаещи още да вземат думата? Не виждам. Предлагам ви да прекратим дискусията 
по този въпрос. Моля общинските съветници, които са съгласни да прекратим 
разискванията по точка първа, да гласуват. Моля, задръжте ръцете. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 27, „ПРОТИВ“ – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: 27 „за“, без „против“ и „въздържали се“. Прекратихме 
разискванията. Уважаеми колеги, тъй като не са направени предложения по 
същество по основния проект за решение, внесен от г-н кмета в неговото 
предложение, което фактически обсъждаме, според изискванията на Закона за 
публичните финанси. Основното предложение на вашето внимание от три точки, с 
шест подточки на точка първа, гласуваме поименно, уважаеми колеги. 
 
Поименно гласуване на проекта за решение по т. 1 от дневния ред: 

1. Ангел Безергянов     – „за“ 
2. Анита Чолакова    – „за“ 
3. Валентин Кюлхански    – „въздържал се“ 
4. Валентин Цолов     – „въздържал се“ 
5. Данчо Киряков     – „за“ 
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“ 
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12. Илия Томов     – „въздържал се“ 
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    – „против“ 
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     – „против“ 
27. Стоян Иванов     – „за“ 
28. Филип Топов     – отсъства 
29. Юлия Кисьова     – „за“ 

 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Моля, обявете резултата. 
(Виолета Бояджиева: 15 „за“, „ против“ 3, „ въздържали се“ 9.) 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: 15 „за“, „ против“ 3, „въздържали се“ 9. Решението се 
приема.  
(Ръкопляскания в залата.) 
 

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 и 
чл.17, ал.1 от Закона за общинския дълг, чл.52, ал.1, т.2 и чл.103, ал.1 от Закона за 
публичните финанси и чл.60 от Административнопроцесуалния кодекс прие 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

№ 665 
 

1. Дава съгласие да бъде поет краткосрочен дълг от Централния бюджет на 
Република България при следните условия: 

1.1. Максимален размер на дълга, изразен чрез номиналната му 
стойност, и валута на дълга: 3 950 000 лв.; 

1.2. Вид на дълга съгласно чл.3 от Закона за общинския дълг: 
безлихвен заем, отпуснат по реда на Закона за публичните 
финанси; 

1.3. Срокове, начини и намерения за усвояването: финансовите 
средства по дълга ще бъдат използвани за погасяване на 
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съществуващ краткосрочен безлихвен заем от Централния 
бюджет на Република България за предходната финансова 
година, отпуснат по реда на Закона за публичните финанси; 

1.4. Начин на обезпечаване: финансови средства от местни приходи 
и целеви средства съгласно отпуснати трансфери за община 
Смолян; 

1.5. Условията за погасяване: в срока по чл.103, ал.1 от Закона за 
публичните финанси; 

1.6. Влияние на дълговото финансиране върху бюджета на 
общината: поемането на предлагания краткосрочен дълг не се 
очаква да окаже неблагоприятно влияние върху бюджета на 
общината, като ще способства за неговото нормално 
изпълнение. 

2. Възлага на кмета на община Смолян да отправи мотивирано предложение – 
искане за отпускане на временен безлихвен заем пред Министерство на 
финансите, както и да извърши всички останали необходими правни и 
фактически действия за изпълнение на решението по т.1. 

3. Допуска предварително изпълнение на настоящото решение по реда на чл. 
60 от Административнопроцесуалния кодекс. 

 
(Стефан Сабрутев, от място: Право на отрицателен вот.) 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Отрицателен вот, Стефан Сабрутев. 
СТЕФАН САБРУТЕВ: Не подкрепих искането за заем, по една единствена 
причина. Че виновникът за това финансово състояние, тежко финансово състояние 
не излезна да каже какво е то точно и искам да уведомя гражданите, не само тези в 
залата, които бяха поканени поръчково, искам да се обърна към всички граждани 
на Смолян и на общината, че рано или късно батакът, който е докарал г-н Мелемов 
и неговото управление, ще излезе на бял свят. Ако не е днеска, утре, други ден. 
Батакът, вярвайте ми, е голям. Много по-голям, от колкото той го е взел, когато е 
встъпвал в длъжност. Благодаря! 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Благодаря ви, г-н Сабрутев! Продължаваме колеги. 
Точка втора от нашия дневен ред. Няма го вносителя. Моля ви да проявите малко 
търпение, да дойде г-н кмета. Има ли съгласие, колеги, да възложим с вас на инж. 
Мариана Цекова да ни запознае с докладната записка и през това време, докато 
дойде той, да обсъждаме? Ако има въпроси към него, да ги зададем вече в негово 
присъствие. 
(Кирил Хаджихристев, от място: Нямаме против.) 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Няма възражения. Инж. Цекова, имате ли готовност? 
Заповядайте на микрофона в ляво от мен. 
(Венера Аръчкова, от място: Мариана, недей! Кметът е тука, ще си дойде. Цяло 
заседание отмениха миналия път.) 
(Кирил Хаджихристев, от място: Спокойно, нямаме против. Спокойно.) 
(Венера Аръчкова, от място: Нали не може?) 
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(Кирил Хаджихристев, от място: Сега сме съгласни, тогава не можеше.) 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Уважаеми колеги, моля ви да вникнете в това, което 
казах. Ние очакваме г-н кмета и той вероятно ще отговори на въпросите, които 
евентуално ще възникнат към него. През това време няма нищо извънредно и 
незаконно в това заместник-кмета по строителството да ни запознае със 
съдържанието на докладната записка. Тя не действа в случая като вносител. 
(Славка Каменова, от място: От името на групата на ГЕРБ 5 минути почивка.) 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: 5 минути почивка от групата на ГЕРБ. Само че трябва 
да е ръководителя на групата, но както и да е, приемаме. Благодаря, г-жо Каменова. 
Признавам ви правото от името на групата да поискате почивка. 10 минути 
почивка. 

 
 

* * * * * 
(След почивката:) 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Уважаеми колеги, продължаваме работа. На вашето 
внимание точка втора от нашия дневен ред. Имаме кворум. Продължават да се 
присъединяват общински съветници. 
(Данчо Киряков, от място: Проверка на кворума.) 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Благодаря ви за процедурното предложение, г-н 
Киряков. В залата има 17 общински съветници. Присъединява се и г-н Генчев – 18 
общински съветници. 19 вече, така че продължаваме. 

 
ПО ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Даване на съгласие за участие  на 
Община Смолян  с проектно предложение за финансиране по проект „Красива 
България”  на  Министерство на труда и социалната политика по Мярка М02 
„Подобряване на социалната инфраструктура” и осигуряване на 
съфинансиране на проекта от страна на Община Смолян. 

ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 
 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: На вашето внимание докладна записка от кмета на 
общината относно Даване на съгласие за участие  на Община Смолян  с проектно 
предложение за финансиране по проект „Красива България”  на  Министерство на 
труда и социалната политика по Мярка М02 „Подобряване на социалната 
инфраструктура” и осигуряване на съфинансиране на проекта от страна на Община 
Смолян. Имате думата, г-н кмете. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Няма какво да добавя по тази докладна. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Нещата са рутинни, ясни са. Кметът няма какво да 
добави. Разкривам дискусия по точка втора, уважаеми колеги. Има ли желаещи да 
се изкажат? Г-н Кирил Хаджихристев, след което г-н Стефан Сабрутев. Имате 
думата, г-н Хаджихристев. 
КИРИЛ ХАДЖИХРИСТЕВ: Ние групата КРОС ще подкрепим предложението, 
което е направено, но имам няколко въпроса, които да задам. Отново личи мудната 
работа на Общинска администрация. Крайният срок за подаване на предложението 
за участие е 15 януари. Ако я нямаше днешната извънредна сесия, кога щеше да 
бъде внесена тази докладна записка? 
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НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Срокът е до края на януари.  
КИРИЛ ХАДЖИХРИСТЕВ: Срокът е до 15 януари. Така е записано. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Нямаше натиск, за да бъде вкарвана. Г-н Кръстанов 
прецени да я вкара. 
КИРИЛ ХАДЖИХРИСТЕВ: Добре. В материалите, които са ни предоставени, там 
пише 15 януари, аз затова казвам. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Г-н Захариев ще ви отговори. Нека да чуем въпросите и г-
н Захариев ще отговори. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Имате ли други въпроси, г-н Хаджихристев или това е? 
КИРИЛ ХАДЖИХРИСТЕВ: Искам, ако мога да получа отговор наистина ли е 15 
януари? Това означава, че… 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Г-н Захариев, имате думата. Моля ви за разяснения. 
КИРИЛ ХАДЖИХРИСТЕВ: Ако е 30 януари, ще си оттегля упреците към 
Общинската администрация, затова става въпрос. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Г-н Захариев, за разяснения имате думата. 
МАРИН ЗАХАРИЕВ – зам.-кмет на община Смолян: Уважаеми г-н председател, 
г-н кмет, г-н Хаджихристев, общински съветници! Срокът за входиране на 
проектите по „Красива България“ е 15 януари, но условията на програмата 
позволяват докладна, която е входирана в Общинския съвет, да бъде предоставена 
по-късно, до края на януари, дори началото на февруари. С оглед на това, че 
повечето Общински съвети правят сесии в края на януари. Така че и двете неща са 
верни. Да, срокът е 15 януари, но докладната може да бъде представена и 
допълнително до края на месеца. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Благодаря ви, г-н Захариев.  
КИРИЛ ХАДЖИХРИСТЕВ: Благодаря на г-н Захариев. Голяма гимнастика, голямо 
нещо. Искам тука да обърна внимание обаче затова, което говорихме в предишната 
точка. От къде ще се икономисат средства и как може да се получи това? 
Представили сте към докладната записка количествено-стойностни сметки. Дайте 
го на един външен специалист, който се занимава със строителство и ще видите 
колко завишени стойности има там. А Общината участва със 115 хиляди лева в този 
проект. Това, което говорихме, за обществените поръчки, за завишени стойности, 
там трябва да се търси резерва Общината да спестява средства и да си обслужва 
заемите. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Благодаря ви, г-н Хаджихристев. Г-н Захариев, много 
кратичко. Много кратичко. Бележката изисква малко кратко разяснение. 
МАРИН ЗАХАРИЕВ: Едно изречение. КСС-тата по „Красива България“ се 
съгласуват предварително. Там се гледат стойностите по СЕК. Това е първо 
съображение. Второ съображение. Сметките се дават от фирми, които правят 
обследвания и проектиране. Не са измислени от Общината. Трето съображение. По 
„Красива България“ има задължения да бъде най-ниска цена, така че ако някъде 
има завишение, ще падне в процедурата. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Благодаря ви. Уважаеми г-н Сабрутев, имате думата. 
Основно изказване. 
СТЕФАН САБРУТЕВ: Здравейте отново! Нашата група ще подкрепи, разбира се, 
докладната. Аз имам един въпрос. От къде ще вземем 115 хиляди за 
съфинансиране. Не сме приели бюджет още. Ние го влагаме това, искаме ги, обаче 
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бюджетът ако не се приеме, от къде ще ги вземем? Втори въпрос. Одеве г-н 
Хаджихристев в дискусията в първа точка каза, че около 80 лева излиза 
топлоизолацията. Слушам тука г-н Захариев, че две-три комисии са взети. Ами то 
ако е така, значи тука мирише на много лоши неща. За тези, които се говори в 
цялата държава, че сме потънали. Точно на това мирише. Мирише, че нещо се е 
подготвило. Лично тази поръчка ще я следя изкъсо, за да видим какво ще се получи 
като резултат. Пак ще кажем „ами то са се явили на обществена поръчка“. Ама вие 
сами ги раздувате цените бе, господа! Вие сами ги раздувате! Една изолация струва 
40 лева. Вие сте направили 80. Малко неудобно не се ли чувствате. Преди малко 
говорихме за пари от къде. За ансамбъла, за децата, за хората, които отглеждат деца, 
приемни семейства и за други неща. Ето тука от тази поръчка 40 хиляди. Точно 20 
%.  
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Благодаря ви, г-н Сабрутев. За приходоизточниците по 
отношение на съфинансирането за мен е ясно. Цялата тази активност предстои и от 
гледна точка на това, че ние до 17 януари трябва да получим проекта за бюджет 
2018 година. Вероятно там ще ни бъде предложено. Логично е да се направи това 
допускане от моя страна. Продължаваме нататък, уважаеми колеги. Още желаещи 
да се изкажат? Становища, въпроси, съображения? Не виждам. Предлагам ви да 
прекратим разискванията по точка втора. Моля общинските съветници, които са 
съгласни, да гласуват. 
(Стефан Сабрутев, от място: Не получихме отговор от къде ще дойдат парите. 
От къде ще са тези 115 хиляди?) 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Прекратяваме процедурата на гласуване. Кой ще 
отговори на въпроса, г-н кмете? 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Г-н Захариев. Аз днес говорих много. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Г-н Захариев, имате думата за разяснения. 
МАРИН ЗАХАРИЕВ: Разбира се, че както за всички съфинансирания, те трябва да 
бъдат предвидени в бюджета. Ако не бъдат предвидени, защото знаем, че органът, 
който се разпорежда с бюджетни средства е Общинският съвет, най-вероятно 
проектът ще отпадне. Но тъй като срокът е 15 януари, Общинска администрация си 
е направила труда да заработи един проект за една детска градина. Не знам дали 
стана въпрос за обекта, която има нужда от този ремонт. Така че ако Общинският 
съвет в перата за съфинансиране или пък изрично за това преди съфинансиране, ще 
има проект. Ако не се предвиди, ще отпадне проекта. Няма да ни накажат от 
„Красива България“, ще се зарадват и ще ги дадат някъде другаде. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Благодаря, г-н Захариев. Други въпроси? Становища, 
съображения? Прекратяваме разискванията. Моля общинските съветници, които са 
съгласни, да гласуват. Задръжте ръцете, ако обичате. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 23, „ПРОТИВ“ – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: 23 „за“, без „против“ и „въздържали се“. Прекратихме 
разискванията. Уважаеми колеги, гласуваме поименно основният проект за 
решение. Моля да се концентрираме. 
 
Поименно гласуване на проекта за решение по т. 2 от дневния ред: 

1. Ангел Безергянов     – „за“ 
2. Анита Чолакова    – „за“ 
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3. Валентин Кюлхански    – „за“ 
4. Валентин Цолов     – отсъства 
5. Данчо Киряков     – „за“ 
6. Димитър Кръстанов    – „за“ 
7. Димитър Николов     – „за“ 
8. Екатерина Гаджева    – „за“ 
9. Елисавета Лободова    – отсъства 
10. Ивайло Халваджиев    – „за“ 
11. Иван Пищалов     – отсъства 
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    – „за“ 
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     – отсъства 
29. Юлия Кисьова     – „за“ 

 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Моля, обявете резултата. 
(Виолета Бояджиева: 24 „за“, без „ против“ и „ въздържали се“.) 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: С 24 „за“, без „против“ и „въздържали се“. Приехме 
проекта за решение основно предложение 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 
и т.23, ал. 2 от ЗМСМА прие 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

№ 666 
 

1. Възлага на Кмета на община Смолян да подготви и внесе в проект „Красива 
България“ проектно предложение по мярка М 02, в което да бъде включен 
обект: „Ремонт, обновяване и мерки за енергийна ефективност на Детска 
градина № 1 "Слънце", гр. Смолян, общ. Смолян“ 
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2. Дава съгласие за осигуряване на необходимото съфинансиране в размер на 
115 539 лева ( 50% от бюджета на проекта). 
 

3. Допуска предварително изпълнение, съгл. чл. 60, ал. 1, предл. 3 от 
Административно процесуалния кодекс. 

 
 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Преминаваме, уважаеми колеги, към точка трета от 
нашия дневен ред. 
 
ПО ТРЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Даване на мнение за опрощаване на 
дължими държавни вземания по постъпила преписка с вх. №  
ДЛ011013/28.11.2017 г. от Администрацията на Президента на Република 
България по отправена молба от Емине Мехмед Смаил, с адрес гр. Смолян, ул. 
„Родопи“ № 1. 

ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 
 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Докладна записка от кмета на общината, относно даване 
на мнение за опрощаване на дължими държавни вземания по постъпила преписка 
с номер, от 28.11.2017 година от Администрацията на Президента на Република 
България по отправена молба от Емине Мехмед Смаил, с адрес гр. Смолян, ул. 
„Родопи“ № 1. Имате думата, г-н кмете. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Аз не виждам, какво да добавя. По принцип, ако държах 
на протокола, може би докладна трябваше да бъде от вас, г-н Кръстанов- 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Да. В случая може да и от кмета, може да е и от 
председателя на Общинския съвет. Уважаеми колеги, гоним срокове и притискаме 
Администрацията да ги спазва и затуй се налага тези докладни да бъдат включвани 
по максимално експедитивен начин в нашите заседания. Така че разкривам 
дискусия по тази докладна. Има ли желаещи да се изкажат? Тя също е рутинна. 
Общо взето тази процедура е известна. Предложението е за мнение за опрощаване. 
Не виждам желаещи да се изкажат. Предлагам ви да прекратим разискванията. 
Моля общинските съветници, които са съгласни, да гласуват. Задръжте, ако 
обичате. Г-н Аршински, позволявам си да ви приканя да гласувате. Благодаря! 
ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 24, „ПРОТИВ“ – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: 24 „за“, без „против“ и „въздържали се“. Прекратихме 
разискванията. Гласуваме, уважаеми колеги, с обикновено мнозинство и явно. 
Моля общинските съветници, които са съгласни с проекта за решение основно 
предложение, да гласуват. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 21, „ПРОТИВ“ – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 3. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: 21 „за“, без „против“ и 3-ма „въздържали се“. Приехме 
проекта за решение основно предложение. 
 

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, във връзка с 
чл. 98, т. 12 от Конституцията на Република България прие 



Протокол № 33/12.01.2018 г. 

  

46 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
№ 667 

 
I. Изразява положително становище за опрощаване на дължими държавни 

вземания от Емине Мехмед Смаил, представляващи неправилно получена 
сума за наследствена пенсия. 
 

II. Възлага на председателя на Общински Съвет – Смолян да изпрати 
преписката и настоящото решение до Администрацията на Президента за 
окончателното и разглеждане. 

 
 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Уважаеми колеги, благодаря ви! 
(Данчо Киряков, от място: Може ли само нещо да кажа?) 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Дневният ред е изчерпан. Извън дневния ред има думата 
инж. Данчо Киряков общински съветник. За процедура вдига ръка г-н Михаил 
Генчев. Г-н Киряков, имате думата. 
ДАНЧО КИРЯКОВ: Г-н кмете, имам една молба към вас. Предстоят да валят 
снегове тези дни. Аз ви моля да поискате от опесъчаващите фирми да не опесъчават 
с кал. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Поискали сме го вече. 
ДАНЧО КИРЯКОВ: Да се опитат да намерят, макар че не е сега времето, да намерят 
пясък, който да е промит, защото стана невъзможно в града просто! 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Поискали сме го вече. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Благодаря ви, г-н Киряков. Г-н Генчев, имате думата. 
МИХАИЛ ГЕНЧЕВ: Г-н председател, искам да помоля секретаря на Общинския 
съвет при броене на гласовете да започва броенето от ляво. Поради това, че 
колегите се преместиха, много се бави броенето там горе на сянката. Да почва 
броенето от ляво, за да не държа по половин час вдигната ръка. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Благодаря ви! Ще потърсим решение на този въпрос. 
Уважаеми колеги, благодаря ви за активността, за вниманието, за ангажимента в 
това бурно днешно заседание! Да си пожелаем щастлива и плодотворна 2018 
година! Благодаря ви! До скоро! Лека вечер! 
 
(Заседанието на Общинския съвет беше закрито в 18.15 часа.) 
 
 
 
 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ 
Председател на Общински съвет – Смолян 
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