
Протокол № 01/08.11.2019 г.  

  

1 

 

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т – С М О Л Я Н 
(Мандат 2019-2023 година) 

 

 

П Р О Т О К О Л 

№ 1 
 

Днес, 08.11.2019 година, от 10.00 часа, в Сесийна зала на Община Смолян се 

проведе първото тържествено заседание на Общински съвет – Смолян, мандат 2019-

2023 година, свикано със Заповед № АП-03-18-398-2 от 04.11.2019 Г. на Областния 

управител на област Смолян, на основание чл. 23, ал. 1 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 32, ал. 1 от Закона за 
администрацията и № 132 - 2131 МИ/28.10.2019 на ОИК за избиране на общински 

съветници в община Смолян. 

Присъстваха: Областният управител на област Смолян – Недялко Славов, 

новоизбраните общински съветници, новоизбраният кмет на Община Смолян Николай 

Мелемов, новоизбраните кметове на кметства, председателят на Общинската 
избирателна комисия – Смолян – Симеон Велинов, представители на Областна 

администрация – Смолян, почетни граждани на Смолян, гости, журналисти, граждани. 

(На входовете на залата присъстващите на тържествената сесия бяха 

посрещани с пита и мед.) 

(Тържественото заседанието започна с поздрав към присъстващите от 

Фолклорен ансамбъл „Родопа“.) 

 

НЕДЯЛКО СЛАВОВ – областен управител на област Смолян: Уважаеми г-н кмет на 
Община Смолян, уважаеми общински съветници и кметове на населени места от 
общината! Уважаеми ръководство и членове на Общинска избирателна комисия, драги 

гости, общественици, почетни граждани на Община Смолян, госпожи и господа! В 

изпълнение на законовите ми правомощия в качеството ми на областен управител със 
своя Заповед № 03-18-398-2 от 4 ноември 2019 година свиквам първото заседание на 
Общински съвет – Смолян, което да се проведе днес, 8 ноември, от 10 часа в Сесийната 

зала на Община Смолян при следния 

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д: 

 

1. Полагане на клетва от новоизбраните общински съветници и кметове, и 

подписване на клетвени листове. 

2. Избор на председател на Общински съвет – Смолян. 

 

Но преди да преминем по дневния ред, бих искал да кажа няколко встъпителни думи. 

Най-напред поздравявам всички избраници, Кмета на Община Смолян, кметовете на 

населени места, там, където имаше избор, избраните общински съветници. 

Поздравявам ви с избирането ви. Пожелавам на всички вас здраве, много сили и 
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ползотворна работа за един силен и успешен мандат. И така, местните избори 

приключиха. Резултатите са известни. Емоциите от предизборната кампания и 

изборният ден лека-полека затихват. И колкото по-бързо забравим тези емоции, 

толкова по-добре, според мен. Със своя вот смолянчани посочиха своите избраници и 

им повериха една огромна отговорност, която същевременно е чест и дълг за всеки 

един от вас. Категоричен е изборът на Николай Мелемов за трети управленски мандат. 
Това е знак, че избирателите от общината одобряват посоката, в която върви Смолян. 

Оценяват по достойнство усилията, които се полагат за обновена инфраструктура, 

качествено образование и по-добри услуги от страна на местната власт. Но е факт, че 
днес хората са много по-информирани и много по-изискващи. Затова е необходимо да 
се работи още и още. И затова е трудно да си управник в днешно време. Сетивата ти 

трябва ежедневно да са отворени, да чуваш какво ти казват твоите съграждани какво 

изискват, за какво мечтаят. Успешният управник прави на първо място това. И ето 

защо аз ви призовавам да не късате връзката си с хората, които ви изпратиха тук. 

Работете с тях постоянно. Така, както го правихте по време на предизборната 

кампания. Говорете с тях честно и откровено. А щом поддържате контакта си с хората, 

ще чувате техните болки и нямам съмнение, че това ще ви накара да излезнете от тясно 

партийните си пристрастия и да търсите всевъзможните начини да откликвате на 
проблемите на хората. Имайте принципно отношение към развитието на Смолян, към 

устойчивото развитие на общината. Защитавайте всеотдайно общественият интерес. 

Нека Смолян бъде вашата обединителна кауза и докажете това с действията си и с 
решенията си!! Не търгувайте с интересите на смолянчани. Не търгувайте с вашето 

собствено достойнство! На първото заседание искам да споделя очакванията си, че 
имам надежда за качествен и стойностен дебат в Общинския съвет. В доброто 

взаимодействие между Общински съвет, кметът на Общината и Общинската 
администрация. Призовавам ви да търсите допирните точки помежду си. Да намирате 

консенсус дори тогава, когато това изглежда трудно. Знаете, че дълбоките разделения 

тук в тази зала се пренасят навън и допринасят за разделението между хората. Считам 

това за излишно. Дори то временно да удовлетворява политическите ви интереси. Но 

дългосрочно не е правилно. Призовавам ви, не допускайте дълбоко разделение отново. 

Работете публично и прозрачно. Привличайте хората при вземането на важните 

решения. Нека те имат поглед върху всеки един етап от управленските процеси. Така 
се гради доверие – доверие към местната власт, доверие към институциите. По много 

теми Общината и държавата имат споделени отговорности и това налага да има добро 

взаимодействие помежду си, за да има пък и предпоставка за добри резултати. 

Сътрудничим си в образованието, здравеопазването, социалните дейности, в 

инфраструктурата. Смолян е имал и ще има подкрепата на държавата, на нашето 

правителство. И това гарантира подкрепа не само финансова за редица важни проекти, 

но и за всяка полезна инициатива. Мисля, че през изминалите години много неща 

свършихме съвместно и в добро взаимодействие. Ето защо протягам своята ръка да 

работим заедно и в интерес на хората. Но искам да декларирам, че когато се налага, ще 
бъда и коректив. Принципен, последователен, недопускащ решения в разрез със 
закона. Разчитам на добро взаимодействие с Общината и в изпълнението на важни 

приоритети на правителството, което представлявам и които не могат да бъдат 
реализирани успешно, без съпричастността на местната власт. В образованието – 

осигуряването на все по-качествено образование, ориентирано към професионалната 
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реализация. Равен достъп на всяко дете до образование, образование, обхващащо и 

приобщаващо всеки ученик. Подобряване на административното обслужване, бързи и 

качествени административни услуги, повече електронни услуги. Това също предполага 
по-високо доверие и аз се надявам съвместно всичко това да постигаме осъзнато. В 

заключение бих искал да честитя на всички днешният светъл празник „Свети Архангел 

Михаил“. Нека светецът озари умовете ви с мъдрост, да укрепи волята ви и да 
благослови делата ви, с които ще донесете просперитет и благополучие на всички 

жители от общината. Бъдете здрави! Бъдете последователни, уважаеми госпожи и 

господа, достойните избраници на Община Смолян! Пожелавам ви успешен, 

ползотворен управленски мандат! 
(Ръкопляскания в залата.) 

НЕДЯЛКО СЛАВОВ: А сега, преминавайки по дневния ред, ще предоставя думата на 
председателя на Общинска избирателна комисия – Смолян, който да ви запознае с 
решенията, с които са избрани Общинският съвет, кмета на Общината и кметовете на 
населените места, в които имаше избор. Тук е мястото да благодаря на ръководството и 

членовете на Общинската избирателна комисия за безупречно проведените избори. 

Така че след тази моя благодарност предоставям думата на г-н Велинов – председател 

на Общинска избирателна комисия. 

СИМЕОН ВЕЛИНОВ – председател на Общинска избирателна комисия – Смолян: 

Уважаеми дами и господа, за мен е удоволствие и чест от името на Общинска 
избирателна комисия – Смолян да ви поздравя за избирането ви за общински 

съветници, за кметове на територията на община Смолян. Желая във вашата работа да 
вземате решения, които да бъдат изцяло основани на законите на Република България, 

на наредбите на Община Смолян и преди всичко водени от интересите на населението 

на община Смолян. Желая ви успешен мандат 2019 – 2023 г.! 
 

ПО ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Полагане на клетва от новоизбраните 

общински съветници и кметове, и подписване на клетвените листове. 

 

СИМЕОН ВЕЛИНОВ: Следва по протокол да оповестя решенията на Общинска 

избирателна комисия – Смолян, с които са избрани общинските съветници и кметовете 
на територията на Община Смолян. С Решение № 132 от 28 октомври 2019 г. 
Общинска избирателна комисия обяви имената на избраните общински съветници по 

партии, коалиции, местни коалиции, както следва. Ще помоля тези, които си чуят 
името, да заповядат тук на сцената зад нас, за да положат клетва и да получат 
удостоверението си, по азбучен ред. Г-н Ангел Николаев Безергянов – от ПП „ГЕРБ“; 

г-н Божидар Огнянов Шуманов – от ПП „ГЕРБ“; г-н Валентин Венциславов 

Кюлхански – Местна коалиция „Новото време“; г-жа Венера Райчева Аръчкова – ПП 

„ГЕРБ“; г-жа Вижданка Велкова Младенова – „Движение за права и свободи“; г-жа 
Виолета Делчева Бояджиева – „БСП за България“; г-н Денислав Емилов Костов – ПП 

„ГЕРБ“; г-н Димитър Атанасов Ангелов – „Земеделски народен съюз“; г-н Димитър 

Йовчев Кръстанов – „БСП за България“. Г-жа Екатерина Димитрова Гаджева – ПП 

„ГЕРБ“; г-н Иван Иванов Френкев – „БСП за България“; г-н Иван Милков Гавазов – 

„БСП за България“; г-н Илия Николаев Томов – Местна коалиция „Новото време“; г-н 

Кирил Иванов Асенов – Местна коалиция „Новото време“; г-н Коста Атанасов Начев – 

Местна коалиция „Новото време“; г-н Костадин Кръстев Василев – „Земеделски 



Протокол № 01/08.11.2019 г.  

  

4 

 

народен съюз“. Тук е мястото да отбележа, че на мястото на отказалия се г-н Марин 

Ташев Захариев, с наше решение сме избрали за постъпил в Общинския съвет от 
квотата на ГЕРБ Софка Ясенова Иванова. Моля да заповяда. Караме подред. Мария 

Василева Семерджиева – ПП „ГЕРБ“; г-н Милен Руженов Журналов – „Движение за 
права и свободи“; г-н Минчо Малинов Симов – Местна коалиция „Новото време“;  г-н 

Петър Стефанов Мирчев – ПП „ГЕРБ“; г-н Петър Стефанов Янев – ПП „ГЕРБ“; г-жа 
Рабие Лютвиева Кьосева – „БСП за България“; г-н Салих Рамадан Аршински – 

„Движение за права и свободи“; г-жа Сийка Георгиева Йочева – Местна коалиция 

„Новото време“; г-н Стефан Атанасов Сабрутев – „БСП за България“; г-н Стоян 

Иванов Иванов – ПП „ГЕРБ“; г-н Тодор Кирилов Митов – ПП „ГЕРБ“; г-н Филип 

Христов Топов – Местна коалиция „Новото време“. Това са 29-те избраника за 
общински съветници, които заемат квотите от съответните листи. Продължаваме 

напред с решенията на ОИК – Смолян, с които са обявени за избрани кметовете на 
населени места и кмет на Община Смолян. С Решение № 124 от 28.102019 г. ОИК – 

Смолян е обявил за избран за кмет на село Смилян, община Смолян на първи тур – г-н 

Чавдар Антимов Червенков от ПП „ГЕРБ“. С Решение № 125 от 28.10.2019 г. 
Общинска избирателна комисия е обявила за избран на кмет на кметство село Широка 

лъка на първи тур – г-н Васил Димов Седянков – издигнат от ПП „ГЕРБ“. Със свое 

Решение № 126 от 28.10.2019 г. Общинска избирателна комисия обявила за избран 

кмет на кметство село Търън на първи тур – г-н Явор Севдалинов Говедаров – издигнат 

от ПП „ГЕРБ“. С Решение № 127 от 28.10.2019 г. ОИК – Смолян е обявил за избран 

кмет на кметство село Момчиловци на първи тур – г-жа Сийка Кирова Карталова – 

Суркова – издигната от Местна коалиция „Новото време“. С Решение № 128 на ОИК – 

Смолян е обявен за избран за кмет на кметство село Могилица, на първи тур – г-н 

Милко Младенов Кисьов – от ПП „ГЕРБ“. С Решение № 129 от тази година, Общинска 

избирателна комисия обявила за избран за кмет на кметство село Влахово на първи тур 

– г-н Недко Методиев Димитров – от ПП „ГЕРБ. С Решение № 160 на втори тур, 

Общинска избирателна комисия – Смолян е обявила за избран за кмет на кметство село 

Виево – г-н Венко Славчев Палчев – издигнат от Коалиция „БСП за България“. И с 
Решение № 161 от 4 ноември 2019 г. ОИК – Смолян е обявила за избран за кмет на 

Община Смолян, област Смолян, на втори тур г-н Николай Тодоров Мелемов – 

издигнат от ПП „ГЕРБ“, получил 9113 действителни гласа. Аплодисменти! 

(Ръкопляскания в залата.) 

СИМЕОН ВЕЛИНОВ: Желая успех на общинските съветници, на кметовете! Нека в 

своите действия действително да се ръководят от интересите на гражданите. 

Благодаря! 

НЕДЯЛКО СЛАВОВ: Благодаря, г-н Велинов! Сега преминаваме към най-

тържественият момент от днешното заседание. Моментът, в който избраните кметове и 

общински съветници ще произнесат клетвата, тържествената клетва. Моля да се 

обърнете с лице към гражданите, към представителите на обществеността и да 

произнасяте след мен.  

(Всички новоизбрани общински съветници, кметът на общината и кметове на 

кметства излезнаха на сцената за полагане на тържествената клетва, съгласно чл. 

32, ал. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, 

повтаряйки клетвата след областния управител.) 

НЕДЯЛКО СЛАВОВ: „Заклевам се в името на Република България…”… 
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Новоизбраните общински съветници, кмет на общината и кметове на кметства: 

Заклевам се в името на Република България… 

НЕДЯЛКО СЛАВОВ: „… да спазвам Конституцията и законите на страната…”… 

Новоизбраните общински съветници, кмет на общината и кметове на кметства: … 

да спазвам Конституцията и законите на страната… 

НЕДЯЛКО СЛАВОВ: „… и във всичките си действия…”…   

Новоизбраните общински съветници, кмет на общината и кметове на кметства: … и 

във всичките си действия… 

НЕДЯЛКО СЛАВОВ: „… да се ръководя от интересите на гражданите от Община 
Смолян…”…   

Новоизбраните общински съветници, кмет на общината и кметове на кметства: … 

да се ръководя от интересите на гражданите на Община Смолян… 

НЕДЯЛКО СЛАВОВ: „…и да работя за тяхното благоденствие.”…   

Новоизбраните общински съветници, кмет на общината и кметове на кметства: … и 

да работя за тяхното благоденствие. 

НЕДЯЛКО СЛАВОВ: „Заклех се!”  

Новоизбраните общински съветници, кмет на общината и кметове на кметства: 

Заклех се! 

(Звучи Химнът на Република България, след това Химнът на Европа. Последва и 

изпълнение на химна на Родопите – „Бела съм, бела, юначе”, изпълнен от народни 

певици от ФА „Родопа” – Смолян, в съпровод на гайда от Петър Янев. Всички 

присъстващи в залата са на крака. Следват ръкопляскания.) 

НЕДЯЛКО СЛАВОВ: Уважаеми госпожи и господа, полагането на клетва се 

удостоверява с подписването на клетвен лист, с което избраните лица встъпват в 

своите законови правомощия. Моля по реда, по който бяха извикани общински 

съветници, нека в същият ред подпишат клетвените си листове и получат 
удостоверението за избрани общински съветници. 

(Областният управител покани по поименен списък един след друг новоизбраните 

общински съветници, за да подпишат клетвените си листове, с което встъпват в 

своите законови правомощия, както следва): 

1. Ангел Безергянов 

2. Божидар Шуманов 

3. Валентин Кюлхански 

4. Венера Аръчкова 

5. Вижданка Младенова 

6. Виолета Бояджиева 

7. Денислав Костов 

8. Димитър Ангелов 

9. Димитър Кръстанов 

10. Екатерина Гаджева 

11. Иван Френкев 

12. Иван Гавазов 

13. Илия Томов 

14. Кирил Асенов 

15. Коста Начев 

16. Костадин Василев 
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17. Мария Семерджиева 

18. Милен Журналов 

19. Минчо Симов 

20. Петър Мирчев 

21. Петър Янев 

22. Рабие Кьосева 

23. Салих Аршински 

24. Сийка Йочева 

25. Софка Иванова 

26. Стефан Сабрутев 

27. Стоян Иванов 

28. Тодор Митов 

29. Филип Топов 

 

СИМЕОН ВЕЛИНОВ: Следват кметовете на населени места.  

(Новоизбраните кметове на кметства пристъпиха към подписване на клетвените 

листове в следната поредност): 

1. Чавдар Антимов Червенков  – кмет на с. Смилян  

2. Васил Димов Седянков   – кмет на с. Широка лъка  

3. Явор Севдалинов Говедаров  – кмет на с. Търън  

4. Сийка Кирова Карталова-Суркова – кмет на с. Момчиловци 

5. Милко Младенов Кисьов   – кмет на с. Могилица 

6. Недко Методиев Димитров   – кмет на с. Влахово 

7. Венко Славчев Палчев   – кмет на с. Виево 

 

СИМЕОН ВЕЛИНОВ: И кметът на Община Смолян – г-н Николай Мелемов. 

(Новоизбраният кмет на община Смолян – Николай Мелемов, подписа клетвения си 

лист, съпроводено с продължителни ръкопляскания). 

НЕДЯЛКО СЛАВОВ: Връчвам символите на кметската власт на встъпващия за свой 

трети управленски мандат г-н Николай Мелемов. Честито! 

(Областният управител връчи кметската огърлица, което беше съпроводено с 

ръкопляскания). 

НЕДЯЛКО СЛАВОВ: Поздравявам г-н Николай Мелемов с встъпването му за нов 

управленски мандат. В контекста на днешния светъл празник ще ми позволите да му 

подаря една икона на Св. Архангел Михаил – светецът, който предвожда войнството 

господне и нека той му дава сили да бъде лидер, да бъде истинският водач на всички 

жители на Община Смолян. Сега малко ще си позволим да се отклоним от сценария, 

тъй като днес заедно с Община Смолян провеждаме инициативата „Мениджър за един 

ден“ и днес имаме като кмет и като областен управител своите заместници. Аз ще ги 

помоля да дойдат на сцената и заедно да проведат тази церемония. 

(Ученици, участващи в инициативата „Мениджър за един ден“, заеха местата на 

кмета на Община Смолян и областния управител.) 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ – кмет на община Смолян: Уважаеми г-н областен управител, 

уважаеми дами и господа общински съветници, колеги кметове, скъпи съграждани! 

Първо искам да изкажа моята искрена благодарност на всички смолянчани, които ми 

гласуваха доверие за трети мандат. И за мен това е една огромна отговорност и не 
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случайно в момента се вълнувам повече, от колкото 2011-та, когато беше първият ми 

мандат. Защото доверието е нещо, което трябва да се защитава всеки ден. И аз искам да 

заявя тук пред всички вас, че искам да управлявам с всеки един гражданин на Смолян. 

Затова моите врати на кабинета ще бъдат отворени винаги. В Общинският съвет ще 
предлагам решения, които са в интерес единствено само на нашите съграждани и на 
нашия град. Защото доверието е наистина голяма отговорност. Но доверието е и един 

шанс за всеки един от нас да остави следа,  да направи нещо позитивно, за да може 
Смолян да се развива. Резултатите от изборите показаха, че сме на прав път, на 
правилна посока. Но и че трябва темповете да бъдат ускорени и че трябва всеки от нас 
да даде от себе си, всички заедно, за да може Смолян да става все по-красив, по-уютен 

и по-приветлив град. За да може на нашите деца и внуци да оставим един подреден 

град, един красив град, където е добро място за живеене и където винаги ще бъдем 

заедно с една-единствена цел – да обичаме родината и нашият град. Благодаря на 
всички! 

(Ръкопляскания в залата.) 

НЕДЯЛКО СЛАВОВ: Моля общинските съветници и кметове да заемат местата си в 

залата. А сега бих искал да поканя общинският съветник с най-дълъг житейски стаж да 

поеме председателството на заседанието от тук нататък. Това е г-н Димитър Ангелов. 

(Съгласно чл. 23, ал. 3 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация, общинският съветник с най-дълъг житейски стаж – Димитър 

Ангелов, зае мястото си на сцената, за да открие и ръководи първото заседание на 

Общински съвет – Смолян.) 

 

ПО ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Избор на председател на Общински 

съвет – Смолян. 

 

ДИМИТЪР АНГЕЛОВ: Уважаеми дами и господа, вече г-н областният управител 

обяви, че аз съм най-старият общински съветник. (Ръкопляскания.) Той каза „с най-

дълъг стаж“, за което благодаря! Уважаеми г-н областен управител, уважаеми г-н кмет, 

уважаеми дами и господа, драги общински съветници! Приемам да водя това заседание 
с радост, независимо, че ще го водя за първи път. Ще ме извините, ако някъде 

пропусна нещо или трябва да ми се помага. Първо искам да поздравя всички 

гласоподаватели на община Смолян за избора на общински съветници, кметове на 
кметства на община Смолян и кмет на община, като им пожелая много здраве, сгода по 

родопски на тях и на техните семейства! Общинският съвет се грижи за правилата, 

политиката, изграждане, развитие на общината. Независимо от политическите си 

различия, възгледи и програми, да не разочароваме нашите избиратели и да работим в 

тяхна полза. По сценарий като водещ трябва да продължим с втора точка от дневния 

ред. Но първо искам, ако някой от присъстващите иска да се изкаже, да даде своят 
анализ, моля да заповяда. Това евентуално може да се направи и когато се предлагат 
председателите за Общинския съвет, разбира се. Има ли някой, който иска да се 
изкаже? Да продължим по-нататък в такъв случай. На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 и във 

връзка с чл. 21, ал. 1, т. 3 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация, преди да пристъпим към предложения и разисквания, е необходимо да 
изберем Временна комисия за избор на председател на Общински съвет. В тази връзка 

предлагам Комисията за избор на председател на Общинския съвет да се състои от 
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трима члена. Имате ли други предложения? Моля, който е съгласен Комисията за 
избор на председател на Общинския съвет да се състои от трима члена, моля да гласува 

с вдигане на ръка. 
 

ГЛАСУВАХА: „ЗА” – 29, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0. 
 

ДИМИТЪР АНГЕЛОВ: Благодаря! Значи приемаме Комисията да бъде от трима 

членове. Сега трябва да пристъпим към формиране на комисията поименно. Моля 

общинските съветници да предложат състав на комисията поименно или 

политическите партии да изберем членовете на комисията. Има ли някой предложения 

за Временната комисия за избор на председател? Г-н Кръстанов. 

ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Благодаря ви, уважаеми г-н председателю! Уважаеми г-н 

областен управител, уважаеми г-н кмете, уважаеми кметове на населени места, 

уважаеми съграждани! От името на група „БСП за България“ предлагам г-н Иван 

Гавазов. 

ДИМИТЪР АНГЕЛОВ: Благодаря, г-н Кръстанов! Други предложения? Безергянов. 

АНГЕЛ БЕЗЕРГЯНОВ: Уважаеми г-н председателстващ, уважаеми г-н областен 

управител на Област Смолян, уважаеми г-н кмет на Община Смолян, скъпи колеги, 

уважаеми съграждани! Моето предложение като член на Комисията по избора – 

предлагам адвокат Петър Мирчев. 

ДИМИТЪР АНГЕЛОВ: Благодаря, г-н Безергянов! Още някой? Трябва да изберем 

трима членове все пак. Има ли някой друг от другите политически партии, които искат 
да предложат? Ето, отново Безергянов. 

АНГЕЛ БЕЗЕРГЯНОВ: Извинявам се, че вземам отново думата. Формално 

предложение. Предлагам г-н Филип Топов. 

ДИМИТЪР АНГЕЛОВ: Благодаря! 

ФИЛИП ТОПОВ: Привет и от мен! Щом групата, която ме представлява, не ме 

номинира, си правя отвод. 

ДИМИТЪР АНГЕЛОВ: Отново г-н Безергянов. 

АНГЕЛ БЕЗЕРГЯНОВ: Явно, че говорим за някаква празнота временна. Предполагам, 

че ще се изчистят тези неща в последствие в работата на Общинския съвет. Предлагам 

г-н Салих Аршински. 

ДИМИТЪР АНГЕЛОВ: Значи вече имаме избран и трети член – г-н Салих Аршински. 

(От залата: Предложен.) 

ДИМИТЪР АНГЕЛОВ: Предложен е. Предложен, да. 

САЛИХ АРШИНСКИ: Благодаря! Уважаеми г-н председателстващ, г-н областен 

управител, г-н кмет, съветници! Аз ще си направя отвод и колегата Милен Журналов 

предлагам за трети член. 

ДИМИТЪР АНГЕЛОВ: Моля, с така направените номинации, да гласуваме с вдигане 
на ръка с избраните трима във Временната комисия за избор на председател на 

Общински съвет. Моля да гласувате с вдигане на ръка. 
 

ГЛАСУВАХА: „ЗА” – 27, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 2. 
 

ДИМИТЪР АНГЕЛОВ: Сега трябва да изберем председател на Комисията по избор на 

председател на Общинския съвет. Имате ли някакви предложения? Това се отнася за 
всички парламентарни избрани групи. Г-н Безергянов. 
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АНГЕЛ БЕЗЕРГЯНОВ: Имам едно процедурно предложение. До колкото разбрах 

гласувахме преди малко комисията да бъде от 3 члена и аз правя предложение г-н 

Петър Мирчев да е председател, съответно г-н Журналов и г-н Гавазов да бъдат 
членове на тази комисия.  

ДИМИТЪР АНГЕЛОВ: Има ли други предложения? Има ли други предложения за 

председател да бъде избран Петър Мирчев? Няма. Моля да гласуваме с вдигане на 

ръка. 

ГЛАСУВАХА: „ЗА” – 24, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 5. 

ДИМИТЪР АНГЕЛОВ: Значи Петър Мирчев е избран за председател на Комисията по 

избора на Председател на Общински съвет. Нека да му честитим. 

(Общинският съвет – Смолян, на основание чл. 21, ал. 1, т. 1, във връзка с чл. 21, ал. 1, 

т. 3 от Закона за местното самоуправление и местната администрация избра 

Временна комисия за избор на председател на Общински съвет – Смолян, в състав): 

1. Петър Мирчев – председател;   

2. Иван Гавазов – член; 

3. Милен Журналов – член.  

 

ДИМИТЪР АНГЕЛОВ: Сега давам думата за номинация на председател на Общински 

съвет. Г-н Безергянов. Тъй като не се познаваме и аз не ви познавам, моля като 

излизате да съобщавате имената поне за протокола. 

АНГЕЛ БЕЗЕРГЯНОВ: Уважаеми г-н председателстващ, уважаеми г-н кмет, уважаеми 

г-н областен управител, уважаеми колеги общински съветници! За протокола, Ангел 

Безергянов се казвам, общински съветник. Във връзка с дадената ми дума от 
председателстващия и по точка 2 за избор на председател на Общински съвет – 

Смолян, правя конкретно предложение и предлагам г-жа Венера Райчева Аръчкова за 

председател на Общински съвет – Смолян. Всички познавате г-жа Аръчкова, познавате 
нейната работа, познавате личността, общественика и политика  г-жа Венера Аръчкова. 

Малко предистория. 2007-ма година г-жа Аръчкова за първи път встъпва и става част 
от Общински съвет – Смолян. В мандат 2011 – 2015 година г-жа Аръчкова заема поста 
директор на финансовата дирекция в Община Смолян. В следващият управленски 

мандат – втори по ред, на г-н Николай Мелемов, г-жа Аръчкова е заместник-кмет по 

финансите. Човек с абсолютен авторитет, доказана обществена подкрепа от 
гражданите, която й гласуват многократно и е показателно и във връзка с резултатите, 

които показа на днешните и минали избори. Г-жа Аръчкова има особена заслуга за 
резултатите и за финансовата стабилност на Община Смолян. Под нейно ръководство 

Община Смолян стопи над 10 милиона задължения. Смятам, че до тук би следвало да 

спра. Много още мога да говоря и да представям г-жа Аръчкова, но всеки един от вас 

малко или много за тези всички години, които е в политиката и в управлението на 
Община Смолян се е сблъсквала и има много лични контакти и мнения и обстоятелства 
с нея, поради което това е моето предложение за председател на Общинския съвет. 
Благодаря!  

ДИМИТЪР АНГЕЛОВ: Други предложения? Имате ли други предложения? Или няма 
други предложения. Как да го разбирам? Моля председателят на Комисията по избор 

на Председател на Общински съвет да заповяда да разясни начина на гласуване. 

(Димитър Кръстанов, от място: Г-н председателю, съжалявам.)  
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ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Бих желал да взема думата по процедурен въпрос. Много 

съжалявам, че трябва да ви предложа нещо, което според мен е наложително и вие за 
съжаление току-що пропуснахте. Налага се да гласуваме прекратяване на 
разискванията по предложения за председател, за да бъде процедурата в пълен унисон 

с правилата. Благодаря ви! 

ДИМИТЪР АНГЕЛОВ: И аз ви благодаря много! Прощавайте за пропуска. Казах в 

началото, че за първи път водя нещо подобно. Моля да гласуваме за прекратяване 
правилата за избор на председател на Общински съвет – Смолян, с вдигане на ръка.  
 

ГЛАСУВАХА: „ЗА” – 29, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0. 

ДИМИТЪР АНГЕЛОВ: Да преминем по-нататък. Г-н председателю, заповядайте!  

(Временната комисия за провеждане избор на председател на Общински съвет – 

Смолян проведе кратка консултация помежду си относно начина на провеждане на 

избора.) 

ПЕТЪР МИРЧЕВ – председател на Временната комисия по провеждане на тайното 

гласуване за избор на председател на Общински съвет – Смолян: Уважаеми г-н кмет, 
уважаеми г-н областен управител, уважаеми кметове на кметства, уважаеми колеги, 

гости, медии! Комисията се събра, дискутирахме и преценяме, че е необходима 

почивка за изготвяне на съответните бюлетини, както и технологично време да 
организираме самото провеждане на избора. След тази почивка ще ви уведомим какъв 

ще бъде образеца на бюлетината, как ще се осъществява начина на гласуване и 

съответно кой глас се зачита за действителен, съответно недействителен. Благодаря! 15 

минути почивка. 

 

* * * * * 

(След почивката.) 

 

ПЕТЪР МИРЧЕВ: Уважаеми г-н областен управител, уважаеми г-н кмет, уважаеми 

кметове на кметства, колеги, гости, медии! След така направената почивка отново 

продължаваме своята работа Временната комисия по избор на председател. Преди 

почивката Комисията, на която аз съм председател утвърдихме образец на бюлетината 

и тя ще изглежда ето по този начин. (Бел. на прот. Показва образец на бюлетината.) 

Върху бюлетината пише „Председател на Общински съвет – Смолян“. И тъй като 

имаме една-единствена кандидатура и това е кандидатурата на Венета Райчева 

Аръчкова, затова само нейното име.. 

(Димитър Кръстанов, от място: Извинявам се, Венера.) 

ПЕТЪР МИРЧЕВ: Аз също се вълнувам, г-н Кръстанов. Нормално е. Г-жо Аръчкова, 

прощавайте! Единствената кандидатура е Венера Райчева Аръчкова и пред името на 
същата има две квадратчета – „за“ и „против“. За действителен ще се счита този глас 

върху бюлетината на която е отразено съответно със знак „V“ или „Х“. Съответно 

изборът „за“ или „против“. За недействителен ще се счита този глас, в която бюлетина 

са отразени и двете възможности, в която бюлетина има драсканици, думи, символи 

или тем подобни, като начинът на гласуване ще се осъществява по следния начин. Аз и 

моите колеги ще раздаваме съответно по една бюлетина и един плик, които са 

подпечатани с печата на Общината. След това всеки от вас ще минава през тъмната 

стаичка така наречената и след това ще пуска бюлетината в урната. Бюлетината с 
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плика в урната и ще се подписва за дадения свой глас. След това ние ще отворим пред 

вас публично, съответно пред вас урната, ще извършим преброяване и ще преценим 

има ли недействителни гласове. Ако има колко са на брой и съответно ще обявим на 
вашето внимание резултата за това. Ако нямате въпроси към нас, приканвам ви един по 

един да заповядате. Тъй като гледам, че има лек смут, предлагам поименно, аз ще ви 

извиквам. 

(Общинските съветници пристъпиха към тайното гласуване за избор на председател 

на Общински съвет – Смолян). 

ПЕТЪР МИРЧЕВ: Уважаеми г-н областен управител, уважаеми г-н кмет, кметове на 
кметства, колеги, гости, медии! Комисията приключи своята работа и следва да сведе 

до вашето знание резултатите от нея и те са следните:  

- гласували – 29 броя общински съветници 

- празни пликове – 13 бр. 

- действителни гласове – 16 бр. 

- недействителни гласове – 0 бр. 

Разпределението на получените действителни гласове за издигната кандидатура, а 

именно за г-жа Венера Райчева Аръчкова е 16 броя действителни гласове.   

Общинският съвет след проведено тайно гласуване, на основание чл. 21, ал. 1, 

т. 3 и чл. 24, ал. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, 

реши: 

Избира за председател на Общинския съвет г-жа Венера Райчева Аръчкова. 

(Продължителни ръкопляскания). 

Общинският съвет след проведено тайно гласуване на основание чл. 21, ал.1, т.3 и 

чл. 24, ал.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.9 от 
Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и 

взаимодействието му с общинската администрация, приет с Решение № 

1019/30.01.2019 г. на ОбС - Смолян 

 

Р Е Ш И: 

 

1. Избира за Председател на Общински съвет Смолян Венера   

Аръчкова. 

  

ПЕТЪР МИРЧЕВ: Уважаеми колеги, от мое име и от името на моите колеги от 
Комисията искам да поздравя г-жа Аръчкова и да й пожелая успех! 

(Ръкопляскания.) 

ДИМИТЪР АНГЕЛОВ: Дами и господа, разрешете ми като водещ да поздравя г-жа 

Аръчкова за оказаното й доверие и да й пожелая да бъде много здрава, всички около 

нея да бъдат здрави и да бъде толерантна с всички представени групи! Честито! А сега 

давам думата на г-н областния управител за слово. 

НЕДЯЛКО СЛАВОВ: На свой ред и аз искам да поздравя г-жа Аръчкова с избирането 

й за председател на най-висшия законодателен орган в Община Смолян. Да й пожелая 

най-напред здраве, много сили за мъдро, компетентно и справедливо ръководене на 
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работа на Общински съвет – Смолян. На добър час! (Ръкопляскания.) Уважаема г-жо 

председател, връчвам ви за съхранение клетвените листове на положилите клетва 

общински съветници и кметове от Община Смолян. 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА – председател на Общински съвет – Смолян: Уважаеми г-н 

кмет, уважаеми г-н областен управител, уважаеми общински съветници, уважаеми 

кметове на населени места, граждани на община Смолян! За мен е голяма чест, че вие 

днес дадохте своето доверие към моята личност. Мисля, че със своя опит, със своята 

мъдрост, със своя професионален опит, който съм градила в течение на годините като 

професионалист, мисля че съм доказала, че аз работя в името на гражданите на 

Смолян, в името на Община Смолян и в името на България! Благодаря ви за оказаното 

доверие. Нека да бъдем единни, защото „Съединението прави силата“. Нека да бъдем 

всички заедно здрави, мъдри и устремени за по-доброто бъдеще на град Смолян! 

(Продължителни ръкопляскания.) 

(Михаил Генчев, от място: Поради изчерпване…) 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Поради изчерпване на дневния ред, закривам сесията и каня 

всички на малък коктейл! 

 

(Заседанието на Общинския съвет беше закрито в 12.15 часа.) 

 

 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА 

Председател на Общински съвет – Смолян         
 

 

 

Изготвил,  

Анелия Кехайова – гл. специалист в звено „Общински съвет“ 

 


