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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 

№ 47 

 

Днес, 30.01.2019 година, от 13.00 часа, в Сесийна зала на Община Смолян се 
проведе заседание на Общински съвет – Смолян, на основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от 
Закона за местното самоуправление и местната администрация. 

Присъстваха: 28 общински съветници. 

Отсъстваха: Анастас Караджов. 
 

 

Заседанието беше открито и ръководено от председателя на Общинския съвет – 

инж. Данчо Киряков. 
 

 

ДАНЧО КИРЯКОВ – председател на Общински съвет – Смолян: Добър ден, уважаеми 

колеги, уважаеми кметове, гости! Започваме нашата редовна сесия. Моля проверка на 
кворума. 
(Мариана Иванова – гл. експерт: 28 общински съветници.) 

ДАНЧО КИРЯКОВ: 28 съветника в залата. Имаме кворум, може да започнем работа. 
КИРИЛ ХАДЖИХРИСТЕВ: Едно предложение.  
ДАНЧО КИРЯКОВ: В момента тече поклонението и погребението на един уважаван 

гражданин на гр. Смолян – д-р Монка Тодорова. Тъй като тя е била 2 мандата 
общински съветник и директор на Регионален център по здравеопазване, предлагам с 
едноминутно мълчание да почетем паметта й. 

(Всички присъстващи в залата станаха на крака, за да почетат с едноминутно 

мълчание паметта на д-р Монка Тодорова.) 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Уважаеми колеги… Заповядайте, г-н Кръстанов! 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Благодаря ви! Уважаеми г-н председателю, уважаеми г-н 

кмете, уважаеми колеги общински съветници, уважаеми кметове на населени места, 
уважаеми гости, уважаеми съграждани! Позволете ми преди началото на заседанието 

на Общинския съвет, в съответствие с Правилника за организацията и дейността на 
нашата работа, да ви запозная с декларация на Общинския съвет на БСП и групата 
съветници в Общинския съвет – Смолян, във връзка с бедствената ситуация в 
общината и в региона. Уважаеми дами и господа, изразяваме тревогата си от 
състоянието на общината след последвалите снеговалежи. Вече цяла седмица бедства 
голяма част от населението, а за някои населени места нещата придобиват драматични 

измерения. За пореден път село Мугла е оставено на произвола на съдбата. 
Държавното и общинско ръководство е безучастен свидетел на стихията като с 
имитирана активност се опитва да създава впечатление, че търси решение без от това 
да има видни резултати. Очевидно е, че липсва координация между институциите, 
липсва превантивна дейност, липсва техника и съответната организация за нейното 

използване. Хаотичните действия в много случаи повече вредят от колкото решават 
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възникналите остри проблеми. Очевидно е също така, че фирмите по зимното 

поддържане не изпълняват своите задължения, а държавните органи които следва да ги 

контролират бездействат, с което на практика ги стимулират. Настояваме държавата и 

общината, изпълнителната власт, да използва всички възможни ресурси за осигуряване 
в най-кратки срокове достъп до всички населени места в общината и оказване на 
необходимото медицинско и друго животоспасяващо обслужване на населението. 

Настояваме също така незабавно да се направят обществено достояние договорите за 
зимно поддържане и условията, при които са сключени, като се конкретизират 
виновните лица и се наложат съответните санкции. Настояваме за свикване на 
извънредно заседание на Общинския съвет за анализиране на причините, довели до 

тази критична ситуация. Благодаря ви!  Уважаеми г-н кмете, надявам се, че в хода на 
заседанието ще направите разяснение по това какво е моментното състояние. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Още сега най-добре да го направя, г-н Кръстанов. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Благодаря ви! Уважаеми дами и господа общински 

съветници, колеги кметове! Към настоящият момент нямаме бедстващо населено 

място. Към 9.30 часа днес вече има електричество в Мугла. Единственият общински 

път, който наистина беше затворен и непроходим беше пътя за Мугла. Вече е пробит. 
Вярно е, че трябва специализирана техника, но в момента имаме достъп до селото и 

има ток. Други бедстващи райони в общината нямаме. 
ДАНЧО КИРЯКОВ: Уважаеми колеги, да продължим нашата работа. Днес за 
отсъствие сме известени от г-н Анастас Караджов и г-н Аршински, но той виждам, че е 
тука. Така че отсъства само г-н Анастас Караджов. Уважаеми колеги, имате думата по 
дневния ред на заседанието. Най-напред аз искам да кажа, че на една от комисиите на 
Общинския съвет се предложи разместване на дневния ред и аз го приех това 
предложение. Свързано е с това основно, че да не избираме няколко пъти временно 

водещ на заседанието, тъй като има доста докладни, на които вносител съм аз. И тъй 

като Правилникът на Общинския съвет не бяхме сигурни, че Комисията ще успее в 
сроковете да внесе окончателните предложения и да ги разгледа, касаещи Правилника, 
и не беше предвидено да бъде в дневния ред, затова приемам предложението на 
Комисията да разместим дневния ред. Разбира се, при ваше съгласие имам готовност 
веднага да ви раздадем дневния ред така, както е предложен от Комисията и аз го 

приех. Благодаря ви! Заповядайте, г-н Топов! 
ФИЛИП ТОПОВ: Уважаеми г-н председател, уважаеми колеги, кметове, присъстващи 

в залата! По отношение на дневния ред аз ще взема отношение след малко. Обаче в 
подкрепа на декларацията на колегите от БСП имам чувството, че те ме изпревариха 
малко. Но няма лошо в това. Аз живея, уважаеми колеги, в кв. Невястата и около мен 

много къщи има от хората, от гражданите на село Мугла. Няколко дена при разговор с 
тези хора, много критично се отнесоха към мен пък и към цялата дето се казва 
общинска администрация. Дори се стигна до там, че някои от тях съвсем сериозно са се 
замислили да инициират референдум ли ще бъде, какво ще бъде, за да искат село 

Мугла да бъде прехвърлено под управлението на община Девин. Преди малко щях да 
закъснея, да ви кажа, за заседанието, защото не мога да намеря къде паркирам колата. 
Не че влизам в тона на колегата Стоян Иванов. 
ДАНЧО КИРЯКОВ: Хайде по дневния ред най-напред. 

ФИЛИП ТОПОВ: Извинявам се, аз ще имам едно запитване към кмета. Дневният ред 

после. Дневният ред не е толкова важен в сравнение с това, което се случва по 
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населените места. Това, което го има по заледените тротоари, това, което не се 
контролира като изпълнение. За кой ли път ние обявяваме общината в бедствено 

положение. В тази връзка аз питам директно какви са конкретните мерки, които бяха 
предприети за предотвратяване на това поредно бедствено положение, при условие, че 
ние имахме предупреждения от синоптиците какво ни чака тези дни? И последният 
въпрос, който моля г-н Мелемов да ми отговори. Коя е почистващата фирма по пътя 
Мугла? Относно дневния ред, г-н председател. Аз настоявам да бъде запазен така, 
както е, както сте го внесли, защото освен бюджета, план-сметката и другите важни 

точки, нашият акт за работа в Общинския съвет вече го забавяме, бих казал от 2017 

година. затова ще помоля да си остане като първа точка разглеждането на дневния ред 

и по останалите точки наистина би могло да се разместят там, където вие сте вносител, 

да бъдат подредени една след друга. Благодаря ви! 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Уважаеми г-н Топов, аз съм вносител и по Правилника, затова ви 

моля да оттеглите предложението. Още повече, че в една от върнатите докладни, 

касаеща наредбата, тя пряко е свързана с бюджета и е коректно да я гласуваме и преди 

това. Затова ви моля да оттеглите това предложение за разместване на дневния ред. 

Комисията разумно е преценила според мен това и затова приех тяхното предложение. 
Други изказвания по дневния ред?  

(Димитър Николов, от място: По декларацията обаче.) 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Моля? 

(Димитър Николов, от място: По декларацията.) 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Ама вижте, г-н Николов. Сега ще се окаже, че точно на вас не 
давам думата, ама някак си просто… Аз искам да ви кажа, че не е коректно. В момента 
обсъждаме дневен ред, да се занимаваме с друг въпрос. Ако искате, да сложим или пък 

вие предложете една точка в дневния ред последна, в която наистина можем да 
разискваме сегашната ситуация, свързана със снега например. Но ви моля в момента да 
се занимаваме само с дневния ред, за да може да вървим напред. Благодаря! 
Заповядайте, г-н Аршински. 

САЛИХ АРШИНСКИ: Г-н председател, уважаеми г-н кмет, съветници, кметове, гости! 

Миналата сесия, г-н председател, бяхте вносител на две докладни, които поради 

юридическа неизрядност бяха оттеглени за тази сесия. И не ги виждам в дневния ред. 

Едната касаеше „Смолян Автотранспорт“, другата „Ученическо и столово хранене“. 

Надявах се, че ще ги внесете, затова не сме се подготвили, но… 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Аз на комисията ви отговорих защо. 

САЛИХ АРШИНСКИ: Не съм бил на комисия. 
ДАНЧО КИРЯКОВ: На комисията, касаеща Правилника коментирахме с вас този 

въпрос, че очаквам от администрацията и от кмета нещата, които липсваха за предната 
сесия, когато аз ги оттеглих тези две точки. Когато получа тези материали от кмета и 

от администрацията, веднага ще внеса докладните записки в дневен ред, разбира се. 
Вие виждате моите усилия. Аз ги внесох тогава просто във връзка с изтеклите 
договори, но убедихте ме на предната сесия да ги оттегля. Това е моят отговор. 

САЛИХ АРШИНСКИ: Благодаря! Надявам се на другата сесия да ги видим.  

ДАНЧО КИРЯКОВ: И аз. Заповядайте, г-н Кръстанов! 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Благодаря ви, г-н председателю! Уважаеми г-н кмете, 
уважаеми колеги, по принцип въпросът с приемане на бюджета и на бюджетната 
прогноза има предхождащи действия, които трябва да извърши Общинският съвет. Аз 
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съм съгласен да изтеглите преди бюджета сметките и наредбите, обаче с Правилника 
нещата могат да станат изключително тромави, тежки и да изискват много 

продължително време на обсъждане и гласуване, ако тръгнем текст по текст, което е 
много вероятно. Така че моето предложение, и ви моля да го подложите на гласуване, 
Правилникът за организацията и дейността на Общинския съвет да остане като 

последна точка от нашия дневен ред, за да имаме достатъчно време обстойно да 
обсъдим и приемем най-важния нормативен акт, който практически приема 
Общинският съвет, а именно вътрешните правила за организацията на дейността му. 

Да не го претупваме този въпрос, да отделим достатъчно време и за дискусия, и за 
приемане, за да е по-прецизен, а не в последствие да създаваме елементарни пречки и 

спорове в хода на по-нататъшната ни работа. Така че ви моля да подложите на 
гласуване Правилника да отиде назад в дневния ред. 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Да, аз ще подложа на гласуване вашето предложение, но искам да 
ви успокоя за претупване. Не е така, защото сме коментирали с юристите и с 
прокуратура и съд всички възможни пропуски и нарушения, които е имало в стария 
правилник. Считам, че Комисията си е свършила добре работата, но разбира се, вашето 

предложение ще по предложа за гласуване. Други мнения има ли по дневния ред? Ако 

няма, да преминем към гласуване. Да започнем отзад напред, предложението на г-н 

Кръстанов. Който е съгласен т. 1 от дневния ред, касаеща Правилника да стане точка 
последна от дневния ред…. 

ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Как точка първа? Къде е точка първа? Проектът, който сте 
разпространили, точка първа е заплатите на кмета. Моля ви се, не говорете за точка 
първа. Тя е друга. 
ДАНЧО КИРЯКОВ: Уважаеми колеги, дневният ред, който ви е раздаден, вие не сте 
били на комисии, г-н Кръстанов, затова вероятно не знаете. Няма значение, това е ваше 
право. Правилникът е готов след като на вас ви е разпратен дневния ред. Причината, аз 
съм причината да влезне в дневния ред Правилника, поради това, че на 21-ви този 

месец имаше заседание на Върховен съд и очакваме всеки момент той да бъде отменен. 

Затова на комисиите предложих това да стане точка 1 от дневния ред, след което 

комисията, мисля че по ТСУ беше, г-н Безергянов, ако не се лъжа, предложи това 
разместване за което говорих преди малко. Така че затова се изразих така, точка първа 
от дневния ред. 

(Разисквания в залата.) 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Момент сега. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Вие сте публикували проект за дневен ред. И там сте 
номерирали нещата. Не говорете друго...  

(Стефан Сабрутев, от място: Трябва да има промяна, да я гласуваме.) 

ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: … за да говорите за друга точка първа различна от 
публикуваната. В проекта трябва да има гласуване и с утвърдителен вот. 
ДАНЧО КИРЯКОВ: Нали вашето предложение е Правилникът да е последна точка в 
дневния ред? 

ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Да.  
ДАНЧО КИРЯКОВ: Така. Който е „за“, предложението на г-н Кръстанов Правилникът 
да бъде последна точка в дневния ред, моля да гласува. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 5, „ПРОТИВ“ – 6, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 11.      
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ДАНЧО КИРЯКОВ: 5 „за“, 6 „против“, 11 „въздържали се“. Предложението не се 
приема. Г-н Топов… 

СЛАВКА КАМЕНОВА: Процедура.  
ДАНЧО КИРЯКОВ: Да. 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Разбирам, аз не съм била на комисии, за което съжалявам, но 

сега разбирам, че гласуваме разместване, за което съветниците не са уведомени с 
последния дневен ред, с който аз разполагам. 

(Михаил Генчев, от място: Какво гласуваме?) 

СЛАВКА КАМЕНОВА: В дневният ред, който е публикуван на сайта на Общинския 
съвет, Правилникът също е първа точка. Но по-назад вече са разместени. Дръпнати са 
тези точки. 

ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Процедура. Две изречения, уважаема колежке. 
ДАНЧО КИРЯКОВ: Заповядайте, г-н Кръстанов! 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Не може на заседание на комисия на Общинския съвет да се 
пренарежда проект на дневен ред, който е публикуван от председателя и е оповестен на 
цялото население, на съветниците, на гостите… 

ДАНЧО КИРЯКОВ: След това е публикуван с т. 1, г-н Кръстанов. Г-н Топов, ако може 
за ваше уточнение на предложението. 
ФИЛИП ТОПОВ: Значи моето предложение е първа точка да бъде преразглеждане на 
Правилника.  
ДАНЧО КИРЯКОВ: Който е съгласен с предложението на г-н Топов Правилникът да 
стане 1 точка от дневния ред, моля да гласува. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 17, „ПРОТИВ“ – 1, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 5.      

ДАНЧО КИРЯКОВ: 17 „за“, 1 „против“ и 5 „въздържали се“, предложението се 
приема. И сега накрая гласуваме моето предложение веднага след първа точка от 
дневния ред са всички докладни, които са върнати за ново гласуване от областния 
управител. Който е „за“ това тези докладни да станат втора, трета до…, сега ще кажа 
точно до коя точка, до 7-ма точка включително, и от там нататък да се пренаредят 
точките, моля да гласува. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 11, „ПРОТИВ“ – 5, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 7.     

ДАНЧО КИРЯКОВ: 11 „за“, 5 „против“, 7 „въздържали се“. Предложението не се 
приема. Остава дневният ред във вида, в който е публикуван на сайта за последен път. 
Ако някой от общинските съветници нямат този вариант на дневен ред, сме готови да 
раздадем подобен дневен ред. Сега накрая… Моля ви. 

ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Няма от къде да гласуваме. Ние го имаме в електронен 

вариант както сте го публикували първия път. От къде да го имаме втория път? 

Отворете диск и ще го видите. 
ДАНЧО КИРЯКОВ: Добре, г-н Кръстанов, разбрах. 

СЛАВКА КАМЕНОВА: Моля за прегласуване на това предложение. 
ДАНЧО КИРЯКОВ: Предложение за прегласуване. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Направих процедура вече. 
ДАНЧО КИРЯКОВ: Вие не сте правили процедурно предложение, г-н Кръстанов! Вие 
просто се изказвате. Много ви моля! Който е „за“ това върнатите от областния 
управител от т. 16 до т. 21 вкл., да станат т. 2 до т. 7 вкл., моля да гласува. 
(Михаил Генчев, от място: Какво правим с бюджета на общината, приятели?) 

ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 21, „ПРОТИВ“ – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 6.      
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ДАНЧО КИРЯКОВ: 21 „за“, без „против“, 6 „въздържали се“. Предложението се 
приема. Накрая гласуваме целия дневен ред. Който е „за“ направените промени в 
дневния ред и цялостното му приемане така, както бяха гласувани предложенията, 
моля да гласува. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 21, „ПРОТИВ“ – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 4.      

ДАНЧО КИРЯКОВ: 21 „за“, без „против“ и 4 „въздържали се“, дневният ред се 
приема. 
 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д: 

 

1. Приемане на Правилник за организацията и дейността на общинския съвет и 

взаимодействието му с общинската администрация на Община Смолян. 

                        ДОКЛАДВА: инж.Данчо Киряков- Председател на Общински съвет 
 

    2.  Върнато, като незаконосъобразно за ново обсъждане Решение № 990/ 17. 12.2018 

г. на Общински съвет – Смолян, във връзка с приемане за  Изменение и допълнение на 
Наредба №3 за определяне размера на местните данъци на територията на Община 
Смолян.  

                                ДОКЛАДВА: инж.Данчо Киряков – Председател на Общински съвет 
                                                  

   3. Върнато, като незаконосъобразно за ново обсъждане Решение № 992/ 17. 12. 2018 

г. на Общински съвет – Смолян, относно: Приемане на Годишна програма за 
управление  и разпореждане с имоти – общинска собственост, съгласно Заповед АП-

03-14-8/08.01.2019 г. на Областен Управител област Смолян 

                                ДОКЛАДВА: инж.Данчо Киряков – Председател на Общински съвет 
               

   4. Върнати, като незаконосъобразни за ново обсъждане Решения №№ 991,  993 и 

994/17.12.2018г. на Общински съвет – Смолян, приети на 17.12.2018 г., съгласно 
Заповед АП-03-14-8/08.01.2019 г. на Областен Управител област Смолян 

                                ДОКЛАДВА: инж.Данчо Киряков- Председател на Общински съвет 
  

   5. Върнато, като незаконосъобразно за ново обсъждане Решение № 1000/ 17.12. 

2018г. на Общински съвет – Смолян, относно: Одобряване на пазарна цена за 
обезщетение на собствениците на поземлени имоти попадащи в обект: “Обходен път 
Тикале – Влахово“, съгласно Заповед АП-03-14-8/08.01.2019 г. на Областен Управител 

област Смолян 

                               ДОКЛАДВА: инж. Данчо Киряков – Председател на Общински съвет 
 

   6.  Върнато, като незаконосъобразно за ново обсъждане Решение № 1013/ 17. 12. 2018 

г. на Общински съвет – Смолян, относно: Удължаване срок, по договори за наем на 
общински пасища, мери и ливади, сключени след търгове, на основание Закона за 
собствеността и ползването на земеделските земи, след изменения в ЗСПЗЗ, засягащи 

животновъди, поели ангажименти относно срокове за ползване и поддържане на наети 

общински имоти.    

                             ДОКЛАДВА: инж. Данчо Киряков – Председател на Общински съвет 
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  7. Върнати, като незаконосъобразни за ново обсъждане  Решения №№ 1014 и 1015/ 

17.12.2018г. на Общински съвет – Смолян, приети на 17.12.2018 г., съгласно Заповед 

АП-03-14-8/08.01.2019 г. на Областен Управител област Смолян. 

                                ДОКЛАДВА: инж.Данчо Киряков- Председател на Общински съвет 
 

   8. Приемане на Отчета за изпълнение на Общинска програма за развитие на туризма 
в Община Смолян за 2018 г. и приемане на Общинска програма за развитие на туризма 
в Община Смолян за 2019 г.   
                                    ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 

      

   9. Приемане на отчет за изпълнение на Годишния план на дейностите за  подкрепа за 
личностно развитие на децата и учениците в Община Смолян през 2018-та година 
                                              ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 

 

  10. Утвърждаване размера на трудовите възнаграждения на кмета и кметовете на 
кметства в Община Смолян.                                  

                                              ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 

 

   11. Приемане на План-сметка за разходите по събирането, включително разделно, 

извозването и обезвреждането в депа или други съоръжения на битови отпадъци, както 

и за поддържането на чистотата на територии за обществено ползване и определяне на 
годишния размер на такса битови отпадъци на територията на Община Смолян за 2019 

г. 
                                              ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян   

 

   12.  Приемане  бюджета на Община Смолян за 2019 година. 
                                              ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 

 

   13. Актуализирана средносрочна бюджетна прогноза на Община Смолян, за периода 
2019 – 2021г., на постъпленията от местни приходи и на разходите за местна дейност. 
                                              ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 

 

   14. Даване на съгласие за издаване на разрешение по чл.56 от ЗУТ за територията на 
к.к. Пампорово – к.т.я. „Малина“ по Наредбата за обектите и елементите на градското 

обзавеждане по чл.56 от ЗУТ. 

                                              ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 

 

   15. Даване на съгласие за издаване на разрешения по чл.56 от ЗУТ за територията на 
к.к. Пампорово – к.т.я. „Малина“ по Наредбата за обектите и елементите на градското 

обзавеждане по чл.56 от ЗУТ. 

                                              ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 

 

     16. Разрешение за изработване на Подробен устройствен план - План за регулация и 

застрояване на поземлен имот с идентификатор 67653.6.560 в местност „Варадил”, 

землище на гр. Смолян. 

                                              ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 
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     17. Промяна предназначението на част от  урегулиран поземлен имот /УПИ/ III – 

Озеленяване предвиден в устройствения план за озеленена площ в кв.234 по плана на 
гр. Смолян, кв. Смолян / южно от улица „Петър Берон“/. 

                                              ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 

                                           

     18. Разрешение за изработване на Подробен устройствен план - План за регулация и 

застрояване на поземлен имот с идентификатор 67653.3.32 в местност „Мурацко”, 

землище на гр. Смолян. 

                                             ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 

     19. Разрешение за изработване на Подробен устройствен план - План за регулация и 

застрояване на поземлен имот с идентификатор 67653.70.16 в местност „Пясъка”, 

землище на гр. Смолян. 

                                              ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 

 

      20. Разрешение за изработване на Подробен устройствен план – парцеларен план за 
обект : „Сградно водопроводно отклонение и външно пожарогасене за обект : „Мотел“, 

находящ се в УПИ I - 540017 за мотел  по плана на гр. Смолян – местност 
„Опаленика“”. 

                                              ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 

 

     21. Удължаване срок, по договори за наем на общински пасища, мери и ливади, 

сключени след търгове, на основание Закона за собствеността и ползването на 
земеделските земи, след изменения в ЗСПЗЗ, засягащи животновъди, поели 

ангажименти относно срокове за ползване и поддържане на наети общински имоти.   

                                              ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 

 

    22. Предоставяне на общински поземлен фонд на основание § 27, ал. 2, т. 1 от 
Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на 
Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ЗИДЗСПЗЗ/ 

                                              ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 

 

   23. Приемане на становище за опрощаване на дължими държавни вземания от     
Месут  Мехмедали от гр.Смолян. 

                     ДОКЛАДВА: инж. Данчо Киряков – Председател на Общински съвет                        
 

 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Започваме от т. 1, правилник на Общинския съвет, за което и за 
следващите точки трябва да изберем временно председателстващ, тъй като аз съм 

вносител на тези първи 7 точки от дневния ред. Моля за предложения за временно 

водене на заседанието от наш колега. 
(Димитър Николов, от място: Предлагам г-н Мирчев.) 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Първото предложение е за г-н Мирчев. Други предложения? 

(Филип Топов, от място: Предлагам г-н Василев.) 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Още едно предложение – г-н Василев. 
КОСТАДИН ВАСИЛЕВ: Г-н Топов, благодаря ви за доверието. Аз си правя отвод. 
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ДАНЧО КИРЯКОВ: Отвод направи г-н Василев. Други предложения има ли? Ако 

няма, подлагам на гласуване предложението, направено от г-н Николов заседанието да 
се води от г-н Мирчев. Който е „за“, моля да гласува. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 26, „ПРОТИВ“ – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0.      

ДАНЧО КИРЯКОВ: 26 „за“, без „против“ и „въздържали се“. Предложението се 
приема. Заповядайте, г-н Мирчев! 
(Общинският съветник Петър Мирчев зае мястото си на временно 

председателстващ заседанието на Общинския съвет.) 

ПЕТЪР МИРЧЕВ: Благодаря, колеги, за гласуваното доверие. Преминаваме към 

разглеждане на точка 1 от дневния ред, а именно приемане на Правилник за 
организацията и дейността на Общинския съвет и взаимодействието му с общинската 
администрация и Община Смолян. 

 

 

ПО ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Приемане на Правилник за 

организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и 

взаимодействието му с общинската администрация. 

ДОКЛАДВА: инж. Данчо Киряков – Председател на Общинския съвет 

 

ПЕТЪР МИРЧЕВ: Разкривам дискусия, заповядайте! Прощавайте, първо давам думата 
на вносителя. Заповядайте!  
ДАНЧО КИРЯКОВ: Аз искам да направя няколко уточнения, които ги има и е ставало 

коментар и в комисиите, и съм подготвил едно писмено това уточнение по един от 
членовете, което моля да се раздаде на колегите, ако го приемат, да се гласува. Аз ще 
обясня защо. Уважаеми колеги, отдавна е избрана комисия с решение на Общинския 
съвет за изработката и корекциите в Правилника. Няколко пъти вече обжалваме делата 
в различните инстанции в Съда, за да дадем възможност комисията да изработи тези 

предложения. Публикуван е на сайта на Общината проект за такъв правилник. 
Същевременно при председателя на Общинския съвет са внесени предложения на 
групата на КРОС, на групата на ГЕРБ и предложения на г-н Топов като общински 

съветник. Комисията се събра и обедини и компилира всички предложения, които са в 
проекта, които са извън проекта по-точно за дневен ред, и също така наложи някои 

корекции в Правилника, които според Комисията и според консултациите, които ние 
сме направили с органите, които могат да атакуват законосъобразност на Правилника и 

сме предоставили на вашето внимание този проект. Обръщам внимание, в проекта за 
Правилник нямам представа поради какви причини, когато се е изготвял проекта, са 
вмъкнати думичката „район“ или „райони“. Вероятно е взаимствано от други 

правилници, но ние нямаме тука. Предлагам те да отпаднат в дневния ред. Това 
всъщност стана коментар и на постоянните комисии. Тези листчета, които ви 

раздадоха, касаят пък чл. 20, ал. 1, т. 8 от Правилника. Това е едно уточнение на текста, 
бих казал пълна корекция на стария Правилник, това, що касае командироването на 
общинските съветници. Старата разпоредба, която ние сме я приели, ще се атакува в 
съда и ще падне, не е коректно направена. Това сме разговаряли с прокурорите в 
Смолян, нашите юристи в Общината го уточниха това нещо и направихме тази 

корекция, която сега ви се раздава в чл. 20, ал. 1., т. 8. Също така в чл. 20, ал. 2 

Комисията, която трябваше да изготви правилника, не можахме да уточним точния 
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текст, това, що касае заплащането на общинските съветници. В старата наредба 
съществува текст, че общинският съветник получава 70 % от средната брутна заплата 
от общата общинска администрация, което противоречи на закона. Думичката „обща“ 

просто трябва да я няма и трябва да бъде само „от общинска администрация“. Това са 
уточненията, които правя и предложение допълнение към това, което Комисията за 
изготвяне на Правилника ви е предоставила като проект. Това, което ви раздадох на 
тези листчета що касае командироването на общинските съветници. Това е, което имам 

за момента да кажа. 
ПЕТЪР МИРЧЕВ: Благодаря, г-н Киряков! Колеги, разкривам дискусия. Заповядайте! 
Г-н Кръстанов, заповядайте! 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Благодаря ви, г-н Мирчев! Уважаеми колеги, по принцип 

нашият правилник закъсня във времето с обсъждането му и актуализацията му в 
съответствие с действащите нормативни актове. И съвсем справедливо в контекста на 
ангажиментите на прокуратурата надзор за законност, ние бяхме обект на една много 

задълбочена и много солидна проверка за това в нашия правилник съществуват ли 

определени текстове, които противоречат и има ли колизия между отделни текстове. 
Аз мисля, че комисията, която… Вносителят къде тръгна сега? А, тука е. Комисията, 
която работи в периода на 2018 година и сега, си е свършила добре работата. 
Категорично искам да подкрепя обаче точка 8 по отношение на пътните и други 

разноски, свързани с работата на общинския съветник и по отношение на заповедите за 
командировка. В случая действа наистина Наредба за служебните командировки и 

специализации и отговорността и активната позиция като субект в този случай не е на 
председателя, а на кмета на общината. Председателят на Общинския съвет 
командирова единствено кмета. Това е наистина така и аз ще го подкрепя това 
допълнително предложение, което беше направено и току-що ни беше раздадено. Има 
обаче един друг въпрос, който стои със заплащането на председателя на Общинския 
съвет. В хода на обсъждането на Правилника през миналата година, беше направено 
едно предложение от колегата Ангел Безергянов да се редуцира заплащането на 
председателя на Общинския съвет от 70 на 50 % и то беше внесено в писмен вид на 
един предварителен етап. Искам да попитам председателят на комисията и 

председателят на Общинския съвет като вносител дали този въпрос е обсъждан в някое 
от заседанията на комисията и стои ли още на нашето внимание? И ако стои, с какви 

аргументи? Ако е отпаднал, също с какви аргументи, защото там колегите се бяха 
постарали да формулират няколко основни мотива защо и как председателя на 
Общинският съвет трябва да получава с 20 % по-ниско заплащане от колкото беше 
предвидено при предишният вариант на Правилника. Държа да им се отговори на този 

въпрос, защото оставам с едно неприятно впечатление, че се действаше избирателно с 
оглед на личността, а не на дейността и на активността на председателя на Общинския 
съвет. Благодаря! 
ПЕТЪР МИРЧЕВ: Давам думата на вносителя за отговор. 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Г-н Кръстанов, аз не мога да дам отговор каква е била причината 
за това предложение, но на комисията, на която аз присъствах за изготвяне на 
правилника, стана коментар и за заплатите на кмета и заместник-кмета, и за заплатите 
на председателя на Общинския съвет. Аз приемам това предложение, което са 
направили Комисията по изготвяне на Правилника. 
(Димитър Кръстанов, от място: Кое е окончателното?) 
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ДАНЧО КИРЯКОВ: Окончателното е 70 % от заплатата на кмета. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Благодаря! 
ДАНЧО КИРЯКОВ: Г-н Безергянов, искахте думата. След това г-н Хаджихристев. 
Извинявайте, по инерция. 
ПЕТЪР МИРЧЕВ: Няма нищо. Г-н Безергянов, заповядайте! 
АНГЕЛ БЕЗЕРГЯНОВ: Уважаеми г-н председателстващ, уважаеми г-н председател на 
Общинския съвет, уважаеми г-н кмет, уважаеми колеги общински съветници, 

уважаеми кметове на населени места, уважаеми представители на печатните и 

електронни масмедии. Във връзка с темата за Правилника и темата, която касае 
заплащането на председателя на Общинския съвет и общинските съветници, наистина 
в нашето предложение във връзка с представения проект за обществени консултации 

на цялостен нов Правилник за организацията и дейността на Общинския съвет и 

взаимодействието му с общинската администрация, имаше такъв текст. Този текст 
беше, а и другите разбира се, всички предложения, които бяха постъпили от група 
общински съветници и от нас общинските съветници от ГЕРБ, бяха конкретно 

разгледани и дискутирани във Временната комисия, която имаше за задача и цел да 
изработи проект на Правилника, който е минал обществено обсъждане на база 
постъпилите предложения. Една добра компилация на текстове, с цел спазване на 
закона, целесъобразност и всичките мотиви и предложения, които бяха предложени от 
колегите като съответни допълнения и изменения в проекта на правилника. Относно 

заплатите, защото г-н Кръстанов конкретно посочи моето име и каза, че това какво се 
случи с моето предложение, аз съм длъжен да му отговоря. На въпросните 
предложения, които бяха за намаляване на заплатите на председателя на Общинския 
съвет и за това общинските съветници, които не посещават сесията по уважителни 

причини и съответно имаше изброени конкретни разписани текстове какви могат да 
бъдат тези причини, не бяха приети от комисията. Бяха дискутирани. Ние като 

вносители, част от съветниците и в това число и аз, който съм се подписал в 
съответното предложение, не беше прието, но беше дискутирано, както каза г-н 

председателя Данчо Киряков. Г-н Кръстанов, вие знаете, конкретно и тогава, когато се 
дискутира, които бяха конкретните причини и мотиви, но както знаете, Общинският 
съвет е орган, който взема решението си с мнозинство поради неприемане на тези 

предложения и те не залегнаха в проекта за Правилника за организацията и дейността, 
който е на вашето внимание. Благодаря! 
ПЕТЪР МИРЧЕВ: Благодаря! Г-жо Каменова? Заповядайте! Г-н Хаджихристев, 
заповядайте първо вие! 
КИРИЛ ХАДЖИХРИСТЕВ: Аз искам да направя предложение относно гласуването по 

тази точка. Ние приемаме изцяло нов Правилник за работата и дейността на 
Общинския съвет. Старият правилник се оспорва в Съда как е приет. Най-вероятно ще 
отпадне и затова трябва да бъдем внимателни много към документа, който го приемаме 
днес. И тъй като започнаха дадени предложения, дадени становища и почваме да 
скачаме от член на член, от член на член, става пълен мармалад. Аз предлагам 

гласуването да стане член по член. Там, където има предложения за промяна, за 
отпадане или нови неща, гласуват се и се продължава на следващия член. В един 

момент никой няма да разбере какво сме гласували и какво се е предложило. 

Благодаря! Г-жо Каменова, заповядайте! 
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СЛАВКА КАМЕНОВА: Ще продължа от там, където почти приключи колегата 
Хаджихристев! Тъй като действително приемаме нов правилник на Общинския съвет, 
за работата на Общинския съвет, не може да има текстове, които висят като отпаднали. 

Говоря за чл. 17. В Проектът, който е раздаден е записано „чл. 17, в скоби (отпада). 
Моето предложение е да се заличи и да се извърши преномерация на целия правилник. 

И евентуално предлагам да се подложи на гласуване предложението на Хаджихристев 
за гласуване текст по текст, но аз лично няма да го подкрепя, тъй като такава 
законодателна техника на гласуване първо ще затрудни изключително много работата. 
Второ, тя не е оправдана от гледна точка на философията на гласуването. Можем да 
гласуваме текст по текст само там, където има предложения, г-н Хаджихристев за 
промени и след това анблок да гласуваме целия правилник. Второто ми предложение, 
тъй като все пак това е най-важният нормативен акт на законодателния орган на 
местната власт, аз бих предложила преди да бъде публикуван окончателно, да бъде 
прегледан от коректор от гледна точка на граматически грешки, членуване, запетаи и т. 
н. и в Преходните разпоредби да се поправи израза „издава“. Правилникът не се 
издава, той се приема. Просто за прецизност. 
КИРИЛ ХАДЖИХРИСТЕВ: Аз съм напълно съгласен с г-жа Каменова! Напълно съм 

съгласен с нея и точно това ми беше мисълта. Тя я допълни. Тръгваме член по член и 

водещия казва „първи член“. Ако няма поправки или становища, преминава се към 

втори. Само там, където има становища и искания. 
ПЕТЪР МИРЧЕВ: Колеги, други изказвания преди да подложа на гласуване 
предложенията? Колеги, други изказвания? Г-н Топов, не разбрах въпроса. 
ФИЛИП ТОПОВ: Значи това предложение, което го предложиха за пренареждане, 
трябва да го подложим евентуално на гласуване или вносителят е съгласен? 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Приемам. Естествено, че пренареждането е естествено да стане 
като номерация на членовете. 
ФИЛИП ТОПОВ: Вие го приемате? 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Да. 
ФИЛИП ТОПОВ: Няма какво да го гласуваме. И тогава, г-н председател, понеже така 
или иначе съм взел думата, аз ще ви предложа едни конкретни предложения за 
вкарване в Правилника. Моля за малко търпение на колегите, но все пак важно е 
каквото искам да кажа аз от гледна точка на моите предложения. И така, г-н 

председателстващ, моля там да отбележите: точка 27 към чл. 5 в сегашния проект да се 
замени със следния текст „обсъжда и приема решения по внесените от кмета 
ежемесечни отчети за текущо изпълнение на бюджета, както и по други текущи 

приходи и разходи“. Алинея 5 на чл. 48 да се замести със следния текст: „по 

проекторешения от изключителна важност присъствието на вносителя на докладната 
записка на заседанията на постоянните комисии е задължителна. При невъзможност за 
явяването му, заседанията на постоянните комисии по тази докладна записка да се 
отлага за друга дата“. В ал. 6 на чл. 48, изразът след председателят на комисията 
докладва „всички точки“, да се замени с израза „докладва точка по точка“. Това са 
предложенията, г-н председател, а не по всички точки. Създава се нова алинея 1 към 

чл. 49. Ал. 1: Постоянните комисии могат да заседават, ако на заседанието им 

присъстват повече от половината от нейните членове“. Пояснявам. Случвало се е на 
комисиите да присъстват само председателя на комисията или още един. Значи това 
решение като становище на комисията не е легитимно. Затова го вкарваме това като 
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изискване. Останалите алинеи, както са посочени в този член, да се пренаредят г-н 

председател, с една цифра нагоре. Чл. 54 предлагам да се измени като „Становищата на 
постоянните комисии по точките от дневния ред се обявяват от председателя на 
Общинския съвет, преди нейното обсъждане“. Тука, до колкото си спомням, беше 
вписано председателите на комисиите да съобщават тези становища, което първо че 
прекомерно много време отнема и второ, спомняме си как се изреждаха колегите 
председатели на комисии. Не че съм им завиждал, но по-добре е председателят да 
обяви има по тази точка становище еди-кое си и така. Колеги, по чл. 57 да се създаде 
нова ал. 4 като „председателят на общинския съвет включва в проекта за дневен ред за 
разглеждане докладните записки, заведени с входящ № в деловодството, не по-късно 

от 7 (седем) дена преди неговото насрочване.“ До колкото знам, в сегашния проект е 
записано 8 дена. Но 7 дена е една хубава цифра и като се има предвид, че се включват 
и съботите и неделите, може би този срок е малко по-удачен. В чл. 57 се създава нова 
ал. 5: „Председателят на Общинския съвет насрочва заседанието в последния 
четвъртък от месеца. По изключение заседанията могат да се насрочват и в други дни 

от месеца.“ По-надолу го има разписано, но то е в другия текст, г-н председател, 

където са разписани правомощията на кмета. Затова е по-добре това ваше право да си 

отиде в главата и в раздела, където са вашите права и задължения. В чл. 57 се създава 
нова ал. 6 „Председателят на Общинският съвет включва в дневния ред като последна 
точка разглеждане внесените от кмета справки за неразплатените просрочени 

задължения и поетите ангажименти за разплащане към края на предходния месец, 

както и списъка, приложен към нея, за извършените разходи по граждански договори 

за външни услуги и за всички капиталови разходи по вид и конкретни обекти за 
предходния месец /месеци/, ако има такива.“ Чл. 57, да създадем още една нова алинея, 
алинея 7: „Председателят на Общинския съвет изпраща незабавно до кмета на 
общината постъпилите писмени питания от граждани, като същите се включват в 
дневния ред на следващите заседания за отговор. Отговорите по тях могат да бъдат 
устна или писмена форма, съгласно желанието на вносителя“. Колеги, тука вкарваме 
една по-голяма възможност за гражданите, по изключително важни въпроси, примерно 

по отношение на срутището в Тикале, също да пита кмета на това село. В чл. 58 да 
отпадне ал. 5, защото колеги, заседанието за последния четвъртък, мястото, както 

посочих и по-горе, е в по-предния текст, където са разписани правата на председателя. 
В чл. 57, ал. 2 има един израз „до 17 часа“, да се замести с „до откриване на 
заседанието“. Мотив. Значи ако конкретното лице дойде в 16 часа 59 минути и 59 

секунди, няма как това „до“ да улесни нашата работа да се запознаем със 
съдържанието. Още повече, при условие, че моята практика доказва как определени 

граждани скоропостижно се отказват от такива намерения да се изказват и да питат, 
по-добре да е в деня на заседанието. Чл. 86 се изменя и добива следното съдържание: 
„Общинските съветници могат да преглеждат протокола и да искат неговата поправка 
след изслушване на пълния звукозапис от заседанието в 3-дневен /три/ срок от 
изготвянето му“. Подчертавам, г-н председател, от изготвянето му. Тука няма да 
пришпорваме колежките. Просто след като го изготвят окончателно, за да може да се 
прослуша и ако нещо примерно е записано, което някой колега или го е казал или не го 

е казал, да може да се коригира своевременно. В чл. 97, в ал. 1 да се запази редакцията, 
касаеща отчета за предходното тримесечие. Там вносителите предлагат да отпадне 
този отчет за предходното тримесечие като текст. Хубаво е все пак този отчет да го 
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има. Текстът на сегашния чл. 100 да стане алинея 1, като към този текст създаваме нова 
алинея 2 със следния текст: „Общинският съветник и гражданите на общината могат да 
отправят питания до кмета на общината, до кметовете на кметства и второстепенните 
разпоредители с бюджетни средства, по изпълнение на актовете на Общинския съвет, 
по актуални или по обществено значими въпроси, чрез председателя на Общинския 
съвет. Когато питането е по изпълнение на актовете на Общинския съвет, то се изготвя 
в писмена форма и се завежда в деловодството на съвета“. В чл. 104, ал. 2 да се замени 

както следва: „В отговор на питането, общинският съветник, отправил същото, може да 
изрази своето отношение към отговора. В случай, когато питането засяга значими 

обществени интереси, в Общинският съвет се провежда дебат по конкретната тема в 
рамките до 30 минути“. Като възможност колеги, а не задължително. „След 

направените разисквания…“, при необходимост, пак подчертавам, „…Общинският 
съвет приема решение с конкретни предложения“. Още малко, колеги.  

(Михаил Генчев, от място: Давай още много, бе.) 

ФИЛИП ТОПОВ: В чл. 110 настоящият текст става като алинея 1. Към чл. 110 да се 
създаде нова алинея със следното съдържание: „не се допуска извършването на 
разходи, натрупването на нови задължения за разходи и/или поемането на 
ангажименти за разходи, както и започването на програми или проекти, по които не са 
предвидени средства в годишния бюджет на общината за календарната година“. Към 

чл. 110 да се създаде нова ал. 3 със предлагания от мен текст „За всяко редовно 

заседание на Общинския съвет, кметът се задължава да внася писмена справка за 
неразплатените разходи, просрочените задължения и поетите ангажименти за 
разплащане към края на предходния месец. Към справката се прилага и списък на 
извършените разходи за външни услуги по граждански договори и за всички 

капиталови разходи по вид и размер за предходния месец/месеци, ако има такива“. Към 

чл. 110 да се създаде нова ал. 4: „ На редовното заседание на Общинския съвет, кметът 
на общината се задължава да представи на Общинския съвет информация относно 

намеренията му за откриване на процедури за обществени поръчки през следващото 

тримесечие. След приключване на процедурата по откриване и след възлагане на 
обществената поръчка, кметът запознава Общинският съвет с резултата по нея на 
следващото заседание“. Вносител е Филип Топов. Рапорт даден! 

ПЕТЪР МИРЧЕВ:  Колега Топов, благодаря за така изложеното от вас доста 
структурирано предложение, но моля да ги дадете в писмен вид, за да може както 

вносителят да се запознае, така и евентуално при гласуването да бъдат коректно 

отразени. Г-н Безергянов, заповядайте! 
АНГЕЛ БЕЗЕРГЯНОВ: Уважаеми г-н председател, във връзка с така направените 
предложения на г-н Топов искам да взема отношение и реплика към неговото 

изказване и предложение. За пореден път сме свидетели да се бламира отново 

приемането на този правилник поради няколко причини. Именно тези предложения, 
които той преди малко изчете, бяха предложени като предложения към проекта за 
правилник, които бяха разгледани от Комисията. Въпросната комисия, която е избрана 
с решение на Общинския съвет, г-н Топов е член на комисията. Въпреки това той не 
прояви, може би поради обективни причини не е имал възможност да присъства и да се 
включи в работата й, но като цяло тези предложения, които той ги предложи, са 
гледани от Комисията и са обсъждани. Затова моето предложение към колегата Топов 
е да си оттегли така направените предложения. Защото влизаме в една призма и една 
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колизия на приемането на този правилник, която наистина с цел важността и другите 
точки от дневния ред, ще протече много, много дълго във времето. Благодаря! 
(Филип Топов, от място: Реплика.) 

ПЕТЪР МИРЧЕВ: Реплика. Бъдете кратък, колега Топов, ако обичате. 
ФИЛИП ТОПОВ: Колега Безергянов, аз съм ваш фен още от когато поставен на 29 

място в листата на ГЕРБ и тогава ви казах да си съберете преференции, защото ще 
дойде и вашето място. Не знам защо имате някакво странно отношение, защото вие 
тогава ме натопихте и пред Цветан Цветанов, когато беше дошъл тука през месец юни. 

И понеже аз обичам да работя с факти, уважаеми колеги, уважаеми г-н Безергянов, 
вземете Протокол № 26 от 29.06.2017 г., прочетете внимателно точка 8 от дневния ред. 

И да не бъда голословен, да ви улесня, стр. 61, Ангел Безергянов, какво сте казали. 

След това не знам кой е шиканирал и кой иска да проваля Правилника, точно тогава г-
н Безергянов, уважаеми колеги, и аз от това място четох готов правилник. Вие на 
страница 61 започнахте да предлагате параграфи след параграфи и ще ви кажа колко 

време го четохте това. Точно 3 страници, г-н Безергянов. Затова ви моля, недейте се 
занимава с мен. 

ПЕТЪР МИРЧЕВ:  Г-н Николов, заповядайте! 
ДИМИТЪР НИКОЛОВ: Уважаеми г-н председателстващ, понеже г-н Топов борави с 
факти, и аз ще кажа някои факти. Не искам г-н Топов да ме опровергае. Може би 

трябва да го подкрепим в едно от предложенията. Аз ще го подкрепя само в едно от 
тях. Наистина, на комисиите трябва да имаме поне 50 % присъствие. Сега на 
последните заседания, в едно от заседанията на комисиите от 14 човека бяхме само 3-

ма. Трима души няма как да разискваме, няма как да гласуваме, няма как да изказваме 
мнение. Затова в този член аз ще го подкрепя, да имаме поне 50 % присъствие от 
комисиите. Няма как от 14 човека 3-ма човека да заседават на тази комисия. И още 
нещо. Искам г-н Топов да ми каже кога, на кое заседание е имало само председател и 

един от членовете на комисията? Аз лично за себе си отговарям, нося отговорност, аз 
нямам едно отсъствие от заседание до сега през целия мандат и такъв случай е нямало. 

Затова моля г-н Топов да ми каже кога е имало такова заседание с един председател и с 
един от членовете на комисията. Завърших.  

ПЕТЪР МИРЧЕВ: Давам думата на вносителя. Заповядайте, г-н Киряков! 
ДАНЧО КИРЯКОВ: Г-н Топов, аз някои от предложенията ги приемам без проблеми, 

но искам да ви призова например да оттеглите едно от тези предложения, тъй като то 

изобщо не кореспондира с Правилника на Общинския съвет и се съмнявам юристите, 
проверяващи правилника как ще погледнат на това. А именно към чл. 110 казвате да 
създадем нова алинея 2 със следното съдържание: „Не се допуска извършването на 
разходи, натрупването на нови задължения за разходи и/или поемането на 
ангажименти за разходи, както и започването на програми или проекти, по които не са 
предвидени средства в годишния бюджет на общината за календарната година“. 

Досещам се така какво имате предвид, обаче по този начин формулирано, ние в нашия 
правилник отправяме една забрана за действия, които може да извършва 
администрацията и по-пряко кмета, което не е занимание на Правилника на 
Общинския съвет. И ви призовавам или да го оттеглите, или да го редактирате, защото 

то няма връзка с Правилника, според мен.  

ПЕТЪР МИРЧЕВ: Заповядайте, г-н Кръстанов! 
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ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Благодаря ви, уважаеми г-н Мирчев! Уважаеми г-н 

председателю, уважаеми колеги, ще се наложи да гласуваме предложенията на 
колегата Топов. Една голяма част са изключително състоятелни и логични и вероятно 
ще бъдат подкрепени, в това число и от мен. Аз имам един такъв въпрос към вносителя 
по отношение съдържанието на чл. 121 от Глава 11 от проекта, където се казва, че 
Общинският съвет няма администрация със собствен щат. Дейността на Общинският 
съвет се подпомага и осигурява от общинската администрация. Това е текст, който 

съществува в ЗМСМА, но там има още един текст, който влезе в сила през миналата 
година. И той определя възможността Общинският съвет да създаде звено, което да го 

обслужва, и което да се назначава, освобождава и ръководи от председателя на 
Общинския съвет. В контекста още на конституционните изисквания за разделение на 
властите, за взаимно възпиране и контрол, разделяне на функциите между Общински 

съвет и Общинска администрация здравословно. Това е преценено от законодателя. 
Въпрос е ние да се съобразим с тази воля и да го отразим съответно в нашия 
правилник. Има още един друг въпрос, който стои и който сме дискутирали тук в тази 

зала, обсъждали сме го и това е въпросът с една тенденция да не се превръща 
Общинският съвет в придатък на Общинската администрация, от гледна точка преди 

всичко, че в Общинската администрация работят хора, изпълняват ръководни функции, 

които са политически началници на общинските съветници. Така че ако мислим за 
демократичните взаимоотношения самостоятелност и свобода на поведение и на избор 

на общинските съветници, според мен трябва да четем по-внимателно в случая Закона 
за местното самоуправление и местната администрация и да си даваме сметка, че по 
този начин ние градим демократични принципи и отношения, а не обратното. 

Благодаря! 
ПЕТЪР МИРЧЕВ: Г-н Хаджихристев, заповядайте! 
ДАНЧО КИРЯКОВ: Момент, да отговоря само. Така е, г-н Кръстанов. От миналата 
година е изменение на закона има, касаещи администрацията, която обслужва 
Общинският съвет, но те не се назначават от председателя на Общинския съвет, 
защото председателят на Общинския съвет не е разпоредител с бюджетни средства. Те 
се назначават по предложение на председателя, а иначе заповедта им за назначаване е 
от кмета на общината. В този смисъл вероятно, нямам представа, вероятно Комисията 
не е направила корекция в този 121 член, защото юридически вероятно назначени от 
кмета, със заповед от кмета на Общината, практически все едно Общинският съвет 
няма собствена администрация. Работодател не е председателят на Общинския съвет 
или целия Общински съвет. Работодател и при едни трудови спорове и т. н., вероятно 

юристите ще кажат, но ще комуникират с кмета на общината, тъй като заповедта е от 
него. Не възразявам към всичко останало, което вие казахте и е логично да бъде така, 
но и в закона не е разписано според мен някаква възможност, която да бъдат 
назначавани да речем от председателят на Общинския съвет. В този смисъл нямаме 
щат ние. Той е щат на Общината. Вероятно това са имали предвид Комисията. 
(Димитър Кръстанов, от място: Аз се извинявам, обаче реплика.) 

ПЕТЪР МИРЧЕВ: Г-н Кръстанов, заповядайте! 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ:  Благодаря ви! В Законът е записано „звено“, така че ако 

искате да бъдем по-прецизни, нека да запишем, че дейността на Общинският съвет се 
подпомага и осигурява от звено по смисъла на текста от ЗМСМА. Разбира се, звеното 
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при всички случаи се назначава и освобождава от кмета, няма как да е иначе. Съвсем 

естествено, но по предложение и със санкция на председателя на Общински съвет. 
ДАНЧО КИРЯКОВ: Се подпомага от звено. 

ПЕТЪР МИРЧЕВ: Моля, формулирайте, за да бъде записано за протокола вашето 

предложение, г-н Кръстанов.  
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Исках само да погледна текста в ЗМСМА, но той по смисъл 

е така. Чл. 121, ал. 1: „Дейността на Общинският съвет се подпомага и осигурява от 
звено в общинската администрация“. И тогава става ясно, че това е звеното по 
съответния текст от ЗМСМА. 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Приемам вашите предложения, г-н Кръстанов. 
ПЕТЪР МИРЧЕВ: Г-н Хаджихристев, заповядайте! 
КИРИЛ ХАДЖИХРИСТЕВ: Г-н председател, аз ви предлагам да поставите на 
гласуване моето предложение, подкрепено и допълнено от г-жа Каменова. Ако не се 
приеме то, тогава да вървим по този ред, както тръгнахме сега. 
ДАНЧО КИРЯКОВ: Аз мисля, че всички са съгласни за такъв вариант, така че което 

допълни г-жа Каменова. Да гласуваме всички предложения и накрая анблок целия 
правилник. Ние ги записваме. Имаме от г-н Топов писмено… 

(Михаил Генчев, от място: Има предложение да се гласува…) 

КИРИЛ ХАДЖИХРИСТЕВ: Говорим да се гласува член по член. Казва се чл. 1, „има 
ли някой предложения?“ Ако няма, минава се на член 2-ри. И когато се стигне до 

съответния член, където има предложения, правят се разискванията и се минава 
нататък. Сега тука става точно един мармалад. 20-ти член, 150-ти, първи, трети, шести, 

осми.. Ако някой от залата може да ви каже какво каза г-н Топов досега, аз …. 

(Михаил Генчев, от място: Ще почерпиш.) 

(Кирил Хаджихристев, от място: Да.) 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Г-н Топов, само въпрос. Извинявам се, защото би трябвало той да 
ви го зададе, ама аз понеже искам да организирам нещата. Вие поддържате ли всички 

тези предложения? Да знам да ги размножим, г-н Топов. Само заради това. 
ФИЛИП ТОПОВ: Поддържам ги, г-н председател. 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Добре. 
ФИЛИП ТОПОВ: Прав е г-н Хаджихристев и с оглед да облекчим все пак работата, и 

понеже, обърнете внимание, че това е изцяло нов правилник. Затова чете се член 1-ви, 

има ли допълнения, няма ли допълнения, вървим нататък. И там, където има 
съответния текст предложения, както моето, внесете го там и се гласува. 
ПЕТЪР МИРЧЕВ: Колега Топов, тъй като гласуването ще бъде поименно, това 
означава 140 члена, 140 гласувания поименно. За мен не е проблем, но аз мисля, че г-н 

Хаджихристев неправилно е разбрал предложението на г-жа Каменова, което беше 
именно, ако се променя член 20, само него четем и гласуваме. Ако не се променя, 
преминаваме към следващите, които се променят. 
(Разисквания в залата.) 

ПЕТЪР МИРЧЕВ: Заповядайте, г-н Василев. 
КОСТАДИН ВАСИЛЕВ: Г-н председател, аз усещам, че тука става натегната 
обстановката, тъй като ще стоим може би до 10-11 (22-23) часа. Това няма никакво 

значение. Аз предлагам друго нещо. Нека се гласува глава по глава. Тоест параграф по 

параграф, както са дадени тука. Глава по глава, и ако някакво изменение има в тази 
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глава, която се гласува, предлага се, казва се. Иначе член по член, това е невъзможно. 

Благодаря! 
ПЕТЪР МИРЧЕВ: Благодаря! Г-н Хаджихристев, заповядайте! 
КИРИЛ ХАДЖИХРИСТЕВ: Допълнения, които сега коментираме и с г-жа Каменова. 
Аз не казвам всеки член да се чете и да се гласува всеки член. Казва се „по член първи 

има ли някой предложения?“ Ако няма, минава се на член втори, трети. И само там, 

където има предложения, тогава се чете и се гласува. 
ДАНЧО КИРЯКОВ: Аз това казах. 

КИРИЛ ХАДЖИХРИСТЕВ: Явно съм останал още в самото начало неразбран. 

(Славка Каменова, от място: Глава по глава.) 

(Кирил Хаджихристев, от място: Може и глава по глава.) 

ПЕТЪР МИРЧЕВ: Г-н Хаджихристев, да приемам ли, че приемате предложението на г-
н Василев глава по глава да става гласуването? 

(Кирил Хаджихристев, от място: Глава по глава. Няма проблем.) 

ПЕТЪР МИРЧЕВ: Колеги, за да бъдем коректни, подлагам на гласуване това 
процедурно предложение от г-н Хаджихристев и от г-н Василев да се гласува 
правилника глава по глава, там, където има предложения. Моля, който е съгласен с 
така направените предложения, да гласува. 
(Данчо Киряков: Само един не гласува. Г-н Генчев стачкува.) 

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

ПЕТЪР МИРЧЕВ: С 27 „за“, без „против“ и без „въздържали се“, предложението се 
приема да се гласува глава по глава. Някакви други предложения, колеги, преди да 
почнем и да пристъпим към гласуването му? Вносителят е разпоредил да се извърши 

размножаване на предложенията на г-н Топов, за да може всеки един от вас, когато се 
гласуват, да бъде запознат внимателно. Г-жо Каменова, заповядайте! 
(Михаил Генчев, от място: Обсъждаме какво се случва глава по глава и ако има 

предложения, да се гласуват.) 

СЛАВКА КАМЕНОВА: Г-н председател, ако обичате! Подвеждаме се сами. Не 
гласуването да бъде глава по глава, а обсъжданията, разискванията да бъдат глава по 

глава. Защото гласуването може да стане, когато приключат разискванията по целия 
правилник. Иначе ще направим беля. Когато приключим разискванията глава по глава, 
целия правилник, гласуваме решения за прекратяване на разискванията и гласувате 
предложенията така, както са направени. 

ПЕТЪР МИРЧЕВ: Благодаря, г-жо Каменова! Други изказвания? Заповядайте, г-н 

Кръстанов! 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Благодаря ви, г-н председателстващ! Уважаеми колеги, това 
е състоятелно да правим обсъждане глава по глава, но ние практически в хода на това 
обсъждане гласуваме предложенията за промени, които са в рамката на това обсъждане 
в главата. 
ПЕТЪР МИРЧЕВ: Благодаря, г-н Кръстанов! Някой друг? Колеги, не виждам други 

предложения. Предлагам да прекратим разискванията. Моля, който е съгласен, да 
гласува. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 27, „ПРОТИВ“ – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0.      

ПЕТЪР МИРЧЕВ: С 27 „за“, без „против“ и без „въздържали се“, прекратихме 
разискванията. Имайки предвид преди малко взетото решение от нас, започваме 
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обсъждане и гласуване глава по глава на правилника. Г-н Безергянов, заповядайте по 
процедура. 
АНГЕЛ БЕЗЕРГЯНОВ: Извинявам се, ама наистина нещата много се объркаха относно 
начина на гласуване, разисквания приключили ли са, предложения, които ще 
гласуваме. Защото преди малко вие казахте почваме глава по глава да обсъждаме. 
Преди малко прекратихме разискванията. Какво ще обсъждаме глава по глава? 

ПЕТЪР МИРЧЕВ: Прощавайте! 
(Михаил Генчев, от място: Не сме прекратили обсъждането.) 

АНГЕЛ БЕЗЕРГЯНОВ: Как да не сме? Гласувахме за прекратяване. Вие имате ли 

готовност всичките тези предложения, които примерно бяха от г-н Топов да ги 

разбиете глава по глава и съответно да обсъждаме и да приемаме, както казахте вие? 

Аз не знам какво ще обсъждаме сега глава по глава реално? 

ПЕТЪР МИРЧЕВ: Организирали сме тяхното размножаване и ще ви бъдат раздадени. 

АНГЕЛ БЕЗЕРГЯНОВ: Защото така преди малко прекратихме разискванията, сега пак 
ще обсъждаме, ще гледаме глава по глава. 
ПЕТЪР МИРЧЕВ: Колега Безергянов, бяха направени конкретни предложения от тези, 

които имаха желание. Тези, които нямаха, не са направили предложения. Прощавайте 
за неточния израз. Това, което ще направим е след като бъдат размножени 

предложенията на колегата Топов, те ще ви бъдат раздадени. И започваме гласуване 
глава по глава, тъй като ние прекратихме разискванията преди малко. Тоест по глава 
първа няма обсъждане, четем само предложенията на вносителя, предложенията на 
Топов и гласуваме по тях. За яснота. 
ДАНЧО КИРЯКОВ: Може ли процедура? 

ПЕТЪР МИРЧЕВ: Давам думата на вносителя. 
ДАНЧО КИРЯКОВ: Уважаеми колеги, искам да ви обърна внимание, че 
предложенията на комисията временната за изготвяне на правилника, моето 

предложение, включително и предложенията на г-н Топов, без изключение, всички са 
направени писмено. И са ви раздадени. И предстои само да ви раздадем предложенията 
на г-н Топов. Така че всички пред вас ще имате текстовете на всичко това, което е 
предложено в писмен вид. И мисля, че процедурата по гласуване няма да бъде 
затруднена от тази гледна точка. 
ПЕТЪР МИРЧЕВ: Колеги, междувременно, независимо от това, че сме прекратили 

разискванията, постъпва при вносителя и при мен от група съветници на КРОС 

предложения конкретни, както и от общинския съветник Валентин Цолов. Давам 

думата на вносителя. 
ДАНЧО КИРЯКОВ: Аз какво да давам? Просто ние прекратихме разискванията. 
(Коментар на Михаил Генчев, от място/не се чува.) 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Е, как? Гласувано е. Г-н Генчев, аз тогава, когато гласувахме 
прекратяване на разискванията, точно казах, че вие стачкувате и не гласувате, ако не 
сте ме чули. 

(Михаил Генчев, от място: Как да гласуваме, като сме нямали предложения?) 

ДАНЧО КИРЯКОВ: То беше точно това гласуване. 
(Михаил Генчев, от място: Аз да питам някой от общинските съветници знае ли в 

момента какво гласуваме?) 

ПЕТЪР МИРЧЕВ: Още нищо не гласуваме. Г-н Генчев, още нищо не гласуваме. 
Изчакваме размножаване на материалите. 
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(Михаил Генчев, от място: Какво правим в момента?) 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Ние нищо не сме гласували, г-н Генчев. 
ПЕТЪР МИРЧЕВ: След малко, ако внимаваме, всички ще разберем какво правим и 

защо го правим. 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Чакаме размножаване на г-н Топов предложенията.  
(От залата: Процедура.) 

ПЕТЪР МИРЧЕВ: По процедура. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Едно кратко процедурно предложение. Имам ли думата, г-н 

председател? 

ПЕТЪР МИРЧЕВ: Заповядайте, г-н Кръстанов! 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Благодаря ви!  

(Михаил Генчев, от място: Прекратили сме разискванията, нямаме право повече…) 

ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Уважаеми колеги, прекратихме разискванията и взехме 
решение или се уговорихме да започнем гласуване глава по глава на предложения за 
изменения и допълнения в отделни текстове. Това, че колеги са дали такива 
предложения и след като формално мина гласуването за прекратяване на 
разискванията, не пречи тези писмени предложения постъпили при председателя, да 
бъдат подложени на гласуване, когато стигнем в тази процедура. Така че тука няма 
напрежение и ви моля да не нажежаваме излишно обстановката. Запазете 
хладнокръвие. Чака ни сериозна работа. По някое време сигурно ще бъдат раздадени и 

други неща, така че имаме пред себе си няколкочасова сериозна работа. Моля за 
спокойствие и за това да цари в залата конструктивна атмосфера. Така че това, което 

получихте, г-н председателстващ и вносителя, може спокойно да го подлагате на 
гласуване, когато то засяга текстове за изменение и допълнение или нови текстове в 
отделните глави, които ще обсъждаме.  
ПЕТЪР МИРЧЕВ: Г-н Халваджиев, заповядайте! 
ИВАЙЛО ХАЛВАДЖИЕВ: Благодаря, г-н председателстващ! Аз мисля, че тези 

предложения трябваше да се внесат преди да се спрат разискванията, защото няма да 
имаме възможност да ги коментираме. Някой ако не е съгласен с тях, какво? Само ще 
ги гласуваме ли? 

(Димитър Кръстанов, от място: Ще гласува „против“.) 

ИВАЙЛО ХАЛВАДЖИЕВ: Някой може да иска да си даде мнението. 

(Михаил Генчев, от място: Дай го, бе.) 

ИВАЙЛО ХАЛВАДЖИЕВ: Затова аз мисля, че тези, които са раздадени след спиране 
на разискванията, не би трябвало да ги коментираме. 
КИРИЛ ХАДЖИХРИСТЕВ: Процедура.  
ПЕТЪР МИРЧЕВ: Заповядайте, г-н Хаджихристев! 
КИРИЛ ХАДЖИХРИСТЕВ: Процедура. Аз искам да обърна внимание. Кои 

разисквания сме прекратили? Кои разисквания сме прекратили? 

(От залата: По точката.) 

КИРИЛ ХАДЖИХРИСТЕВ: Имаше предложение. Значи ние от сега пак ще даваме 
предложения. 
ДАНЧО КИРЯКОВ: Не, защо? 

КИРИЛ ХАДЖИХРИСТЕВ: Как така? 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Прекратихме разискванията. 
КИРИЛ ХАДЖИХРИСТЕВ: Тогава какво ще гласувате глава по глава? 
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ДАНЧО КИРЯКОВ: Как какво? 

ПЕТЪР МИРЧЕВ: Г-н Хаджихристев, процедурното предложение за прекратяване 
разискванията беше мое. Тоест това, което аз направих, именно това съм имал в 
предвид. Всеки, който е искал да прави някакви предложения, е имал достатъчно 
възможност да ги направи. Не еднократно питах и не еднократно чаках да разговаряте 
с г-жа Каменова, изчаквах много време, за да направи някой от вас такива 
предложения. 
КИРИЛ ХАДЖИХРИСТЕВ: Но вие не подложихте нашето предложение, не го 

подложихте на гласуване. 
(Мариана Сивкова, от място: Ама вие не ги бяхте дали.) 

(Михаил Генчев, от място: Процедура.) 

КИРИЛ ХАДЖИХРИСТЕВ: Аз говоря за процедура тука. Недейте да бъркате нещата. 
Говоря за това…, никой не може да лиши никой да си даде предложенията, когато 

реши. Това не е закон. 

(От залата: Аааа..) 

КИРИЛ ХАДЖИХРИСТЕВ: Къде има закон? По всяко време може да прави 

предложения. Никой не може да отнеме на общински съветник това право. 

ДАНЧО КИРЯКОВ: В режим на гласуване ли? 

ПЕТЪР МИРЧЕВ: Заповядайте, г-н Генчев! 
МИХАИЛ ГЕНЧЕВ: Г-н предедателствуващ, искам да ви обърна внимание, че вие в 
момента подвеждате Общинският съвет. Подвеждате Общинският съвет. Значи ние 
обсъждахме, че ще преминем към обсъждане и приемане на параграф по параграф, 

обсъждане и приемане. Затова говорихме преди да отложим гласуването. Нали? А сега 
какво става? Че нямаме право по време на обсъждане параграф по параграф да си 

правим предложенията? Обяснете ни как става това и на основание каква точка от 
Правилника на Общинския съвет. 
(От залата: Процедура.) 

СТЕФАН САБРУТЕВ: Г-н председателстващ, вие нарушихте.. 
ПЕТЪР МИРЧЕВ: Г-н Сабрутев, само за момент. 
СТЕФАН САБРУТЕВ: Добре. 
КИРИЛ ХАДЖИХРИСТЕВ: Предлагам да върнем записа и да видим, че сме гласували, 

че приемаме обсъждане на глава по глава, а не прекратяване на разискванията. 
СТЕФАН САБРУТЕВ: Г-н председателстващ, ще ми дадете ли дума по процедура? 

Или ще чакаме някой? 

ПЕТЪР МИРЧЕВ: Г-н Сабрутев, заповядайте! 
СТЕФАН САБРУТЕВ: Г-н председателстващ, според мен вие нарушихте Правилника. 
Подведохте всички общински съветници и ви моля за 15 минути прекъсване, записа да 
се прослуша, да се види предложението на г-н Хаджихристев, г-н Василев и да видим 

дали вие сте спазили като председателстващ Правилника да подложите на гласуване 
техните предложения. 
ПЕТЪР МИРЧЕВ: Давам 15 минути почивка, за да проследим записа. Тези, които 

желаят, моля да дойдат на сцената. 
 

* * * * * 
 

(След почивката:) 
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ПЕТЪР МИРЧЕВ: Колеги, готови ли сме за започване отново на заседанието? Колеги, 

откривам заседанието след прекъсването. Моля за проверка на кворума. 
(Мариана Иванова – гл. експерт: 26 общински съветника.) 

ПЕТЪР МИРЧЕВ: 26 общински съветници са в залата. Колеги, след прослушване на 
записа правя следното уточнение. Прекратихме разискванията във връзка с предходна 
процедура, която разисквахме. И тъй като ние гласувахме гласуването на Правилника 
да стане глава по глава, аз започвам да чета Глава първа от Правилника. 
(Кирил Хаджихристев, от място: Няма нужда да се чете.) 

ПЕТЪР МИРЧЕВ: Няма да чета, колеги. Само ще фиксирам члена. В случая, Глава 
първа, чл. 1, има ли предложения? Няма предложения. 
(Славка Каменова, от място: От чл. 1 до чл. 5.) 

ПЕТЪР МИРЧЕВ: Глава първа съдържа от чл. 1 до чл. 5 включително. Има ли някой 

предложения по тях? 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Освен комисията.  
ПЕТЪР МИРЧЕВ: Тези, които имат предложения, моля да стават на микрофона и да си 

четат предложенията в тези членове от Глава първа. 
ВАЛЕНТИН ЦОЛОВ: Уважаеми г-н председател, както ги внесох и при вас писмено, 

по чл. 1 искам да допълня. Да бъде променено и да допълня член 1, в който да бъде 
записан следния текст: „Този правилник урежда организацията и дейността на 
Общинския съвет, неговите комисии, взаимодействието му с общинската 
администрация, отношенията му с органите на държавната власт и обществените 
организации.“  

ДАНЧО КИРЯКОВ: Хайде, чл. 1 може ли да коментираме? Г-н Цолов, ако си оттеглите 
това предложение, ще бъде най-добре, защото Правилникът не му е работа да се 
занимава, да урежда взаимоотношенията с държавни обществени организации. И 

противоречи мисля със закона. Мисля, че противоречи със закона. 
ВАЛЕНТИН ЦОЛОВ: А как по-рано гласувахме за обходния път договорът с АПИ? 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Какво за обходния път? 

ВАЛЕНТИН ЦОЛОВ: Значи… 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Приемам предложението. Значи няма нужда да го гласувате. 
Приемам предложението. Следващото такова давайте. 
ВАЛЕНТИН ЦОЛОВ: Следващото предложение, в чл. 5, ал. 1, т. 9 и т. 10, както вие 
казахте, че е прието на комисиите, да отпаднат думичките „райони“. 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Да, приемам ги тези две предложения, защото и Комисията това е 
приела. 
ВАЛЕНТИН ЦОЛОВ: В същият член т. 26 и т. 27, правя предложение двете точки да 
отпаднат. 
ДАНЧО КИРЯКОВ: Г-н Цолов, 27-ма точка, ако обърнете внимание, е предложение на 
Комисията за изменение и причината е, че групата на КРОС и г-н Топов, или г-н 

Топов, не си спомням дали и той, имаше предложение точно в тази точка. И за да има 
съгласие, така да се каже в Комисията, аз така го разбирам поне, Комисията предложи 

все пак това да го има в Правилника, защото е предложено от КРОС и от г-н Топов. 
Ако вие сте съгласни поне 27 точка да остане в Правилника, ще бъде добре. 
ВАЛЕНТИН ЦОЛОВ: Това е моето предложение. Нека колегите да решат, ако искат да 
го отхвърлят. 
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ДАНЧО КИРЯКОВ: 26 точка е стар текст в Правилника, в който Общинският съвет 
дава някаква оперативност на кмета да може да определя допълнителни правомощия 
на кметски наместници и т. н., което някога, когато е съставен Правилника, е 
предвидено, че не е зле кметът да има такива правомощия от Общинският съвет. Вече 
вие ще кажете за това нещо дали да остане или да отпадне. 
ВАЛЕНТИН ЦОЛОВ: Аз си поддържам точките. Нека колегите решат. 
ДАНЧО КИРЯКОВ: Аз просто ви моля за 27 точка да остане, защото е съгласувана 
така да се каже между групите съветници и затова. 
ВАЛЕНТИН ЦОЛОВ: Щях да пропусна. В чл. 5, ал. 3 искам да се допълни, че 
общественият посредник да бъде избиран за срок от 5 години и да се създадат три нови 

точки към алинея 3. Значи 1.Общественият посредник се избира и освобождава с 
мнозинство от 2/3 от общия брой на общинските съветници; 2. Общественият 
посредник съдейства за спазване правата и законните интереси на гражданите пред 

Общинския съвет и общинската администрация; 3. Организацията и дейността на 
обществения посредник се уреждат с правилник, приет от Общинския съвет. 
ДАНЧО КИРЯКОВ: Аз приемам това ваше предложение, съгласен съм. Уреждате по 
този начин избора на общински омбудсман. Нямам възражения да го има в Правилника 
за в бъдеще, ако реши да се избира. 
ПЕТЪР МИРЧЕВ: Г-н Хаджихристев, заповядайте! 
КИРИЛ ХАДЖИХРИСТЕВ: В тази глава само едно допълнение към чл. 4, ал. 1. След 

29 съветници да се добави в скоби чл. 19, ал. 1, т. 5 от ЗМСМА, тъй като това е 
основанието да са 29 съветника. 
ПЕТЪР МИРЧЕВ: Това е добре. 
ДАНЧО КИРЯКОВ: Да, приемам.  

(Реплика на Екатерина Гаджева, от място /не се чува.) 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Вижте, Законът може да не се промени, ама при следващото 

преброяване може да има промяна на броя, така че… Г-н Хаджихристев, ако искате, 
тъй като аз приемам вашата редакция, но ако искате така да го редактираме, да няма 
брой съветници, а да бъде според Закона за местно самоуправление. 
КИРИЛ ХАДЖИХРИСТЕВ: Става, да. Съгласен съм. 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Съгласен ли сте така? 

КИРИЛ ХАДЖИХРИСТЕВ: Съгласен съм.  

ДАНЧО КИРЯКОВ: Да няма цифричката 29, защото при следващото преброяване 
може да се окаже да станем 21. 

КИРИЛ ХАДЖИХРИСТЕВ: Добре. 
ПЕТЪР МИРЧЕВ: Г-н Хаджихристев, приемате предложението да не се посочва броя 
на съветниците, а само да се направи препратката към ЗМСМА. 

КИРИЛ ХАДЖИХРИСТЕВ: Да, да. 
ПЕТЪР МИРЧЕВ: Приема. Колеги, други предложения по Глава първа? Г-н Топов, 
заповядайте! 
ФИЛИП ТОПОВ: Колеги, аз предложих редакцията на т. 27 да бъде променена със 
следния текст. Вместо това, което е разписано информира се от кмета на общината 
ежемесечно със справка за изпълнение на бюджета, представена пред Министерство на 
финансите. Не е необходимо, г-н председател, да ни информира с нещо, което го има и 

на страницата на интернет, има го и на страницата на Общината. Тука философията на 
моето предложение е, защото се намираме точно в главата, касаеща Общинския съвет, 
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неговите права и задължения – чл. 5. И затова предлагам „Обсъжда и приема решения 
по внесените от кмета ежемесечни отчети за текущото изпълнение на бюджета, както и 

по други текущи приходи и разходи. А това, каквото праща на Министерство на 
финансите, не е необходимо да дойде на го прочете още веднъж кмета, разбирате ли? 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Г-н Топов, комисията, ви разказвам, дебатираше по тези 

предложения, по това точно и тъй като тя прецени, въпреки че говоря от името на 
Комисията в момента, не е много редно, тя прецени, че дефакто кметът ще предостави 

такава информация, каквато предоставя и на Министерство на финансите. Тя не може 
да бъде по-различна. Която ще предостави на Общинският съвет. И го записаха да бъде 
така – информацията, предоставена пред Министерство на финансите. 
ФИЛИП ТОПОВ: Държа на моето предложение. 
ДАНЧО КИРЯКОВ: Само ви разказвам коментарът в комисия. 
ФИЛИП ТОПОВ: Ама г-н председател, в крайна сметка Общинският съвет не е 
Министерство на финансите, а е местен орган. Затова държа на това предложение. 
ДАНЧО КИРЯКОВ: Добре, щом държите, ще гласуваме. 
ПЕТЪР МИРЧЕВ: Колеги, други предложения по Глава първа? Не виждам такива. 
Предлагам да прекратим разискванията по Глава първа. Моля, който е съгласен, да 
гласува. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 27, „ПРОТИВ“ – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0. 

ПЕТЪР МИРЧЕВ: С 27 „за“, без „против“ и без „въздържали се“, прекратяваме 
разискванията по Глава първа. Подлагам на гласуване само тези предложения, които не 
бяха приети от вносителя. Започваме с най-отдалеченото, а именно предложението на 
г-н Топов. Той предлага към чл. 5 да се създаде точка 27 с текст „Обсъжда и приема 
решения по внесените от кмета ежемесечни отчети за текущото изпълнение на 
бюджета, както и по други текущи приходи и разходи“. Моля, който е съгласен с това 
предложение, да гласува „за“ с вдигане на ръка. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 13, „ПРОТИВ“ – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 11. 

ПЕТЪР МИРЧЕВ: 13 „за“, 0 „против“, 11 „въздържали се“, това предложение не се 
приема, колеги. Следващо предложение е на г-н Хаджихристев, което е прието от 
вносителя и не го подлагам на гласуване, а именно в чл. 4, ал. 1 да не се добавя броя на 
съветниците, а вместо тяхната цифра, да се посочи чл. 19, ал. 1, т. 5 от ЗМСМА. 

Следващото предложение е на г-н Валентин Цолов. Част от неговите предложения 
бяха приети, но друга част не са приети. Не са приети от вносителя предложенията на 
г-н Цолов по чл. 5. Той предлага т. 26, 27 да отпаднат. Моля, който е съгласен за 
тяхното отпадане, да гласува с вдигане на ръка. Г-н Цолов, гласуваме вашето 

предложение за отпадане. Който е съгласен моля да гласува „за“ с вдигане на ръка. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 12, „ПРОТИВ“ – 3, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 7. 

ПЕТЪР МИРЧЕВ: С 12 „за“, 3 „против“ и 7 „въздържали се“, предложението не се 
приема. Колеги, подлагам на гласуване… 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Чл. 5, ал. 3 аз я приех. 
ПЕТЪР МИРЧЕВ: Останалите предложения на г-н Цолов са приети от вносителя. 
ДАНЧО КИРЯКОВ: Вижте, гласуването малко стана… Преди малко 27-ма точка 
гласувахме за редакция, сега да отпадне… Стана малко второ гласуване, така да се 
каже. Не се приема. 
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ПЕТЪР МИРЧЕВ: Колеги, подлагам на гласуване цялата Глава първа от Правилника с 
така приетите от страна на вносителя предложения, както и с така неприетите, в 
следствие на проведеното гласуване. Подлагам на гласуване Глава първа, поименно. 

(Димитър Кръстанов, от място: Неприетите са отпаднали.) 

ПЕТЪР МИРЧЕВ: Точно така. Неприетите са отпаднали. Подлагам на гласуване 
поименно приетите от вносителя и гласувани, разбира се, приети такива. 
 

Поименно гласуване на Глава първа от проекта на Правилника: 
 

1. Анастас Караджов   – отсъства 
2. Ангел Безергянов    – „за“ 

3. Анита Чолакова   – „за“ 

4. Валентин Кюлхански    – „за“ 

5. Валентин Цолов    – „въздържал се“ 

6. Данчо Киряков    – „за“ 

7. Димитър Кръстанов    – „въздържал се“ 

8. Димитър Николов    – „за“ 

9. Екатерина Гаджева   – „за“ 

10. Елисавета Лободова    – „въздържала се“ 

11. Ивайло Халваджиев    – „за“ 

12. Иван Пищалов     – „въздържал се“ 

13. Илия Томов     – „въздържал се“ 

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    – „въздържала се“ 

20. Милен Журналов    – „за“ 

21. Милен Пачелиев    – „въздържал се“ 

22. Михаил Генчев    – „за“ 

23. Петър Мирчев     – „за“ 

24. Салих Аршински    – „за“ 

25. Славка Каменова    – „за“ 

26. Стефан Сабрутев    – „въздържал се“ 

27. Стоян Иванов     – „за“ 

28. Филип Топов     – „въздържал се“ 

29. Юлия Кисьова     – „за“ 

 

ПЕТЪР МИРЧЕВ: Моля, обявете резултата.  
(Мариана Иванова: 17 „за“, без „против“, 11 „въздържали се“.) 

ПЕТЪР МИРЧЕВ: Колеги, със 17 „за“, без „против“ и 11 „въздържали се“, приема се 
Глава първа от Правилника с така приетите предложения. Преминаваме към Глава 
втора от Правилника, която съдържа членове от чл. 6 до чл. 14 включително. Моля 
тези от вас, които имат предложения, да станат и да ги обявят по съответните членове. 
Няма такива. Предлагам процедурно да прекратим разискванията по Глава втора. 
Моля, който е съгласен, да гласува „за”. 
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ГЛАСУВАХА: „ЗА” – 28, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0. 

ПЕТЪР МИРЧЕВ: С 28 „за”, без „против” и без „въздържали се”, прекратихме 
разискванията по Глава втора. Колеги, преминаваме към Глава трета. 
(Михаил Генчев, от място: Дай да гласуваме.) 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Да гласуваме Глава втора. 
ПЕТЪР МИРЧЕВ: Прощавайте, колеги! Нека да гласуваме поименно Глава втора. 
 

Поименно гласуване на Глава втора от проекта на Правилника: 
 

1. Анастас Караджов   – отсъства 
2. Ангел Безергянов    – „за“ 

3. Анита Чолакова   – „за“ 

4. Валентин Кюлхански    – „за“ 

5. Валентин Цолов    – „за“ 

6. Данчо Киряков    – „за“ 

7. Димитър Кръстанов    – „за“ 

8. Димитър Николов    – „за“ 

9. Екатерина Гаджева   – „за“ 

10. Елисавета Лободова    – „за“ 

11. Ивайло Халваджиев    – „за“ 

12. Иван Пищалов     – „за“ 

13. Илия Томов     – „за“ 

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     – „за“ 

29. Юлия Кисьова     – „за“ 

 

ПЕТЪР МИРЧЕВ: Моля, обявете резултата.  
(Мариана Иванова: 28 „за“, без „против“ и „въздържали се“.) 

ПЕТЪР МИРЧЕВ: С 28 „за”, без „против” и „въздържали се”, приемаме Глава втора от 
Правилника. Преминаваме към Глава трета от Правилника, съдържаща членове от чл. 

15 до чл. 17. Моля, тези от вас, които имат предложения по тези членове, да станат и ги 

обявят на микрофона. Г-н Цолов, заповядайте! 
ВАЛЕНТИН ЦОЛОВ: Г-н председател, имах направено предложение по чл. 16, 

оттеглям предложението си. 
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ПЕТЪР МИРЧЕВ: Оттегляте предложението? Благодаря! Колеги, други предложения? 

Заповядайте, г-н Сабрутев. 
СТЕФАН САБРУТЕВ: Г-н председателстващ, имам едно предложение. Чл. 15, да се 
добави точка 23. „Председателят на Общинския съвет определя лице за квестор, което 

въвежда ред в залата. Квесторът да бъде оборудван с уреди за тестване за употреба на 
алкохол и наркотични средства и при необходимост да ги ползва. (Смях в залата.) При 

установяване на такива лица, присъстващи в залата, без значение дали са съветници, 

кметове, журналисти или външни гости и жители на нашия град, да бъдат извеждани 

от квестора.“ Да, смешно е за някой. Зачестиха тука през годините всякакви опити. 

Знаете, търсили сме, по времето на г-жа Каменова, когато беше председател, тя вярвам 

ще подкрепи тази точка, защото имаше такива ексцесии тука, налагаше да прекъсваме 
заседание. Мисля, че това е важно, за да работим нормално и да има ред. Благодаря! 
ПЕТЪР МИРЧЕВ: Давам думата на вносителя. 
ДАНЧО КИРЯКОВ: Г-н Сабрутев, като вносител приемам вашето предложение. Само 

не разбрах нов член ли е това, за протокола? Към чл. 15? 

ПЕТЪР МИРЧЕВ: Чл. 15, ал. 1, т. 22. 

СТЕФАН САБРУТЕВ: т. 23. 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Приемам предложението. 

ПЕТЪР МИРЧЕВ: Колеги, други предложения? Г-н Кръстанов, заповядайте!  
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Благодаря ви, г-н Мирчев. Уважаеми колеги, нека да 
направим едно уточнение по отношение на точка 21, ал. 1 на чл. 18, където е казано, че 
председателят на Общинския съвет… 

ПЕТЪР МИРЧЕВ: Г-н Кръстанов, извинявам се! Това е в Глава четвърта. В момента 
сме на Глава трета. Ако желаете да направите това предложение… 

ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Глава трета, чл. 15, ал. 1. 

ПЕТЪР МИРЧЕВ: Казахте чл. 18. 

ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Извинявам се. В точка 21 е записано, нека да се уточним, че 
председателят на Общинския съвет командирова в чужбина кмета на общината и 

кметовете на кметства. Няма такова нещо. Председателят командирова в страната и 

чужбина само кмета на общината. 
ДАНЧО КИРЯКОВ: Точно така. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Точно така. Нали, г-н Киряков? 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Да. Приемам предложението. 

ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Точка 22-ра. Отново. 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Точка 22 няма. 
ПЕТЪР МИРЧЕВ: Няма 22-ра. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Точка 22 отпадна, нали така? 

ПЕТЪР МИРЧЕВ: Не, т. 22 приехме предложението на г-н Сабрутев. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: 22 отпадна, защото там има за командировка на общинските 
съветници и добре, че е отпаднала. 
ДАНЧО КИРЯКОВ: Да. Тя от комисията е отпаднала. А сега 22-ра точка предлага г-н 

Сабрутев. Аз я приемам. 

ПЕТЪР МИРЧЕВ: Колеги, други предложения? Заповядайте, г-н Хаджихристев. 
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КИРИЛ ХАДЖИХРИСТЕВ: Моето предложение е записано чл. 17, както е записан в 
проекта да отпадне, както и ме подкрепи г-жа Каменова. Чл. 17 да стане на мястото на 
18 и надолу всичките да се преподредят с един номер назад. 

(Димитър Кръстанов, от място: Предложението е чл. 17 отпада.) 

ДАНЧО КИРЯКОВ: 17 отпада, така ви е предложено. 

КИРИЛ ХАДЖИХРИСТЕВ: Ама не може да стои така. 
ДАНЧО КИРЯКОВ: Ще стои. То е последна точка в главата и вече от Четвърта глава 
ще започнем с чл. 17. 

(Кирил Хаджихристев, от място: Да, това беше.) 

(От залата: Точно така.) 

ПЕТЪР МИРЧЕВ: Г-н Хаджихристев, ако правилно се ориентирам, само да ми 

потвърдите или съответно да потвърдите, че оттегляте, в писменото предложение, 
което сте направили и сте посочили в чл. 15, ал. 2, да отпадне текста „или прекратяване 
на обсъждането”. Поддържате ли това предложение или го оттегляте? 

КИРИЛ ХАДЖИХРИСТЕВ: Поддържам го. Просто не го видях, че е в тази глава. 
ДАНЧО КИРЯКОВ: Има грешка във вашето предложение. То не кореспондира с ал. 2 

на чл. 15. 

ПЕТЪР МИРЧЕВ: Може ли само да прочетете текста, който желаете да отпадне? 

Според нас вероятно някаква грешка е станала. Ако може, да уточните. 
ДАНЧО КИРЯКОВ: Не кореспондира с ал. 2 предложението. 

КИРИЛ ХАДЖИХРИСТЕВ: Ал. 2 на чл. 15 е „при участието на председателят на 
Общинския съвет при разискванията по даден проект за решение, заседанието се 
ръководи от избран общински съветник до гласуването на проекта или прекратяване на 
обсъждането”. Смятам, че този, който води – до гласуването. Защо при прекратяване 
на обсъждането? 

(Димитър Кръстанов, от място: Точно така, да.) 

КИРИЛ ХАДЖИХРИСТЕВ: Така е записано в проекта. 
ПЕТЪР МИРЧЕВ: Това обаче тука не сте го дали като алинея 2. 

(Михаил Генчев, от място: Приемай го, правилно е.) 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Аз ще го приема, въпросът е, че самият текст няма нито 

номерация на точка, нито алинея. И затова се замислих, разбирате ли? 

КИРИЛ ХАДЖИХРИСТЕВ: Къде няма номерация? 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Алинея 2 е изписана след това. Обърнете внимание в проекта. 
КИРИЛ ХАДЖИХРИСТЕВ: Не знам какво гледате вие, но при мен е идеално. Ами да. 
ДАНЧО КИРЯКОВ: Гледам това, което ви е дадено и на вас. 
ПЕТЪР МИРЧЕВ: Г-н Аршински, заповядайте! 
САЛИХ АРШИНСКИ: Същото е. Само че, г-н Хаджихристев, може би се има предвид 

ако точката се оттегли или се прекрати разискването.  

ДАНЧО КИРЯКОВ: Приемам предложението на г-н Хаджихристев, като това става ал. 

2, а в проектът, който ви е раздаден, с една алинея напред се измества номерацията. 
Алинея 2 става 3, алинея 3 става 4. 

САЛИХ АРШИНСКИ: Имаме ли думата? 

ПЕТЪР МИРЧЕВ: Заповядайте! 
САЛИХ АРШИНСКИ: По чл. 15, ал. 1, т. 11. „Изготвя предложения…”, говоря за 
председателя на Общинския съвет, „.. изготвя предложения за проектобюджета за 
дейността на Общинския съвет при съставянето на проектобюджета на общината, 
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съгласно чл. 11, точка 4 от Закона за общинските бюджети”. Предлагам тук да се 
сложи точка, защото следващото „и следи за законосъобразното изразходване на 
средствата, предвидени за издръжка на общинския бюджет, не е във функциите на 
председателя на Общинския съвет, според мен. 

ДАНЧО КИРЯКОВ: И следи какво? 

САЛИХ АРШИНСКИ: И следи за законосъобразното изразходване на средствата, 
предвидени за издръжка на Общинския съвет. 
ДАНЧО КИРЯКОВ: Ами как ще следи? 

САЛИХ АРШИНКИ: Това имам предвид, че няма как. Да отпадне. 
ДАНЧО КИРЯКОВ: Да. При нас защо няма такъв текст? 

ПЕТЪР МИРЧЕВ: Можел и да дойдете на сцената? 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Какво четете вие? 

САЛИХ АРШИНСКИ: Вашият правилник. 
ДАНЧО КИРЯКОВ: Значи текстът този, който вие предлагате да отпадне, той е 
отпаднал в предложенията на Комисията. Така че практически го няма този текст. 
ПЕТЪР МИРЧЕВ: Заповядайте, г-жо Каменова. 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Благодаря! Аз ще се обърна към г-н Кръстанов с молба да си 

оттегли предложението за отпадане на точка 21 от чл. 15, тъй като това му 

предложение противоречи с разпоредбата на специален подзаконов нормативен акт, а 
именно Наредбата за командировки в чужбина. И чета буквално чл. 6, ал. 1, т. 2: 

„Заповедите за командировки или специализации в чужбина на ръководители на 
ведомства и предприятия се издават както следва. Т. 2: за кметовете на общини, 

кметовете на райони и кметовете на кметства – от председателя на Общинския съвет. 
Така, че предлагам да си остане т. 21, тъй като е съобразена, в синхрон с нормативната 
уредба.  
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Само да питам, сигурни ли сте, че това, което четете е 
актуалното съдържание от подзаконовия нормативен акт? 

СЛАВКА КАМЕНОВА: Повече от сигурна. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ:  Защото последното изменение, което аз помня, 
председателят на Общинския съвет командирова не съветниците, не кметовете, а само 

кмета на общината. 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Сега, изменението е само за общинските съветници, които ще 
бъдат  командировани от кмета, предложението по чл. 20. 

ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Председателят на Общинския съвет не командирова 
кметовете на кметства. Абсолютно сигурен съм. Моля да се провери. 

СЛАВКА КАМЕНОВА: Ако го направим… 

ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Аз моля да се направи справка в АПИС. В момента, според 

мен, действащото законодателство предвижда председателят на Общинския съвет да 
командирова само кмета на общината. Всички останали служители, кметове и така 
нататък, общински съветници, се командироват от кмета на общината. Моля да се 
направи справка в АПИС. Мисля, че това, което четете, колежке Каменова, не е 
актуално. 

СЛАВКА КАМЕНОВА: Вижте, г-н Кръстанов, до момента никога не е имало случай, 

аз поне в моята практика, да командировам кметове на кметства. Това се прави и от 
кмета, но за следващото заседание ще помоля един лаптоп с инсталирана актуална 
нормативна уредба. 
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ДАНЧО КИРЯКОВ: Сега ще провери юрист на общината това, което поиска г-н 

Кръстанов в АПИС да проверим актуалният текст на Наредбата. 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Добре, нека да го провери. Просто си спомням, че това е нов 
текст. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Така, че 21 аз предлагам отново да си остане – командирова 
в страната и чужбина кмета на общината. 
СЛАВКА КАМЕНОВА: В страната не може.  
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Как да не може? 

СЛАВКА КАМЕНОВА: Извинете, само кмета. Съгласих се. Командирова в чужбина. 
Понеже тука в т. 21 е само за чужбина. 
(Димитър Кръстанов, от място: В страната и чужбина.) 

СЛАВКА КАМЕНОВА: Така съм съгласна. 
(Димитър Кръстанов, от място: Няма кой друг да го  командирова.) 

СЛАВКА КАМЕНОВА: Така съм съгласна, в страната и чужбина. 
ДАНЧО КИРЯКОВ: Наредбата, която аз четох, г-н Кръстанов, тогава, когато 

Комисията я разпечатали, Временната, там пише само за чужбина. 
(Димитър Кръстанов, от място: А в страната? Кой? Областният управител ли? Не 

е логично. Има разделение на властите – местна власт, държавна власт. Няма кой. 

Докато всички други…) 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Аз логиката ви я разбирам. Въпросът е, че… 

(Димитър Кръстанов, от място: Не бива да лишаваме кмета от командировъчни в 

страната.) 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Не, става въпрос, че в текста на тази наредба, която беше при мен 

в кабинета, там пише само за чужбина. 
(Разисквания в залата.) 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Ето, и г-жа Каменова потвърждава, че е само за чужбина 
командировки и специализации в чужбина, а не за страната. Вижте, то въпросът е 
уреден. Например управителят на едно еднолично търговско дружество, той сам се 
командирова, няма кой да го командирова. Искам да кажа… 

(Димитър Кръстанов, от място: Добре, текстът на 22, който отпадна, „командировки в 
страната и чужбина на…“ Това е пропуснато.) 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Чакаме всеки момент юристът, проверява в АПИС. Други 

изказвания има през това време. 
ИВАЙЛО ХАЛВАДЖИЕВ: Уважаеми г-н председателстващ, по чл. 15, ал. 2, според 

мен трябва да си остане „или прекратяване на обсъждането“, защото тука се има 
предвид когато по дадена точка председателят иска да вземе думата да участва в 
разискванията. Някой, когато води вместо него заседанието, може да води до вземане 
на решение или до прекратяване на разискванията. Когато председателят вече си става 
председател и може да си води заседанието. Както се случваше… 

(Реплика на Димитър Кръстанов, от място\ не се чува.) 

ИВАЙЛО ХАЛВАДЖИЕВ: Значи тогава трябва да остане до прекратяване на 
разискванията. 
(Димитър Кръстанов, от място: А кой ръководи гласуването?) 

ИВАЙЛО ХАЛВАДЖИЕВ: Гласуването си го води председателят, който участва в 
същото време в разискванията. Значи ние ще го променим това да отпадне „или 

прекратяване на обсъждането“. На предишното или по-предишното заседание имаше 
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същият казус. Г-н Киряков искаше да вземе участие в разискванията, избрахме водещ 

на негово място, който води заседанието до спиране на разискванията. Точно това е 
идеята. 
ДАНЧО КИРЯКОВ: Г-н Кръстанов, веднъж с вас изпаднахме в спор как аз мога да 
взема думата. Това ви напомням. 

ИВАЙЛО ХАЛВАДЖИЕВ: Та според мен е добре да си остане това. 
ДАНЧО КИРЯКОВ: По принцип аз мислех това да го предложа, но да не мислят, че 
нещо лично…  

(Димитър Кръстанов, от място: Приемам го, нищо лично.) 

ДАНЧО КИРЯКОВ: То е предложение на г-н Хаджихристев, той трябва да каже дали 

го приема. 
ИВАЙЛО ХАЛВАДЖИЕВ: Точно така, да. Предлагам да остане, за да може който 

замества председателя, докато участва в разискванията, след взимане на решение за 
прекратяване на обсъждането, да… 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Така и така чакаме юристите, аз ви предлагам тогава, когато 

председателят на Общинския съвет иска да вземе думата по разискваната точка, да му 

напишем едно изречение, че има право на това, без да се избира председателстващ 

временно заседанието. Така мисля. 
КИРИЛ ХАДЖИХРИСТЕВ: Понеже беше споменато моето име, г-н Кръстанов. Аз 
мисля, че при разисквания председателят е пръв сред равни. Така че той също може да 
взема думата, за да може да се изкаже и да си даде своето становище. Не е необходимо 

да избираме председател само за това да се изкаже титулярния председател и 

гласуването пак да си го води той. Това за мен малко е непонятно. 

ПЕТЪР МИРЧЕВ:  Г-н Хаджихристев, вие приемате ли така направеното предложение 
от г-н Халваджиев да си остане? Не го приемате. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Аз мога ли да кажа, че го приемам? Защото има логика в 
това председателят да участва в разискванията, друг съветник да ръководи и веднага, 
след като председателят заяви своята позиция, да продължи да си ръководи гласуване 
или обсъждане. Така че това, което колегата Халваджиев предложи „или прекратяване 
на обсъждането“, според мен има логика и аз го приемам. Предложението 

председателят да се изказва тогава, когато и ръководи и се изказва, в един момент 
може да доведе до известна колизия на интереса. По всяко време да си взема думата и 

да се изказва колкото той прецени. От тази гледна точка мисля, че председателят, два 
пъти съм бил председател, също трябва да бъде дисциплиниран. Самият правилник да 
му дава възможност да се изказва само тогава, когато е избран друг съветник през това 
време за неговото изказване да ръководи заседанието. Има логика, има уважение към 

органа едно такова. 
ДАНЧО КИРЯКОВ: Г-н Кръстанов, вероятно г-н Хаджихристев има предвид, че на 
базата на тези три думички, може председателят на Общинския съвет по докладна, 
която той я внася и когато се прекратят разискванията, обсъжданията по-точно, той да 
продължи да води гласуването. Вероятно това долавям.. 

ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Да, обаче това е друг казус, както казват юристите. Това е 
друг случай. Тук става дума не за вносител, тук става дума за участие на председателя 
в разискванията по конкретен въпрос. И затуй се допуска той да си проведе 
гласуването и даже и да продължи с обсъжданията по темата. Така мисля аз. 
ПЕТЪР МИРЧЕВ: Благодаря! Г-н Кръстанов, за справка ни беше донесена Наредба за 
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служебните командировки и специализации в чужбина, която видно от справката, тя е 
актуална и към момента. Чл. 6, ал. 1 от тази Наредба се казва „Заповедите за 
командировки и специализации в чужбина на ръководителите на ведомства и 

предприятия, се издават както следва“. И в т. 2 е посочено за кметовете на общини, 

кметовете на райони и кметовете на кметства – от председателя на Общинския съвет. В 

тази връзка оттегляте ли си вашето предложение? 

(Димитър Кръстанов, от място: Оттеглям го.) 

ПЕТЪР МИРЧЕВ: Оттегляте предложението, благодаря! Колеги, други предложения 
по тези членове? 

ДАНЧО КИРЯКОВ: В чужбина или в страната? 

ПЕТЪР МИРЧЕВ: В чужбина само. 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Г-н Кръстанов, само за чужбина се отнася. 
ПЕТЪР МИРЧЕВ: Да, да. Той го чу. Г-н Топов, заповядайте! 
ФИЛИП ТОПОВ: Колеги, във връзка с направеното предложение от колегата 
Хаджихристев и от колегата, относно ал. 2 на този текст „при участие на председателят 
на Общинския съвет в разискванията по даден проект за решение, заседанието се 
ръководи…“, тука има грешка, едно „от“, „… от избран общински съветник.“ Няма 
смисъл там за прекратяване, не прекратяване и прочие. Защо е така? Защото в едно 

изказване на председателя, което може да продължи и 5, и 10 минути, разисквания и т. 
н. Ясна е редакцията. Когато по време на изказвания и вземане на решения се замества. 
Приключиш ли да се изказваш, Киряков, оня си сменя стола и това е. Просто 

предлагам да отпадне текстът след „до“. От общински съветник се замества, без да се 
уточнява до кога. Защото логически погледнато, няма смисъл да стои този заместващ 

там. Иначе тука се въвежда малко дето се вика двусмислие. Разискванията могат да 
продължат 5 часа. Тука номерът е по време на вашето изказване и вашето участие в 
разискванията, да бъдете заместен. Затова предложението ми е да спре текстът до 

„общински съветник.“ 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Приемам предложението, г-н Топов. 
ПЕТЪР МИРЧЕВ: Това щях да направя колеги, да се обърна към г-н Хаджихристев и г-
н Халваджиев, във връзка с така направеното предложение от г-н Топов, държите ли на 
вашите предложения или приемате предложението на г-н Топов? Да считам, че 
приемате предложението на г-н Топов. Приемате го. 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Аз приемам на Топов предложението.  

ПЕТЪР МИРЧЕВ: Щом вносителят приема предложението на г-н Топов, нещата са 
ясни. Други предложения, колеги? Не виждам такива. Предлагам процедурно да 
прекратим разискванията по Глава трета. Моля, който е съгласен, да гласува. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 27, „ПРОТИВ“ – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0. 

ПЕТЪР МИРЧЕВ: С 27 „за“, без „против“ и „въздържали се“, прекратяваме 
разискванията по Глава трета. Моля да гласуваме Глава трета с така направените 
предложения и приети от страна на вносителя. Поименно гласуване. 
 

Поименно гласуване на Глава трета от проекта на Правилника: 
 

1. Анастас Караджов   – отсъства 
2. Ангел Безергянов    – „за“ 

3. Анита Чолакова   – „за“ 

4. Валентин Кюлхански    – „за“ 
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5. Валентин Цолов    – „за“ 

6. Данчо Киряков    – „за“ 

7. Димитър Кръстанов    – „за“ 

8. Димитър Николов    – „за“ 

9. Екатерина Гаджева   – „за“ 

10. Елисавета Лободова    – „за“ 

11. Ивайло Халваджиев    – „за“ 

12. Иван Пищалов     – „за“ 

13. Илия Томов     – „за“ 

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     – отсъства 
28. Филип Топов     – „за“ 

29. Юлия Кисьова     – „за“ 

 

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

ПЕТЪР МИРЧЕВ: С 27 „за“, без „против“ и „въздържали се“, приехме Глава трета и 

така направените по нея предложения. Преминаваме към Глава четвърта, включваща 
членове стара номерация – от чл. 18 до чл. 23 включително, новата номерация след 

отпадането на чл. 17 – чл. 18 става чл. 17. Моля тези, които имат конкретни 

предложения по тези членове, да станат и ги обявят на микрофона. 
ДАНЧО КИРЯКОВ: Аз съм първи. 

ПЕТЪР МИРЧЕВ: Заповядайте! 
ДАНЧО КИРЯКОВ: Раздадох ви писменото предложение за чл. 20, ал. 1, т. 8 на 
тясното листче, което е. Просто го поддържам. 

(Димитър Кръстанов, от място: Приемаме.) 

ДАНЧО КИРЯКОВ: И напомням предложенията на комисията, чл. 20, ал. 2 да отпадне 
думичката „обща“, а да се чете само общинска администрация. И го приемам. Думата 
„райони“ отпада навсякъде, където я има в текста.  
ПЕТЪР МИРЧЕВ: Други предложения, колеги? Заповядайте! Не виждам такива. 
ДАНЧО КИРЯКОВ: Г-н Хаджихристев, моля за концентрация. В чл. 20 ще предлагате 
ли предложението?  

ПЕТЪР МИРЧЕВ: Писменото предложение г-н Хаджихристев, което беше сведено до 

нашето знание, вие посочвате, че в ал. 5 вместо 10 % искате да се замени с 50 %, а 20 % 
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да се замени с 80 %. Поддържате ли това предложение? 

КИРИЛ ХАДЖИХРИСТЕВ: Да, поддържам го. 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Чл. 20 стара номерация. Вече ще бъде чл. 19. 

КИРИЛ ХАДЖИХРИСТЕВ: Да. Аз ли ще чета или вие? 

ПЕТЪР МИРЧЕВ: Вие четете. 
КИРИЛ ХАДЖИХРИСТЕВ: Чл. 21, т. 8, стара номерация, чл. 20, т. 8 нова номерация. 
След „да се спазва определения ред“, да се добави „определен в настоящия 
правилник.“ В чл. 21, т. 9 стара номерация, нова чл. 20, т. 9 – след „уважителни 

причини“, в скоби да се добави (заболяване, отсъствие извън страната, служебна 
ангажираност, утвърдени от председателя на Общинския съвет“. Тука мога да кажа да 
не утвърдени, а одобрени. Чл. 22, ал. 1, т. 5 стара номерация, чл. 21, ал. 1, т. 5 нова – 

изразът „служебна ангажираност, отсъствие от страната, заболяване и други“ – отпада. 
ДАНЧО КИРЯКОВ: Чакай, чакай малко. По-бавно. 

КИРИЛ ХАДЖИХРИСТЕВ: Нали ги имате там? Изглежда след комисиите на вас са ви 

предоставили някакъв друг правилник, така че ако може да се снабдите с правилникът, 
който на нас сте ни го дали, за да съответстват при вас нещата там. 

ДАНЧО КИРЯКОВ: На нас ни съответстват, ама нали малко трябва да помисля дали да 
ги приема? Ти си ги мислил, ама аз не съм ги мислил. Какво значи „утвърдени“ от 
председателя на Общинския съвет? 

КИРИЛ ХАДЖИХРИСТЕВ: Аз затова казах, поправям се. Нека са „одобрени“. Защото 

и председателят на Общинския съвет да се ангажира с нанасянето на санкциите, ако 

някой отсъства по неуважителни причини. 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Одобрени значи, да. Приемам го това. 
САЛИХ АРШИНСКИ: Процедура, ако позволите. 
ПЕТЪР МИРЧЕВ: Заповядайте, г-н Аршински. 

САЛИХ АРШИНСКИ: Правя противното предложение да не се вписва след 

„уважителни причини“, да се добавят скоби и така насетне. Защото е твърде условно 

понятието „служебна ангажираност“. Всеки един от нас е служебно ангажиран 24 часа, 
в по-голямата си част. Или един собственик на частна фирма, той винаги ще си издаде 
бележка, че е служебно ангажиран. Или един лекар като доктор Методиева, тя си е 
сама по себе си началник. Тя винаги може... Така че предлагам това нещо, обратното 

предложение да не се приема. 
ДАНЧО КИРЯКОВ: По предложението на г-н… 

ПЕТЪР МИРЧЕВ: Заповядайте, г-н Василев, по процедура. 
КОСТАДИН ВАСИЛЕВ: Г-н председател, аз предлагам всички тези предложения, 
които в момента възникнат, да се гласуват без вие да ги приемате. Защо? Какво имам 

предвид. Ако вие ги приемете сега в точката, може да падне целия текст, тъй като ще 
гласуваме целия текст след това. Всеки си гласува със своя вот „за“ или „против“. 

Затова предлагам тези предложения да се дадат в залата, да се гласуват и след това 
дали ще ги включим в точката, която трябва да гласуваме. 
ДАНЧО КИРЯКОВ: Разбрах. 

(Разисквания в залата.) 

ПЕТЪР МИРЧЕВ: Заповядайте, г-н Кръстанов. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Благодаря ви! Отправям призив към колегата Хаджихристев 
да преосмисли внимателно предложението, което прави за 50 % санкция при неучастие 
в заседание на комисии. Досега десетилетия наред ние сме използвали 10 %-ната 
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санкция при неучастие на заседание. Има колеги, които са членове на три комисии. 

Значи 50, 50 и примерно за месец този ангажираност няма. Значи трябва да връща пари 

на Общината, а не само да бъде санкциониран за това, че не участва. И 20 % за това, че 
не се яви на заседание… Според мен при всички случаи от 10 % на 50 да отидем е 
доста висока стъпка и като че ли си струва да се помисли. И разбира се, аз лично 

приемам, тъй като това е една утвърдена практика, която се е доказала в годините, но 
г-н Хаджихристев, ще реши какво да предложи. 

ПЕТЪР МИРЧЕВ: Слушаме ви, г-н Хаджихристев. 
КИРИЛ ХАДЖИХРИСТЕВ: Аз много се радвам, че преди известно време на 
заседанието г-н Николов взе отношение относно присъствието на комисии, че някой 

път по двама, по трима човека и всички други отсъстват по уважителни причини. Това, 
което го предлагам като проценти е по-скоро като възпитателна мярка към някои 

общински съветници, които въобще игнорират комисиите. Така че аз си държа на 
моето. Ако искате, гласувайте „против“. 

ПЕТЪР МИРЧЕВ: Благодаря. Други предложения? Г-н Топов, заповядайте! 
ФИЛИП ТОПОВ: Значи колеги, каквото и да приказваме, стигаме до извода, че все пак 
става въпрос за пари. 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Затова трябваше тези работи да ги гледа Комисията, а не тука сега 
да губим времето.  

ФИЛИП ТОПОВ: Процедурно искам да попитам, г-н Мирчев, от колко страници се 
състои проектът, който в момента четете? Съвсем сериозно питам. Гледам, че се 
ровичкате там, не може да се ориентирате заедно с председателя. Колко са ви 

страниците? Да направим, както има в ГПК, една констатация. 
ПЕТЪР МИРЧЕВ: Г-н Топов, няма да отговоря на този въпрос. Моля, ако имате 
конкретно предложение, да го направите.  
ФИЛИП ТОПОВ: Съвсем сериозно питам какво четете в момента. Абсолютно 
сериозно питам. Кажете колко страници ви е проектът, който обсъждате? 

ПЕТЪР МИРЧЕВ: Колеги, други предложения по тази глава? 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Дай да започваме да гласуваме всичките предложения и това е. 
ПЕТЪР МИРЧЕВ: Повтарям за последен път. Други предложения? Не виждам. 

Предлагам процедурно да прекратим разискванията по тази глава. Моля, който е 
съгласен, да гласува „за“. 

ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 23, „ПРОТИВ“ – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0. 

ПЕТЪР МИРЧЕВ: С 23 „за“, без „против“ и „въздържали се“, прекратяваме 
разискванията, колеги. Последното предложение, което е постъпило е по чл. 21, т. 9 и 

то е постъпило от колегата Аршински. Той предлага да не се добавя след „уважителни 

причини“ конкретни обстоятелства. Като това негово предложение е контра 
предложение на предложението на г-н Хаджихристев. Но тъй като е последно, 

подлагам първо него на гласуване. 
(Димитър Кръстанов, от място: Позволете да ви припомня, г-н Мирчев, че 

предложенията се гласуват по реда на тяхното постъпване. Най-отдалеченото е 

първо.) 

ПЕТЪР МИРЧЕВ: Благодаря, г-н Кръстанов! Подлагам колеги, ако нямате нищо 

против, първо предложенията на г-н Хаджихристев. Той предлага в чл. 20, ал. 5 – 10 % 

да се замени с 50 %, а 20 % да се замени с 80 %. Моля, който е съгласен с това негово 

предложение, да гласува „за“. Г-н Генчев, внимавате ли за гласуването? 
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(Михаил Генчев, от място: Внимавам.) 

ПЕТЪР МИРЧЕВ: Добре. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 6, „ПРОТИВ“ – 6, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 7. 

ПЕТЪР МИРЧЕВ: С 6 „за“, 6 „против“ и 7 „въздържали се“, предложението не се 
приема.  
(Филип Топов, от място: Г-н Мирчев, отрицателен вот.) 

ПЕТЪР МИРЧЕВ: Заповядайте, г-н Топов. Право на отрицателен вот. 
ФИЛИП ТОПОВ: Колеги, гласувах наистина „против“ това предложение, защото вие 
не ми казахте колко страници четете в момента. Кажете ми колко страници стоят пред 

вас. 
ПЕТЪР МИРЧЕВ: Г-н Топов, казах че няма да отговоря на този въпрос. 
ФИЛИП ТОПОВ: Аз ще помоля някой от групите да вземе 5 минути почивка. 
ПЕТЪР МИРЧЕВ: Ние четем Правилникът, който и вие четете. 
ФИЛИП ТОПОВ: Ама не съм убеден. Вие до сега, извинявайте, наистина. Чл. 20, чл. 

21, аз не знам в момента какво приемаме. Съвсем сериозно ви говоря. 
КИРИЛ ХАДЖИХРИСТЕВ: 10 минути почивка. 
ПЕТЪР МИРЧЕВ: По процедура, предложение от … 

(Салих Аршински от място: В процедура на гласуване сме.) 

ПЕТЪР МИРЧЕВ: Аз обявявам какво е предложението, не съм го подложил на 
гласуване, нито съм го уважил. По предложението на г-н Хаджихристев в чл. 21, т. 8, 

след „се спазва определения ред“, да се добави „определен в настоящия правилник“. 

Моля, който е съгласен с това предложение, да гласува „за“. 

ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 26, „ПРОТИВ“ – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0. 

ПЕТЪР МИРЧЕВ: С 26 „за“, без „против“ и без „въздържали се“, предложението се 
приема. Следващото предложение на г-н Хаджихристев. В чл. 21, т. 9, след 

„уважителни причини“ да се добави в скоби (заболяване, отсъствие извън страната, 
служебна ангажираност) – одобрени от председателя на Общинския съвет. Моля, който 

е съгласен с това предложение, да гласува „за“. 

ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 10, „ПРОТИВ“ – 4, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 6. 

ПЕТЪР МИРЧЕВ: С 10 „за“, 4 „против“ и 6 „въздържали се“, предложението не се 
приема. Следващото предложение на г-н Хаджихристев е в чл. 22, ал. 1, т. 5 изразът 
„служебна ангажираност, отсъствие от страната, заболяване и други“, да отпадне. 
Моля, който е съгласен с така направеното предложение, да гласува. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 8, „ПРОТИВ“ – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 11. 

ПЕТЪР МИРЧЕВ: С 8 „за“, 0 „против“ и 11 „въздържали се“, предложението не се 
приема. При положение, че предложението на г-н Хаджихристев по чл. 21, т. 9 не се 
прие, г-н Аршински, поддържате ли вашето предложение? Не го поддържате. 
Оттегляте го. Благодаря! Колеги, гласуваме и подлагам на гласуване така направените 
промени в Глава четвърта, поименно. 

 

Поименно гласуване на Глава четвърта от проекта на Правилника: 
 

1. Анастас Караджов   – отсъства 
2. Ангел Безергянов    – „за“ 

3. Анита Чолакова   – отсъства 
4. Валентин Кюлхански    – „против“ 

5. Валентин Цолов    – „против“ 
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6. Данчо Киряков    – „за“ 

7. Димитър Кръстанов    – „за“ 

8. Димитър Николов    – „за“ 

9. Екатерина Гаджева   – „за“ 

10. Елисавета Лободова    – „против“ 

11. Ивайло Халваджиев    – „за“ 

12. Иван Пищалов     – „въздържал се“ 

13. Илия Томов     – „против“ 

14. Кирил Хаджихристев   – „против“ 

15. Коста Начев     – „против“ 

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    – „въздържал се“ 

23. Петър Мирчев     – „за“ 

24. Салих Аршински    – „за“ 

25. Славка Каменова    – „за“ 

26. Стефан Сабрутев    – „въздържал се“ 

27. Стоян Иванов     – „за“ 

28. Филип Топов     – „въздържал се“ 

29. Юлия Кисьова     – „за“ 

 

ПЕТЪР МИРЧЕВ: Моля, обявете резултата.  
(Мариана Иванова: 17 „за“,  6„против“, 4 „въздържали се“.) 

ПЕТЪР МИРЧЕВ: Със 17 „за“, 6 „против“ и 4 „въздържали се“, Глава четвърта се 
приема. Преминаваме към Глава пета, включваща членове… 

КИРИЛ ХАДЖИХРИСТЕВ: 10 минути почивка. 
ПЕТЪР МИРЧЕВ: По предложение на групата на КРОС, 10 минути почивка. 
 

 

* * * * * 

(След почивката:) 

 

ПЕТЪР МИРЧЕВ: Колеги, моля да заемете местата си. 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Проверка на кворума. 
ПЕТЪР МИРЧЕВ: Моля да се провери кворума. 25 човека има в залата. Колеги, 

продължаваме заседанието след прекъсването. Глава пета. Моля, тези от вас, които 

имат предложения, да ги обявят на микрофона. Тази глава съдържа членове от старата 
номерация – от 24 до 36 включително. Моля за предложения, ако има такива. Г-н 

Хаджихристев, заповядай! 

КИРИЛ ХАДЖИХРИСТЕВ: Предложенията на КРОС. В чл. 25 се добавя нова ал. 2 

„Общинският съветник не може да участва при вземане на решения на Общинския 
съвет, които се отнасят до държавен орган или търговско дружество с държавно 
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участие, с което общинския съветник има граждански или трудов договор“. В чл. 25, 

ал. 2 става ал. 3, в чл. 25 ал. 3 става ал. 4, в чл. 25, ал. 4 става ал. 5. И в чл. 27 преди 

думата „информация“ да се добави „класифицирана“.  

КОСТАДИН ВАСИЛЕВ: Може ли да вземаме реплики към изказването? 

ПЕТЪР МИРЧЕВ: Заповядайте, г-н Василев. 
КОСТАДИН ВАСИЛЕВ: Това е хубаво, което го предлага г-н Хаджихристев. 
Класифицирана информация знаете кой получава, г-н Хаджихристев. Ние тука 
общинските съветници трябва да ни проучат, за да можем да получаваме такава 
класифицирана информация. Така че според мен това трябва да отпадне 
автоматически.  

ПЕТЪР МИРЧЕВ: Благодаря! Други предложения, колеги? Заповядайте! 
САЛИХ АРШИНСКИ: Имам предложение. 
ПЕТЪР МИРЧЕВ: Г-н Аршински, моля само. Г-жо Гаджева, заповядайте! 
ЕКАТЕРИНА ГАДЖЕВА: По отношение на новосъздаващата се ал. 2. Кога не може да 
гласува общинският съветник е пределно ясно изяснено с действащото 

законодателство. Имаме Закон за противодействие на корупцията и отнемане на 
имущество, придобито от незаконна дейност. Тоест не можем да въведем правила, кога 
да не се гласува, в случай, че нямаме хипотеза на конфликт на интереси. От тук 
нататък, забраната за гласуване е само в случай, че се води до облагодетелстване, било 

то материално, било то във връзка с интерес. Така че всеки лично може да прецени 

кога попада в тази хипотеза и Комисията да се произнесе. Такова въвеждане на 
ограничения е абсолютно първо ненаказуемо на база правилника и второ 

необосновано. Наличието на договор не определя нищо. Мога да ви дам и примери. 

ПЕТЪР МИРЧЕВ: Благодаря, г-жо Гаджева. Г-н Хаджихристев, във връзка с 
изказването на г-жа Гаджева ще вземете ли някакво отношение? 

КИРИЛ ХАДЖИХРИСТЕВ: Да. Идеята на КРОС да бъде заложено в правилника като 

ал. 2, това е, че тук в тази зала сме се натъквали на изказвания от служители, които 

работят в държавни органи или търговски дружества с държавно участие в пълна 
защита на исканията на държавните органи. Което според мен не е съвместимо с 
действията на общинския съветник, който трябва да защитава интересите на 
гражданите. Това е нашата идея. 
ПЕТЪР МИРЧЕВ: Благодаря! Заповядайте, г-н Аршински. 

САЛИХ АРШИНСКИ: По отношение на предложението, общинският съветник не 
може да взема отношение при вземане на решения от Общински съвет, които се 
отнасят до държавен орган. Аз мисля, че няма законови ограничения. Напротив, точно 

обратното, общински съветник да не може да бъде служител в държавна институция. 
Пример г-жа Гаджева. Пример казвам. А от там насетне „… или търговско дружество с 
държавно участие, с което общинският съветник има граждански или трудов договор“. 

Тука има изменения на Закона, които мисля, че влизат в сила или вече са влезли в сила. 
Това априори е забранено. Мисля, че г-н Топов ще ме подкрепи. Така че и без да влиза 
в Правилника, това нещо със закон е запретено. По отношение на първата част на 
предложението, не мисля, че е разумно. Няма законови ограничения държавен 

служител да е общински съветник и да не може да гласува. Това е мое мнение. По-

добре юристите да вземат отношение. 
ПЕТЪР МИРЧЕВ: Благодаря! Г-жо Каменова? 
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СЛАВКА КАМЕНОВА: Аз бих помолила г-н Хаджихристев да си оттегли това 
предложение. Първо, допълвайки мотивите на г-жа Гаджева, това предложение е на 
практика така нареченото дописване на закон, на специален закон, и ако бъде 
нарушена една такава разпоредба, тя няма да има никакви правни последици. 

Всъщност задължението за общинския съветник така, както и г-н Аршински много 

точно го посочи, са разписани в закона и общинският съветник има разписани строго 

задължения в случая, трябва да се отведе при гласуване и обсъждане съответно 

решение. Разбирам я идеята на г-н Хаджихристев. Това може да бъде съобразявано по 

принцип при обсъжданията, но не може да залегне като правило в Правилника. 
ПЕТЪР МИРЧЕВ: Благодаря, г-жо Каменова! Заповядайте, г-н Хаджихристев. 
КИРИЛ ХАДЖИХРИСТЕВ: Аз искам да обърнете внимание, че пишеше при вземане 
на решения, които се отнасят до държавен орган или търговско дружество с държавно 

участие. Аз не съм против това общински съветник да заема държавна служба. Но пак 
казвам, и ще дам един пример. В тази зала сме чували как общински съветник 
защитава всъщност държавния орган и неговите функции, които трябва да изпълнява. 
Лично г-жа Гаджева преди две години или малко повече, когато трябваше да се 
гласуват средствата за изграждане на сепарираща техника, ни убеждаваше всичките 
общински съветници, че това е особено наложително, тъй като по този начин ще 
отпаднат малко по малко таксите, които се отчисляват за РИОСВ. В случая защитата 
беше сериозна, убеди ни, гласувахме. А се оказва, че Общината в момента дори с тази 

сепарираща инсталация, която е монтирана, не може да изпълни целите си и ние 
продължаваме да отчисляваме пари за РИОСВ. Това като пример. 

ПЕТЪР МИРЧЕВ: Г-жо Гаджева, заповядайте! 
ЕКАТЕРИНА ГАДЖЕВА: Влизаме в друга точка, където вероятно трябваше да си 

дойде това изказване по дневен ред. Сепариращата инсталация е задължителна по 

закон, затова я правят и други общини, без да съм ги убедила аз на сесия. Давам 

пример Златоград, Мадан, Неделино имат такъв проект. В Община Доспат, Девин и 

Сърница правят същото. Най-вероятно аз съм ги убедила от някаква трибуна. Изглежда 
въздействам много сериозно. Но другото, ако не коментират тези хора, които разбират 
от спецификата, ще бъде много жалко хора, които не разбират, да ви подвеждат и да ви 

насочват да вземате решения. Миналия път на няколко пъти се опитвам да кажа, че 
имате единици специалисти, не визирам себе си, и да ги слушате в тяхната област. 
Същото е да кажете, че г-жа Семерджиева не може да се изкаже за паралелките. Ами в 
такъв случай нека да го направи д-р Методиева, а пък аз ще говоря за здравеопазване. 
Така че много е глупаво всичко, което предлагате. Нека всеки експерт, където е и да се 
изслушваме и уважаваме. 
ПЕТЪР МИРЧЕВ: Благодаря! Г-н Василев, заповядайте! 
КОСТАДИН ВАСИЛЕВ: Аз не съм адвокат на г-жа Гаджева, но примерът беше 
неуместен. Ще ви кажа защо. Защото ние общинските съветници помолихме лично г-
жа Гаджева да ни разясни този казус и тя го разясни. Така че не е взела лично 

отношение. Благодаря! 
ПЕТЪР МИРЧЕВ: Благодаря! Колеги, други предложения по тази глава? Не виждам. 

Предлагам да прекратим разискванията. Моля, който е съгласен за прекратяване на 
разискванията, да гласува. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 28, „ПРОТИВ“ – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0. 
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ПЕТЪР МИРЧЕВ: С 28 „за“, без „против“ и „въздържали се“, колеги, прекратяваме 
разискванията по тази глава. Тъй като предложенията на г-н Хаджихристев са само 

негови, подлагам на гласуване всяко едно от тях. Той предлага в чл. 25 да се добави 

нова ал. 2, която да гласи: „Общинският съветник не може да участва при вземане на 
решения на Общинския съвет, които се отнасят до държавен орган или търговско 

дружество с държавно участие, с което общинският съветник има граждански или 

трудов договор.“ Моля, който е съгласен с това предложение, да гласува „за“. 

ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 12, „ПРОТИВ“ – 7, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 1. 

ПЕТЪР МИРЧЕВ: 12 „за“, 7 „против“ и 1 „въздържал се“, предложението не се приема. 
При това положение, другите предложения касаещи чл. 25, а именно ал. 2, ал. 3 и 4, 

няма смисъл да се гласуват, щом не се прие основното предложение. Второто 

предложение на г-н Хаджихристев е в чл. 27, преди думата „информация“, да се добави 

„класифицирана“. Моля, който е съгласен с това негово предложение,  да гласува „за“. 

ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 12, „ПРОТИВ“ – 1, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 8. 

ПЕТЪР МИРЧЕВ: 12 „за“, 1 „против“ и 8 „въздържали се“. Предложението не се 
приема. Подлагам на гласуване цялата Глава пета. Поименно гласуване. 
 

 

Поименно гласуване на Глава пета от проекта на Правилника: 
 

1. Анастас Караджов   – отсъства 
2. Ангел Безергянов    – „за“ 

3. Анита Чолакова   – „за“ 

4. Валентин Кюлхански    – „против“ 

5. Валентин Цолов    – „против“ 

6. Данчо Киряков    – „за“ 

7. Димитър Кръстанов    – „въздържал се“ 

8. Димитър Николов    – „за“ 

9. Екатерина Гаджева   – „за“ 

10. Елисавета Лободова    – „против“ 

11. Ивайло Халваджиев    – „за“ 

12. Иван Пищалов     – „против“ 

13. Илия Томов     – „против“ 

14. Кирил Хаджихристев   – „против“ 

15. Коста Начев     – „против“ 

16. Костадин Василев    – „за“ 

17. Мариана Сивкова    – „за“ 

18. Мария Семерджиева    – „за“ 

19. Марияна Методиева    – „въздържала се“ 

20. Милен Журналов    – „за“ 

21. Милен Пачелиев    – „въздържал се“ 

22. Михаил Генчев    – „въздържал се“ 

23. Петър Мирчев     – „за“ 

24. Салих Аршински    – „за“ 

25. Славка Каменова    – „за“ 

26. Стефан Сабрутев    – „въздържал се“ 

27. Стоян Иванов     – „за“ 
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28. Филип Топов     – „въздържал се“ 

29. Юлия Кисьова     – „за“ 

 

ПЕТЪР МИРЧЕВ:Моля, обявете резултата.  
(Мариана Иванова: 15 „за“, 7 „против“, 6 „въздържали се“.) 

ПЕТЪР МИРЧЕВ: 15 „за“, 7 „против“ и 6 „въздържали се“. Предложението се приема. 
Приемаме Глава пета. Преминаваме към Глава шеста, включваща чл. 37, стара 
номерация, до чл. 40 включително. Моля, ако има някой предложения от колегите, да 
ги обяви на микрофона.  
ДАНЧО КИРЯКОВ: Няма. 
ПЕТЪР МИРЧЕВ: Колеги, не виждам предложения. Процедурно предложение от моя 
страна, моля да прекратим разискванията. Моля, който е съгласен, да гласува „за“. 

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

ПЕТЪР МИРЧЕВ: С 28 „за“, без „против“ и „въздържали се“, прекратихме 
разискванията. Гласуваме поименно Глава шеста. 
 

Поименно гласуване на Глава шеста от проекта на Правилника: 
 

1. Анастас Караджов   – отсъства 
2. Ангел Безергянов    – „за“ 

3. Анита Чолакова   – „за“ 

4. Валентин Кюлхански    – „въздържал се“ 

5. Валентин Цолов    – „против“ 

6. Данчо Киряков    – „за“ 

7. Димитър Кръстанов    – „въздържал се“ 

8. Димитър Николов    – „за“ 

9. Екатерина Гаджева   – „за“ 

10. Елисавета Лободова    – „против“ 

11. Ивайло Халваджиев    – „за“ 

12. Иван Пищалов     – „против“ 

13. Илия Томов     – „против“ 

14. Кирил Хаджихристев   – „против“ 

15. Коста Начев     – „против“ 

16. Костадин Василев    – „за“ 

17. Мариана Сивкова    – „за“ 

18. Мария Семерджиева    – „за“ 

19. Марияна Методиева    – „въздържала се“ 

20. Милен Журналов    – „за“ 

21. Милен Пачелиев    – „въздържал се“ 

22. Михаил Генчев    – „въздържал се“ 

23. Петър Мирчев     – „за“ 

24. Салих Аршински    – „за“ 

25. Славка Каменова    – „за“ 

26. Стефан Сабрутев    – „въздържал се“ 

27. Стоян Иванов     – „за“ 

28. Филип Топов     – „въздържал се“ 

29. Юлия Кисьова     – „за“ 
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ПЕТЪР МИРЧЕВ: Моля, обявете резултата.  
(Мариана Иванова: 15 „за“, 6 „против“, 7 „въздържали се“.) 

ПЕТЪР МИРЧЕВ: С 15 „за“, 6 „против“ и 7 „въздържали се“, приемаме Глава шеста. 
Преминаваме към Глава седма, включваща членове стара номерация от чл. 41 до 56 

включително. Моля колегите, които имат предложения, да станат и да ги обявят на 
микрофона. Г-н Топов, заповядайте! 
ФИЛИП ТОПОВ: Аз не знам дали да ги чета отново моите предложения, като виждам 

как върви гласуването. Ако решите, да спестим малко време. И въпреки това, да влезе в 
протокола това мое предложение. Предлагам колеги, ал. 5 на чл. 48 да се замести със 
следния текст: „по проекторешения от изключителна важност, присъствието на 
вносителя на докладната записка на заседанията на постоянните комисии е 
задължително. При невъзможност за явяването му, заседанията на постоянните 
комисии по тази докладна записка се отлагат за друга дата“. Следващото ми 

предложение е в ал. 6 на чл. 48, изразът след „Председателят на комисията докладва по 

всички точки“, да се замени с израза „докладва точка по точка“. Създава се нова ал. 1 

към чл. 49. „Постоянните комисии могат да заседават, ако на заседанието им 

присъстват повече от половината нейни членове“. Чл. 54 се изменя: „Становищата на 
постоянните комисии по точките от дневния ред се обявяват от председателят на 
Общинския съвет преди нейното обсъждане“. Това е, до колкото виждам, по тази 

глава. 
ПЕТЪР МИРЧЕВ: Колеги, други предложения? 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Г-н Топов, това за изключителната важност как ще го… 

Конкретизация някаква? Първото предложение – ал. 5 на чл. 48.  

ФИЛИП ТОПОВ: Аз мисля, че е достатъчно красноречиво ясно. 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Ама кое проекторешение е от изключителна важност? Затова. Ако 

нещо конкретизирате, аз ще го приема, ама така е много общо казано. 

ФИЛИП ТОПОВ: Ами ако искате, да го направим така. По докладни записки с 
проекторешения от изключителна важност, ама то нататък съм го конкретизирал. 

Идеята е следната, колеги. Не искам всяваме смут. Тогава примерно, когато се касае за 
един облигационен заем от 10 милиона или се касае за един безлихвен заем, който да 
вземем друг заем, за да погасим безлихвения… Или такива неща, които са много 

сериозни. Ако вносителят е там и председателят на Финансовата комисия г-н Стоян 

Иванов го убеди, че това са дето се казва доста натоварващи общината решения, той 

може още в комисиите да ги оттегли тези неща. Разбирате ли?  

ДАНЧО КИРЯКОВ: Аз напълно разбирам какво имате предвид. Въпросът е в 
Правилника ми се иска да има норма, която да бъде, как да кажа, да е ясна. Защото това 
е общо казано малко, изключителната важност. 
ФИЛИП ТОПОВ: Изключителната важност е въпрос на тълкуване. 
ДАНЧО КИРЯКОВ: Примерно да кажем норма такава. Когато касае пряко бюджета на 
Общината. Например. 

ФИЛИП ТОПОВ: Не само. Вземаме примерно едно бедствено положение. 
Изключителна важност е примерно, ако продължаваме да сключваме договори за 
обществени поръчки с конкретни фирми и т. н. От изключителна важност са тези неща. 
Благодаря! Няма да го оттегля, г-н председател. 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Не, не. Аз не ви карам да го оттегляте. 
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ПЕТЪР МИРЧЕВ: Г-жо Каменова, заповядайте! 
ДАНЧО КИРЯКОВ: Като юрист няма да ви дойде на ума формулировка, която, как да 
кажа, да е неоспорима. В този смисъл. 

СЛАВКА КАМЕНОВА: В нормативни актове с по-висша цел има раздел 

„Допълнителни разпоредби“, в който се обясняват отделни изрази в закона. Особено 

тежък случай според Наказателния кодекс или изключителен случай. Чл. 93 от НК е 
разписано какво значи изключително тежък случай. Ако г-н Топов даде легална 
дефиниция на това „изключителна важност“, ще трябва да допишем в една 
допълнителна разпоредба на Правилника, защото все пак това е нормативен акт. Нека 
да подходим сериозно, г-н Топов. Може би по преценка на председателя на комисията 
може да бъде задължен или по решение на комисията. 
ДАНЧО КИРЯКОВ: Да де, ама може да го няма.  
СЛАВКА КАМЕНОВА: Така или иначе ние го спазваме. Така или иначе в процедурата 
по обсъждане на решенията имам спомен, преди няколко заседания, когато отложихме 
разглеждането на няколко точки, защото вие като вносител не бяхте присъствал. Така 
че винаги Съвета може да вземе едно конкретно оперативно решение да отложи 

разглеждането на една точка в комисията. Така че ще ви помоля г-н Топов, като 

уважаващ себе си юрист да оттеглите това. 
ПЕТЪР МИРЧЕВ: Заповядайте, г-н Топов. 
ФИЛИП ТОПОВ: Значи колеги, тука в никакъв случай не вкарвам текст, с който да се 
злоупотребява. Второ. Ще се опитам да допринеса към правната наука мое 
тълкувателно решение, макар че нямам право, какво значи важност, какво по-голяма 
важност, какво значи изключителна важност. Аз ще помоля наистина хората, които 

желаят на тези комисии да идват отговорни хора, да знаят за какво са внесли тази 

докладна записка, да го гласуват това мое предложение, пък дали ще върви, дали ще се 
приема – не знам. 

ПЕТЪР МИРЧЕВ: Г-н Халваджиев, заповядайте! 
ИВАЙЛО ХАЛВАДЖИЕВ: Благодаря, г-н председателстващ! Според мен излишно е 
това да го вкарваме. Така или иначе, както се вижда и на разглеждането на тази точка, 
неглижираме от всякъде комисиите. Всички предложения се правят тука. Почти всичко 

от това, което го правим тука, не се е разглеждало в комисиите. За какво ги правим тия 
комисии тогава? Така че дали ще присъства вносителят на докладна от изключителна 
важност на комисията, не е толкова важно. Важното е да присъства тука на 
заседанието, което се обсъжда. Така или иначе всички предложения се правят в 
заседанието. 

ПЕТЪР МИРЧЕВ: Благодаря, г-н Халваджиев! Колеги, други предложения? 

(Филип Топов, от място: Реплика колега, реплика.) 

ПЕТЪР МИРЧЕВ: Бъдете кратък, колега Топов.  
ФИЛИП ТОПОВ: Аз ви „заплаших“, в кавички, миналия път, че следващият път ще 
водя аз заседанието. Това за разсейване. Колеги, ако вносителят е достатъчно с бистър 

и такъв потенциал и компетентност, какво коства да дойде и да каже защо го е 
направил това нещо? Първо. Второ. Защо да избегнем една крамола, извинявайте, и да 
си чешем езиците, пак извинявайте, в заседанието, когато ако убедим този човек, че 
това, което го внася не е в интерес на обществеността, още тогава дето се вика да си 

обере срама?. Разбирате ли?  

ПЕТЪР МИРЧЕВ: Колеги, други предложения? Г-н Хаджихристев, заповядайте! 
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КИРИЛ ХАДЖИХРИСТЕВ: По тази глава само едно предложение. В чл. 42, ал. 2, след 

„общински съвет“ да се добави „по предложение на група от общински съветници“. И 

тъй като тука, си позволявам пак, стана въпрос за комисии, явно някои господа когато 

са станали общински съветници не знаят за какво е комисията. На тази комисия се 
разглежда внасянето на проекта за решение от вносителя. Там може да бъдат канени и 

специалисти, могат да бъдат задавани въпроси, могат да бъдат изменяни и общинският 
съветник да си създаде мнение и затова се дава време до общинското заседание, той да 
си направи допълнително справки и да си формира допълнително своето решение, 
което ще го вземе. А тези, които смятат, че комисиите не са важни, те и без туй не 
идват. 
ПЕТЪР МИРЧЕВ: Благодаря! Колеги, други предложения? 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Така е. Днес нямаше да заседаваме толкова часа за Правилника. 
ПЕТЪР МИРЧЕВ: Г-н Кръстанов, заповядайте! 
(Кирил Хаджихристев, от място: Ние сме участвали в комисиите, обаче Правилника 

в 12 без 5 е внесен.) 

ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Благодаря, г-н Мирчев. Уважаеми колеги, наистина има 
въпроси в заседанията на постоянните комисии на общинския съвет, които са от 
особена важност и на мен ми се иска на този етап да се опитаме да дадем легално, 

тоест законово определение на тази важност. И да кажем, ако не възразявате, г-н 

Топов, по финансови и икономически въпроси, или по правни и финансово-

икономически въпроси, засягащи общинския бюджет и общинския дълг. Това са общо 

взето една част от изключително важните въпроси по произнасянето на които в 
комисиите е добре да присъства кметът, а вече за председателят на Общинския съвет е 
задължително, защото той няма заместник. Той така или иначе му се полага да се явява 
лично като вносител. Така че моето предложение, ако г-н Топов го приема, е да 
запишем не по изключителна важност, което е доста така размито понятие, всички 

важни, но изключително важните са правни, финансово-икономически въпроси, 

засягащи общинския бюджет и общинския дълг. Тука става дума и за цесии, за крупни 

инвестиционни начинания и ако щете за актуализация на бюджета и други подобни. 

Така че все пак вкарваме понятието „изключително важни“ в някакви рамки. Но само 

при условие, че г-н Топов приеме. 
ПЕТЪР МИРЧЕВ: Г-н Топов, слушаме ви. 

ФИЛИП ТОПОВ: Дано да не писнах на слушателите. Явно на колегите – не. За мен 

изключителна важност, г-н Кръстанов, е ако се гласува например една програма с 
финансово обезпечение за ин витро. Или пък се гласуват някакви средства за решаване 
на демографската криза в общината. Примерно както в други общини за първо родено 
дете се дават 400 лева и т. н, и т. н. 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Ама това е в бюджета. 
ФИЛИП ТОПОВ: Затова нека да не се вторачваме, извинявам се за израза, точно в 
нарицателното „изключителна“ важност. Никой няма да злоупотреби. Няма да го 

променя, колеги, това нещо. 

(Димитър Кръстанов, от място: Оттеглям го.) 

ПЕТЪР МИРЧЕВ: Благодаря, г-н Кръстанов. Г-жо Каменова, заповядайте! 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Говорим на един и същи език. Кой ще направи преценката за 
изключителна важност? Комисията. Комисията преценява, че този въпрос, може да 
става въпрос и за образование, г-н Кръстанов, няма маловажен, по-важен и изобщо 
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маловажен въпрос, който Общинският съвет обсъжда. Затова по въпроси, по които, по 
докладни, по които комисията може да вземе решение, да задължи вносителят да се 
яви лично. Това никой не може да ограничи. Но сега, след като не се дава на този етап 

легална дефиниция за изключителна важност, няма как, няма друг орган, който да дава 
такова определение, освен Комисията със своето решение, с което ще задължи 

вносителят да се яви. 

ПЕТЪР МИРЧЕВ: Колеги, други предложения? Не виждам. Предлагам да прекратим 

разискванията по Глава шеста. Прощавайте, по Глава седма. Моля, който е съгласен за 
прекратяване на разискванията, да гласува „за“. 

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

ПЕТЪР МИРЧЕВ: С 28 „за“, без „против“ и „въздържали се“, прекратяваме 
разискванията по Глава седма. Преминаваме към гласуване на предложенията на г-н 

Топов. Той предлага ал. 5 на чл. 48 да се замести със следния текст: „по 
проекторешения от изключителна важност присъствието на вносителя на докладната 
записка на заседанията на постоянните комисии е задължителна. При невъзможност за 
явяването му, заседанията на постоянните комисии по тази докладна записка се отлагат 
за друга дата.“ Моля, който е съгласен с това предложение, да гласува „за“. 

ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 12, „ПРОТИВ“ – 7, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 2. 

ПЕТЪР МИРЧЕВ: 12 „за“, 7 „против“ и 2 „въздържали се“, предложението не се 
приема. Следващото предложение на г-н Топов е в ал. 6 на чл. 48 изразът след 

„Председателят на комисията докладва (по всички точки)“, да се замени с израза 
„докладва точка по точка“. Моля, който е съгласен с това предложение, да гласува „за“. 

ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 16, „ПРОТИВ“ – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 2. 

ПЕТЪР МИРЧЕВ: С 16 „за“, 0 „против“ и 2 „въздържали се“, това предложение се 
приема. Следващото предложение на г-н Топов е в чл. 49, създава се ал. 1 със следния 
текст: „Постоянните комисии могат да заседават, ако на заседанието им присъстват 
повече от половината нейни членове“. Като останалите алинеи се пренареждат с една 
цифра нагоре. Моля, който е съгласен с това предложение, да гласува „за“. 

ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 15, „ПРОТИВ“ – 2, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 10. 

ПЕТЪР МИРЧЕВ: С 15 „за“, 2 „против“ и 10 „въздържали се“, предложението се 
приема.  Обяснение на отрицателен вот, г-н Аршински. Заповядайте! 
САЛИХ АРШИНСКИ: Благодаря! Гласувах „против“, защото няма яснота какво ще се 
случи, ако не присъстват половината и няма редовно заседание на комисията. Отлага 
ли се? Въобще какво се случва от там насетне? Няма яснота. Нямам отговор за себе си, 

затова гласувах „против“, за да имам право на отрицателен вот. Няма половината 
участници в комисията, няма легитимно заседание. Какви последствия има за 
докладната и в последствие за сесията това нещо? 

(Филип Топов, от място: Реплика.) 

(Салих Аршински, от място: На отрицателен вот няма реплика.) 

ПЕТЪР МИРЧЕВ: Колеги, преминаваме към гласуване на следващото предложение на 
г-н Топов. Той предлага чл. 54 да се измени както следва: „Становищата на 
постоянните комисии по точките от дневния ред, се докладват от председателя на 
Общинския съвет при нейното обсъждане“. Моля, който е съгласен с това 
предложение, да гласува „за“. 

ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 18, „ПРОТИВ“ – 1, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0. 

ПЕТЪР МИРЧЕВ: С 18 „за“, 1 „против“ и без „въздържали се“, това предложение се 
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приема. Преминаваме към гласуване предложението на г-н Хаджихристев. В чл. 42, ал. 

2, след „Общинският съвет“ да се добави „по предложение на група“. Моля, който е 
съгласен с това предложение, да гласува „за“. 

ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 9, „ПРОТИВ“ – 2, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 7. 

ПЕТЪР МИРЧЕВ: 9 „за“, 2 „против“ и 7 „въздържали се“. Предложението не се 
приема. Колеги, преминаваме към гласуване на Глава седма, с така вече приетите от 
нас чрез гласуване предложения. Поименно гласуване. 
 

Поименно гласуване на Глава седма от проекта на Правилника: 
 

1. Анастас Караджов   – отсъства 
2. Ангел Безергянов    – „за“ 

3. Анита Чолакова   – „за“ 

4. Валентин Кюлхански    – „за“ 

5. Валентин Цолов    – „за“ 

6. Данчо Киряков    – „за“ 

7. Димитър Кръстанов    – „за“ 

8. Димитър Николов    – „за“ 

9. Екатерина Гаджева   – „за“ 

10. Елисавета Лободова    – „въздържала се“ 

11. Ивайло Халваджиев    – „за“ 

12. Иван Пищалов     – „против“ 

13. Илия Томов     – „въздържал се“ 

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    – „за“ 

20. Милен Журналов    – „за“ 

21. Милен Пачелиев    – „за“ 

22. Михаил Генчев    – „въздържал се“ 

23. Петър Мирчев     – „за“ 

24. Салих Аршински    – „против“ 

25. Славка Каменова    – „за“ 

26. Стефан Сабрутев    – „въздържал се“ 

27. Стоян Иванов     – „за“ 

28. Филип Топов     – „против“ 

29. Юлия Кисьова     – „за“ 

 

ПЕТЪР МИРЧЕВ: Моля, обявете резултата.  
(Мариана Иванова: 19 „за“, 3 „против“ и 6 „въздържали се“.) 

ПЕТЪР МИРЧЕВ: С 19 „за“, 3 „против“ и 6 „въздържали се“, приемаме Глава седма. 
Продължаваме с разглеждане на Глава осма, колеги, включваща членове от стара 
номерация – от чл. 57 до чл. 87 включително. Давам думата на вносителя. 
ДАНЧО КИРЯКОВ: Уважаеми колеги, тука ги имате предложенията, които са 
направени от Комисията и аз съм ги предложил в проекта. Поддържам ги. И вече 
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другите допълнителни предложения, които са направени, може да ги чуем. 

ПЕТЪР МИРЧЕВ: Колеги, който има предложения по тези членове, моля да ги обяви 

на микрофона. Г-н Топов, заповядайте! 
ФИЛИП ТОПОВ: В чл. 57 да се създаде нова ал. 4. „Председателят на Общинския 
съвет включва в проекта за дневен ред за разглеждане докладните записки, заведени с 
входящ № в деловодството, не по-късно от 7 дена преди неговото насрочване“. В чл. 57 

се създава нова ал. 57: „Председателят на Общинския съвет насрочва заседанието в 
последния четвъртък от месеца. По изключение, заседанията могат да бъдат 
насрочвани и в други дни от месеца“. Тука обаче искам да поясня защо колеги това 
според мен трябва да го приемем. Най-вече относно това, че са регламентирани 

срокове относно публикуването на дневния ред, раздаване на материалите на 
общинските съветници, заседания на комисиите, изработване на становища и ако 

примерно дневния ред се извежда в четвъртък или петък, даваме възможност в 
понеделник и вторник да заседават комисиите, сряда да се разгледат становищата на 
комисиите от вносителя и в четвъртък да гласуваме. Тука има още нещо. Когато един 

човек знае, че ще бъде ангажиран в Общинския съвет, като съветник и е наясно, че 
последния четвъртък ще има евентуално заседание, той би могъл други ангажименти 

да ги отложи. Примерно аз като адвокат, когато има насрочване на дела в този 

четвъртък, предпочитам да идвам на комисии, предпочитам да идвам в заседания на 
Общинския съвет. И затова. В чл. 57 се създава нова ал. 6. „Председателят на 
Общинския съвет включва в дневния ред като последна точка разглеждане на 
внесените от кмета справки за неразплатените просрочени задължения и поети 

ангажименти за разплащане към края на предходния месец, както и списъка приложен 

към нея, за извършените разходи по граждански договори за външни услуги и за 
всички капиталови разходи по вид и конкретни обекти за предходния месец (месеци), 

ако има такива“. В чл. 57 се създава нова ал. 7. „Председателят на Общинския съвет 
изпраща незабавно до кмета на общината постъпилите писмени питания от граждани, 

като същите се включват в дневния ред на следващото заседание за отговор. 

Отговорите по тях могат да бъдат в устна или писмена форма, съгласно желанието на 
вносителя на питането“. Това е нова алинея, която дава право и гражданите да правят 
такива питания. В чл. 58 да отпадне ал. 5, касаеща заседанието за последния четвъртък. 

Мястото, както го обясних и преди това, се намира в по-горната трактовка, в правата на 
председателя на Общинския съвет. В чл. 75, ал. 2 изразът „до 17 часа“ да се замести с 
„до откриване на заседанието“. В чл. 86 текстът се изменя и добива следното 

съдържание: „Общинските съветници могат да преглеждат протокола ида искат 
неговата поправка след изслушване на пълния звукозапис от заседанието в 3 (три) 

дневен срок от изготвянето му“. Приключих. 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Г-н Топов, предлагам да почнем със съгласието. Първото 

предложение на Комисията е 8 дни. Вашето е 7. Ако не възразявате, да бъде 8 дни. Там 

на Комисията изтъкваха защо. Аз зададох въпрос тогава защо искате 8, а не 7 и се 
обосноваха колегите. Сега да не разводнявам. Ако вие не възразявате, първото ви 

предложение в чл. 57 да е 8 дни, а не 7.  

ФИЛИП ТОПОВ: Не възразявам. 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Да.  
ПЕТЪР МИРЧЕВ: Колега Топов, в Правилника, с който ние работим заедно с 
председателя, вашето предложение в чл. 57, ал. 5 ние сме го посочили в чл. 58, ал. 5. 
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Имате ли нещо против да си остане в чл. 58 или държите да подложа на гласуване 
вашето предложение за преместване в чл. 57? 

ДАНЧО КИРЯКОВ: То е едно и също. 
ПЕТЪР МИРЧЕВ: Текстът е идентичен. 

ФИЛИП ТОПОВ: Аз затова исках да ми кажете кой правилник четете. Сега ме 
затруднявате с това преместване на членове и разместване. Не знам. Може би искате да 
остане този текст в предишната му редакция. 
ДАНЧО КИРЯКОВ: Не, нова редакция има. 
ПЕТЪР МИРЧЕВ: Вносителят предлага нова редакция, но просто вносителят я 
предлага в чл. 58, ал. 5, вие я предлагате в чл. 57, ал. 5. Текстът иначе е идентичен. 

ФИЛИП ТОПОВ: Да разбираме, че след пренареждането ли се случи? 

ПЕТЪР МИРЧЕВ: Не. 
ДАНЧО КИРЯКОВ: Г-н Топов, това що касае сесията да бъде в последния четвъртък, 

го има в чл. 58 на предложението, което е почти идентичен текст като вашия. 
ПЕТЪР МИРЧЕВ: Разбира се, старата номерация. 
ДАНЧО КИРЯКОВ: В момента коментираме стара номерация. Вие предлагате да 
отиде в чл. 57. Пита ви г-н Мирчев дали не сте съгласни да си остане така, както е в 
предложението. 
ФИЛИП ТОПОВ: Така или иначе втасахме с времето. Дайте ми секунда да се 
поровичкам и аз в моя разрошен правилник. Вие предлагате да остане в чл. 58? 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Да, там го имате в червено написано. 

ФИЛИП ТОПОВ: Сега. Не съм съгласен, ще ви кажа защо. Защото в чл. 58 се говори за 
кмета на общината или общинският съветник могат да предлагат за включване и т. н. А 

там, където аз предлагам да бъде и там му е мястото, колеги, председателят на 
Общинският съвет оперира с времето по отношение на включване на точките, 
насрочване на заседанието. Кметът не може да насрочва заседания, разбирате ли? 

Налага се да бъде там, където са вашите права. 
ДАНЧО КИРЯКОВ: О`кей, приемам!  

(Салих Аршински, от място, не се чува) 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Трябва да се разместят повече неща така. 
ПЕТЪР МИРЧЕВ: Г-н Аршински, заповядайте! 
САЛИХ АРШИНСКИ: Има резон, текстовете са в червено. И в случая текстовете в 
червено от ал. 4 и ал. 5 на чл. 58, трябва да идат в чл. 57. 

ДАНЧО КИРЯКОВ: О`кей! 

САЛИХ АРШИНСКИ: Просто ги преместваме. 
(Димитър Кръстанов, от място: Даже и ал. 6 и 7.) 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Приемам колеги това предложение за разместване. Аз не съм 

направил никакво изменение от това, което Комисията е предложила. 
САЛИХ АРШИНСКИ: Дори 6 и 7. Те също са в чл. 57. 

ДАНЧО КИРЯКОВ: И 8. 

САЛИХ АРШИНСКИ: И 8, да. 
ПЕТЪР МИРЧЕВ: Колеги, други предложения? Г-н Хаджихристев, заповядайте! 
КИРИЛ ХАДЖИХРИСТЕВ: Аз ще започна с това, което досега се коментираше, че 
наистина ал. 4 и 5 в чл. 58 не им е мястото там, а им е в чл. 57. Тъй като в чл. 58 се 
започва да се говори за неотложни въпроси в дневния ред. Така че това е 
предложението. Аз имам друго предложение. Ал. 6 и ал. 7 изобщо да отпаднат.  
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ДАНЧО КИРЯКОВ: Алинеи 6 и 7. 

КИРИЛ ХАДЖИХРИСТЕВ: Ал. 6 на чл. 58. „При възникване на неотложни въпроси, 

решенията и предварителните изпълнения по чл. 60 от АПК могат да се приемат и 

неприсъствено чрез подпис. Общинският съветник собственоръчно изписва 
волеизявлението си и се подписва с име и подпис“. Какви ни са мотивите, за да искаме 
да отпадне? Липса на прозрачност, възможност за неприсъствие на заседание, късно 
нощно манипулиране на общински съветник за вземане на решение. 
ДАНЧО КИРЯКОВ: Късно нощно манипулиране. 
КИРИЛ ХАДЖИХРИСТЕВ: Да, да. Точно така. Правилно го казах. Чл. 57, нова ал. 6. 

Председателят на Общинския съвет да включва в дневния ред на редовните заседания 
като последни точки внесените от кмета справки, изискващи се от настоящия 
правилник. В чл. 58 да отпаднат ал. 6 и 7, чл. 75, ал. 2 да отпадне „до 17 часа в деня, 
предхождащ заседанието“. Ние сме записали „до 20 минути от обявения начален час на 
заседанието“, което съвпада с предложението на г-н Топов. Тука могат и да отпаднат 
20-те минути. Чл. 79, ал. 2, т. 3 да отпадне и в чл. 80 изразът „гласуване по чл. 79, ал. 2, 

т. 3 или „за““ – да отпадне. 
ДАНЧО КИРЯКОВ: Това трябваше да го правим на комисиите. 
ПЕТЪР МИРЧЕВ: Колеги, други предложения? Г-н Кръстанов, слушаме ви. 

ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Благодаря ви! Уважаеми г-н Мирчев, уважаеми колеги, ал. 6 

на чл. 58 предизвиква прецедент. Моля колегите да го имат предвид. Като цяло в 
практиката на работата Общинския съвет. Десетилетия общинските съвети вземат 
решенията, обсъждайки открито и публично въпросите, когато не става дума за 
закрито заседание. Неприсъственото вземане на решение, особено произнасянето с 
предварително изпълнение по чл. 60 от АПК досега не се е практикувало. В този 

смисъл е прецедента. Така че категорично нашата група смята, че трябва да отпадне. 
ДАНЧО КИРЯКОВ: Практикувало се е, ама сте забравили просто. Практикувало се е.  
(Димитър Кръстанов, от място: Преди 4 мандата.) 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Просто сте забравили, да.  
ПЕТЪР МИРЧЕВ: Колеги, други предложения? Не виждам. Предлагам да прекратим 

разискванията, колеги, по Глава осма. Моля, който е съгласен за прекратяване на 
разискванията, да гласува. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 25, „ПРОТИВ“ – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0. 

ПЕТЪР МИРЧЕВ: С 25 „за“, без „против“ и „въздържали се“, прекратяваме 
разискванията по Глава осем. Преминаваме към предложенията на г-н Топов. 
Уточнявам следното, че неговото предложение в чл. 57 да се създаде нова ал. 4, 

съвпада с предложението на вносителя с тази разлика, че предложеното от вносителя 
предлага до 8 календарни дни, а г-н Топов предлага 7 дена преди неговото насрочване. 
Моля, който е съгласен с това предложение, да гласува. 
ДАНЧО КИРЯКОВ: Той го е приел 8 дни. Прие 8 дни. 

ПЕТЪР МИРЧЕВ: Предложението на вносителя е чл. 58, ал. 4, а предложението на г-н 

Топов е тази ал. 4 да се прехвърли в чл. 57. Така че подлагам на гласуване 
прехвърлянето на алинеята от чл. 58 в чл. 57, а приемането на дните… 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Приемам това прехвърляне аз. 
ПЕТЪР МИРЧЕВ: Щом вносителят го приема, няма да го подлагам на гласуване. 
ДАНЧО КИРЯКОВ: Приемам прехвърлянето до 8 алинея. От 4 до 8. 

ПЕТЪР МИРЧЕВ: Вносителят приема прехвърлянето, но самите текстове, които 
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предлага г-н Топов, до известна степен се различават от тези на вносителя. Следващото 

предложение на г-н Топов касае вече чл. 57, нова ал. 5 и гласи: „Председателят на 
Общинския съвет насрочва заседанието в последния четвъртък на месеца. По 

изключение заседанията могат да се насрочат и в други дни от месеца“. Това се прие от 
вносителя. Чл. 57, нова номерация вече, всъщност новата номерация е чл. 56, а старата 
номерация чл. 57, г-н Топов предлага нова ал. 6. „Председателят на Общинския съвет 
включва в дневния ред като последна точка разглеждане на внесените от кмета справки 

за неразплатените просрочени задължения и поетите ангажименти за разплащане към 

края на предходния месец, както и списъка приложен към нея, за извършените разходи 

по граждански договори за външни услуги и за всички капиталови разходи по вид и 

конкретни обекти за предходния месец /месеци, ако има такива“. Моля, който е 
съгласен с това предложение, да гласува „за“. 

ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 13, „ПРОТИВ“ – 5, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 6. 

ПЕТЪР МИРЧЕВ: С 13 „за“, 5 „против“ и 6 „въздържали се“, това предложение не се 
приема. Следващото предложение на г-н Топов е в чл. 57 стара номерация, да се 
създаде нова ал. 7 и тя гласи „Председателят на Общинския съвет изпраща незабавно 

до кмета на общината постъпилите писмени питания от граждани, като същите се 
включват в дневния ред на следващото заседание за отговор. Отговорите по тях могат 
да бъдат в устна или писмена форма, съгласно желанието на вносителя на питането“. 

Който е съгласен с това предложение, моля да гласува „за“. 

ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 13, „ПРОТИВ“ – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 10. 

ПЕТЪР МИРЧЕВ: 13 „за“, без „против“ и 10 „въздържали се“, това предложение не се 
приема. Следващото предложение на г-н Топов е в чл. 58 стара номерация, нова чл. 57, 

да отпадне ал. 5, касаеща заседанието за последния четвъртък. Мястото на същата е в 
предишния член. 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Аз това го приех. 

ПЕТЪР МИРЧЕВ: Тъй като вносителят прие това предложение, няма да го подлагам на 
гласуване. В чл. 75 стара номерация, нова чл.  74, ал. 2, г-н Топов предлага изразът „до  

17 часа“ да се замести с „до откриване на заседанието“. Моля, който е съгласен, да 
гласува „за“. 

ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 10, „ПРОТИВ“ – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 14. 

ПЕТЪР МИРЧЕВ: С 10 „за“, без „против“ и 14 „въздържали се“, това предложение не 
се приема. Минаваме към гласуване предложението на г-н Хаджихристев.  
КИРИЛ ХАДЖИХРИСТЕВ: Да стане малко по-бързо. Първото предложение моето то 

отпада, защото вече се реализира.  
ПЕТЪР МИРЧЕВ: Чл. 57, ал. 4 и 5 да се прехвърлят от чл. 58. Това няма да го 

подлагам, то се прие. Второто ви предложение към ал. 4 да се добави второ изречение 
за заседанията на комисиите да се повеждат най-малко три дни преди датата на 
заседанието на Общинския съвет. Моля, който е съгласен с това предложение на г-н 

Хаджихристев, да гласува „за“. 

ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 27, „ПРОТИВ“ – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 1. 

ПЕТЪР МИРЧЕВ: С 27 „за“, без „против“ и 1 „въздържал се“, това предложение се 
приема. Следващото предложение. 
КИРИЛ ХАДЖИХРИСТЕВ: От него се отказвам също. То се препокрива от гласувано 

предложение на г-н Топов. 
ПЕТЪР МИРЧЕВ: Подлагам на гласуване предложението на г-н Хаджихристев чл. 58 
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стара номерация, нова номерация 57, да отпаднат ал. 6 и ал. 7, а именно за 
неприсъствените решения. 
КИРИЛ ХАДЖИХРИСТЕВ: То това се промени всъщност.  
ПЕТЪР МИРЧЕВ: Не се промени. Моля, който е съгласен… 

(Мариана Иванова: Моя е грешката, извинявам се. На предишното гласуване – 26 

„за“, 2 „въздържали се“.) 

ПЕТЪР МИРЧЕВ: Колеги, прощавайте! Обявявам, че предходното предложение на г-н 

Хаджихристев за корекции на ал. 4 към чл. 57 начинът по който са гласували 

общинските съветници е следния: 26 „за“, без „против“ и 2 „въздържали се“. 

Решението се приема. По отношение предложението на г-н Хаджихристев в чл. 58 

стара номерация да отпаднат ал. 6 и 7, моля който е съгласен с това предложение, да 
гласува „за“. 

ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 14, „ПРОТИВ“ – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 6. 

ПЕТЪР МИРЧЕВ: С 14 „за“, без „против“ и 6 „въздържали се“, това предложение не се 
приема. Г-н Хаджихристев, имахте предложение… 

(Анита Чолакова, от място: Оспорвам гласуването.) 

ПЕТЪР МИРЧЕВ: Слушам ви, г-жо Чолакова. Искате прегласуване? Колеги, има 
възражение за прегласуване. Допускам прегласуване. Моля, който е съгласен с 
предложението на г-н Хаджихристев в чл. 58 стара номерация да отпаднат ал. 6 и 7, да 
гласува „за“. 

ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 18, „ПРОТИВ“ – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 7. 

ПЕТЪР МИРЧЕВ: С 18 „за“, без „против“ и 7 „въздържали се“, предложението се 
приема да отпаднат ал. 6 и 7. Г-н Хаджихристев, преди да премина към гласуване на 
следващото ваше предложение, относно 20-те минутки от обявения начален час, вие 
споменахте, че това отпада. Правилно ли съм разбрал? 

КИРИЛ ХАДЖИХРИСТЕВ: Да, да. 
ПЕТЪР МИРЧЕВ: Г-н Хаджихристев, това ли бяха всички ваши предложения? 

КИРИЛ ХАДЖИХРИСТЕВ: Чл. 80. Първо е чл. 79, ал. 2, т. 3, след това чл. 80. 

ПЕТЪР МИРЧЕВ: Колеги, следващото предложение на г-н Хаджихристев е в чл. 79, 

ал. 2, т. 3 стара номерация, да отпадне.  
ДАНЧО КИРЯКОВ: Защо?  

ПЕТЪР МИРЧЕВ: Само пояснявам. Тъй като… 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Да няма грешка нещо, г-н Хаджихристев? Ал. 3 регламентира, че 
тайното гласуване става с бюлетина. 
ПЕТЪР МИРЧЕВ: Ал. 2.  

ДАНЧО КИРЯКОВ: А, т. 3 на ал. 2, а не ал. 3. 

ПЕТЪР МИРЧЕВ: Колеги, тъй като това не беше обявено на микрофона, но фигурира в  
представените пред нас в писмен вид предложения, за ваша яснота зачитам чл. 79 стара 
номерация. „Гласуването е лично“. Ал. 2 гласи: „Явно гласуване се извършва чрез“, и 

точка 3, която г-н Хаджихристев предлага да отпадне гласи „или саморъчно 

подписване“. Моля, който е съгласен с това негово предложение, да гласува „за“. 

ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 18, „ПРОТИВ“ – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 3. 

ПЕТЪР МИРЧЕВ: С 18 „за“, 0 „против“ и 3 „въздържали се“, това предложение се 
приема. Следващото предложение на г-н Хаджихиристев, което не бе обявено на 
микрофон, но е посочено пред мен в писмен вид е в чл. 80 стара номерация. Изразът 
„Гласуването по чл. 79, ал. 2, т. 3 или „за“ – да отпадне. Моля, който е съгласен с това 
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предложение, да гласува „за“. 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Двете кореспондират. 
КИРИЛ ХАДЖИХРИСТЕВ: Ако искате, може и без гласуване. 
ПЕТЪР МИРЧЕВ: Ако оттегляте предложението си. 

КИРИЛ ХАДЖИХРИСТЕВ: Оттеглям го. 
ПЕТЪР МИРЧЕВ: Поради оттегляне на предложението, не го подлагам на гласуване. 
ДАНЧО КИРЯКОВ: Въпросът е, че трябва да се махне текста, защото вече т. 3 ал. 2 

няма.  
ПЕТЪР МИРЧЕВ: Колеги, надявам се, че внимателно сте се запознали и с 
предложенията на вносителя, които само фиксирам, са в чл. 58 стара номерация, чл. 63, 

чл. 75, ал. 3, чл. 76 алинея… Всъщност няма алинея, тя е една единствена. В чл. 85 

стара номерация, ал. 1. Това са предложенията на вносителя. Подлагам на гласуване 
цялата Глава осма, заедно с предложенията на вносителя и приетите вече чрез 
гласуване предложения. Поименно гласуване. 
 

 

Поименно гласуване на Глава осма от проекта на Правилника: 
 

1. Анастас Караджов   – отсъства 
2. Ангел Безергянов    – „за“ 

3. Анита Чолакова   – „за“ 

4. Валентин Кюлхански    – „въздържал се“ 

5. Валентин Цолов    – „въздържал се“ 

6. Данчо Киряков    – „за“ 

7. Димитър Кръстанов    – „против“ 

8. Димитър Николов    – „за“ 

9. Екатерина Гаджева   – „за“ 

10. Елисавета Лободова    – „против“ 

11. Ивайло Халваджиев    – „за“ 

12. Иван Пищалов     – „против“ 

13. Илия Томов     – „против“ 

14. Кирил Хаджихристев   – „въздържал се“ 

15. Коста Начев     – „въздържал се“ 

16. Костадин Василев    – отсъства 
17. Мариана Сивкова    – „за“ 

18. Мария Семерджиева    – „за“ 

19. Марияна Методиева    – „въздържала се“ 

20. Милен Журналов    – „за“ 

21. Милен Пачелиев    – „въздържал се“ 

22. Михаил Генчев    – „въздържал се“ 

23. Петър Мирчев     – „за“ 

24. Салих Аршински    – „въздържал се“ 

25. Славка Каменова    – „за“ 

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

28. Филип Топов     – „против“ 

29. Юлия Кисьова     – „за“ 



Протокол № 47/30.01.2019 г. 

  

53 

 

 

ПЕТЪР МИРЧЕВ: Моля, обявете резултата.  
(Мариана Иванова: 13 „за“, 5 „против“, 8 „въздържали се“.) 

(Михаил Генчев, от място: А, сега да видим.) 

ПЕТЪР МИРЧЕВ: 13 „за“, 5 „против“, 8 „въздържали се“. 

(Михаил Генчев, от място: Давай, не се приема. Продължаваме по-нататък.) 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Оспорвам гласуването. Какво „да“? 

ПЕТЪР МИРЧЕВ: Колеги, имаме оспорено гласуване. Допускам оспорването. Колеги, 

допускам прегласуване на Глава осма с така приетите от нас предложения, чрез 
гласуванията преди малко и така предложените от вносителя. Поименно гласуване. 
 

Повторно поименно гласуване на Глава осма от проекта на Правилника: 
 

1. Анастас Караджов   – отсъства 
2. Ангел Безергянов    – „за“ 

3. Анита Чолакова   – „за“ 

4. Валентин Кюлхански    – „въздържал се“ 

5. Валентин Цолов    – „въздържал се“ 

6. Данчо Киряков    – „за“ 

7. Димитър Кръстанов    – „против“ 

8. Димитър Николов    – „за“ 

9. Екатерина Гаджева   – „за“ 

10. Елисавета Лободова    – „против“ 

11. Ивайло Халваджиев    – „за“ 

12. Иван Пищалов     – „против“ 

13. Илия Томов     – „против“ 

14. Кирил Хаджихристев   – отсъства 
15. Коста Начев     – „въздържал се“ 

16. Костадин Василев    – „за“ 

17. Мариана Сивкова    – „за“ 

18. Мария Семерджиева    – „за“ 

19. Марияна Методиева    – „въздържала се“ 

20. Милен Журналов    – „за“ 

21. Милен Пачелиев    – „въздържал се“ 

22. Михаил Генчев    – „против“ 

23. Петър Мирчев     – „за“ 

24. Салих Аршински    – „за“ 

25. Славка Каменова    – „за“ 

26. Стефан Сабрутев    – „въздържал се“ 

27. Стоян Иванов     – „за“ 

28. Филип Топов     – „против“ 

29. Юлия Кисьова     – „за“ 

 

ПЕТЪР МИРЧЕВ: Моля, обявете резултата.  
(Мариана Иванова: 15 „за“, 5 „против“, 7 „въздържали се“.) 

ПЕТЪР МИРЧЕВ: 15 „за“, 5 „против“ и 7 „въздържали се“. Глава осма се приема. 
(Михаил Генчев, от място: Аз оспорвам гласуването.) 
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ДАНЧО КИРЯКОВ: Не може втори път. 
(Михаил Генчев, от място: Защо да не може?) 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Не може втори път. 
(Михаил Генчев, от място: Оспорвам гласуването.) 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Не може втори път, не може. Има действащ правилник. Не може 
втори път. 
(Михаил Генчев, от място: Има грешка в броенето.) 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Гласуваха Коцето и Салих в момента. Те не гласуваха предния път 
и станаха 15. Аз разбирам, и да не го приемем, не е болка за умиране. Въпросът е, че си 

затрудняваме самички работата. 
(Димитър Кръстанов, от място: Обяснение на отрицателен вот.) 

ПЕТЪР МИРЧЕВ: Обяснение на отрицателен вот. Заповядайте, г-н Кръстанов. Моля за 
краткост, ако обичате, че времето доста напредна. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Спазвам двете минути, които са предвидени в действащия 
правилник, г-н Мирчев. Уважаеми колеги, допуснахме нещо, което наистина е 
прилагано в практиката на общинските съвети много отдавна и което има елемент на 
недостатъчна прозрачност най-малко. То това е неприсъственото вземане на решение. 
И не само това. И обявяването на предварително изпълнение по чл. 60 от 
Административнопроцесуалния кодекс.  
ДАНЧО КИРЯКОВ: Вие сте в голяма грешка. Не се прие това предложение. Това 
предложението на Кирил Хаджихристев да отпаднат тези две алинеи мисля, че са, се 
прие да отпаднат и те щом са отпаднали, не участват в общото гласуване. Вие нещо сте 
се заблудили. 

ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Ако ми кажете, че 6 и 7 алинея от старата номерация на чл. 

58 отпаднаха… 

(Анита Чолакова, от място: Отпаднаха.) 

ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: … то ще приема, че не съм внимавал. 
ДАНЧО КИРЯКОВ: Вносителят е тука и ще ви каже, че отпаднаха. Анита Чолакова 
оспорва гласуването. С второто гласуване, с 18 гласа „за“ се прие предложението на г-
н Хаджихристев. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Удовлетворен съм. 

ПЕТЪР МИРЧЕВ: Г-н Кръстанов, протоколчика казва, че това решение наистина е 
прието. 

ДАНЧО КИРЯКОВ, с шеговит тон: Ще катурнете Правилника, г-н Кръстанов затова, 
че не внимавате. Недейте така. Извинявам се за шегата, ако съм ви засегнал нещо. 

ПЕТЪР МИРЧЕВ: Колеги, преминаваме към разглеждане на Глава девета от 
Правилника, включваща членове стара номерация – чл. 88 до чл. 98 вкл. За да спестим 

време, предлагам да прочета постъпилите предложения от колегата Топов, ако има 
такива в тази насока и от колегата Хаджихристев, и ако имате вие други предложения, 
да ги добавите, тъй като им се даде думата, малко се забавят във времето нещата. 
ДАНЧО КИРЯКОВ: Процедурно предложение имам, г-н председателстващ.  

ПЕТЪР МИРЧЕВ: Заповядайте! 
ДАНЧО КИРЯКОВ: Аз ви предлагам, за да вървим по-бързичко напред, изчита се едно 
предложение, моментално да се гласува. Второ предложение, веднага да се гласува. 
Защото така даваме думата на вносителя, той ги изчита, след това и вие, г-н 

председателстващ ги изчитате още един път и дублираме така да се каже работата и 
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времето. Затова предлагам – изчита се предложението и веднага се подлага на 
гласуване. 
(Михаил Генчев, от място: Това беше първоначалното предложение.) 

ПЕТЪР МИРЧЕВ: Колеги, подлагам на гласуване процедурното предложение. Моля, 
който е съгласен да се изчита предложението и веднага след него да се гласува, моля да 
гласува „за“. 

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

ПЕТЪР МИРЧЕВ: С 27 „за“, без „против“ и „въздържали се“, се приема това 
процедурно предложение. Колеги, моля тези, които имат предложения, да ги обявят на 
микрофона, без колегата Топов и Хаджихристев, тъй като аз ще ги зачета техните 
предложения. Ако някой друг има някакви други предложения по тези членове… Г-н 

Топов, давам ви думата и моля за краткост. Защото щом сте ги представили в писмен 

вид, аз и вносителят все пак може да четем… 

ФИЛИП ТОПОВ: Вие не можете да направите нищо без моето съгласие. 
ПЕТЪР МИРЧЕВ: Не съм съгласен с вас, но както и да е.  
ФИЛИП ТОПОВ: Говоря за конкретния случай. Иначе за други работи съм наясно, че 
ги правите. Уважаеми колеги, тези предложения, които съм направил, държа да ги 

прочета пак и ще ви кажа защо. Защото точно тези предложения, говорят за едни 

принципи за откритост, за прозрачност и ред други неща, които се клехме преди да 
влезнем в тази зала. Сега кой член колега, да ме ориентираш, за да започна? Така или 

иначе ми помагаш. 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Чл. 97. 

ФИЛИП ТОПОВ: И така колеги, това беше за разтоварване. Чл. 97, ал. 1 да се запази 

редакцията, касаеща отчета за предходното тримесечие. 
ДАНЧО КИРЯКОВ: И веднага трябва да се гласува вече. 
ФИЛИП ТОПОВ: Това е по тази глава. 
ПЕТЪР МИРЧЕВ: Колеги, други предложения?  

ДАНЧО КИРЯКОВ: И веднага трябва да се гласува.  
ПЕТЪР МИРЧЕВ: Други предложения по чл. 97 има ли някой от вас?  

(Михаил Генчев, от място: Ще имаме след като се гласува това, което предложи 

вносителя. Дайте да гласуваме това предложение.) 

ПЕТЪР МИРЧЕВ: Г-н Генчев, не по тази глава, а по този член. По чл. 97 стара 
номерация. Има ли някой друг други предложения? Не виждам други предложения. 
Подлагам на гласуване предложението на г-н Топов по чл. 97, ал. 1 да се запази 

редакцията, касаеща отчета за предходното тримесечие. Който е съгласен, моля да 
гласува „за“. 

ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 13, „ПРОТИВ“ – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 11. 

ПЕТЪР МИРЧЕВ: С 13 „за“, без „против“ и 11 „въздържали се“, за съжаление на г-н 

Топов това предложение не се приема. Други предложения, колеги? Други 

предложения от г-н Топов и Хаджихристев по тази глава за сега няма.  
(Кирил Хаджихристев, от място: Тази глава не ме боли.) 

ПЕТЪР МИРЧЕВ: Други предложения от други общински съветници, колеги, има ли? 

Не виждам. Моля, който е съгласен да прекратим разискванията по тази глава, моля да 
гласува „за“. 

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

ПЕТЪР МИРЧЕВ: С 28 „за“, без „въздържали се“ и без „против“, прекратяваме 
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разискванията по Глава девета. Поименно гласуване, колеги, на Глава девета. 
 

Поименно гласуване на Глава девета от проекта на Правилника: 
 

1. Анастас Караджов   – отсъства 
2. Ангел Безергянов    – „за“ 

3. Анита Чолакова   – „за“ 

4. Валентин Кюлхански    – „въздържал се“ 

5. Валентин Цолов    – „въздържал се“ 

6. Данчо Киряков    – „за“ 

7. Димитър Кръстанов    – „за“ 

8. Димитър Николов    – „за“ 

9. Екатерина Гаджева   – „за“ 

10. Елисавета Лободова    – „въздържала се“ 

11. Ивайло Халваджиев    – „за“ 

12. Иван Пищалов     – „за“ 

13. Илия Томов     – „за“ 

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    – „въздържала се“ 

20. Милен Журналов    – „за“ 

21. Милен Пачелиев    – „за“ 

22. Михаил Генчев    – „въздържал се“ 

23. Петър Мирчев     – „за“ 

24. Салих Аршински    – „за“ 

25. Славка Каменова    – „за“ 

26. Стефан Сабрутев    – „въздържал се“ 

27. Стоян Иванов     – „за“ 

28. Филип Топов     – „за“ 

29. Юлия Кисьова     – „за“ 

 

ПЕТЪР МИРЧЕВ: Моля, обявете резултата.  
(Мариана Иванова: 21 „за“, без „против“, 7 „въздържали се“.) 

ПЕТЪР МИРЧЕВ: С 21 „за“, без „против“ и 7 „въздържали се“ приемаме Глава девета. 
Колеги, преминаваме към разглеждане на Глава десета, включваща от чл. 99 стара 
номерация, до чл. 113 включително стара номерация. Моля, тези от вас, които имат 
предложения, различни от общинските съветници г-н Топов и Хаджихристев, моля да 
ги обявят на микрофона. Предложението на г-н Топов е текстът на сегашния чл. 100 да 
стане ал. 1. Да се създаде нова ал. 2 със следния текст: „Общинският съветник и 

гражданите на общината могат да отправят питания до Кмета на общината, до 

кметовете на кметства и второстепенните разпоредители с бюджетни средства, по 

изпълнение на актовете на Общинския съвет, по актуални или по обществено значими 

въпроси, чрез председателят на Общинския съвет. Когато питането е по изпълнение на 
актовете на Общинския съвет, то се изготвя в писмена форма и се завежда в 
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деловодството на съвета“. Г-н Топов, правилно ли посочих вашето предложение? 

Приемам, че е правилно. Колеги, който е съгласен с това предложение, моля да гласува 
„за“. 

ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 8, „ПРОТИВ“ – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 11. 

ПЕТЪР МИРЧЕВ: 8 „за“, без „против“, 11 „въздържали се“. Това предложение не се 
приема. Следващото предложение на г-н Топов е в чл. 104, ал. 2… 

ФИЛИП ТОПОВ: Колега, аз благодаря за опита да ми помагаш, обаче предпочитам да 
продължа да си ги чета сам тези текстове. 
ПЕТЪР МИРЧЕВ: Колега Топов, давам ви думата, с уважение към всички общински 

съветници, моля за краткост. 
ФИЛИП ТОПОВ: Какво молите? И така, колеги. Чл. 104, ал. 2 да се измени както 

следва: „В отговор на питането, общинският съветник отправил питането, може да 
изрази своето отношение към отговора. В случай когато питането засяга значим 

обществен интерес, в Общинският съвет се провежда дебат по конкретната тема в 
рамките до 30 минути. След направените разисквания, при необходимост Общинският 
съвет приема решение с конкретни предложения“. Чл. 110, настоящият текст става като 

ал. 1. Към чл. 110 се създава нова ал. 2 със следното съдържание: „Не се допуска 
извършването на разходи, натрупването на нови задължения за разходи и/или 

поемането на ангажименти за разходи, както и започването на програми или проекти, 

по които не са предвидени средства в годишния бюджет на общината за календарната 
година“. Към чл. 110 се създава нова ал. 3. „За всяко редовно заседание на Общинския 
съвет, кметът се задължава да внася писмена справка за неразплатените разходи, 

просрочените задължения и поетите ангажименти за разплащане към края на 
предходния месец. Към справката се прилага и списък на извършените разходи за 
външни услуги по граждански договори и за всички капиталови разходи по вид и 

размер за предходния месец/месеци, ако има такива“. И към чл. 110 се създава нова ал. 

4: „ На редовното заседание на Общинския съвет, кметът на общината се задължава да 
представя на Общинския съвет информация относно намеренията му за откриване 
процедури за обществени поръчки през следващото тримесечие. След приключване на 
процедурата по откриване и след възлагане на обществената поръчка, кметът запознава 
Общинският съвет с резултата по нея  на следващото заседание на Общинския съвет“. 

Благодаря, г-н председателстващ. 

ПЕТЪР МИРЧЕВ: Давам думата на вносителя. 
ДАНЧО КИРЯКОВ: Г-н Топов, аз само една молба имам, ако не възразявате. 
Предложението за създаване на нова ал. 2 да го оттеглите, защото то не е свързано с 
работата на Общинския съвет и взаимодействието му с общинска администрация и 

други институции. „Не се допуска извършването на разходи, натрупването на нови 

задължения за разходи и/или поемането на ангажименти за разходи, както и 

започването на програми или проекти, по които не са предвидени средства в годишния 
бюджет на общината за календарната година“. Създаваме забранителен текст на 
администрацията, който няма връзка с нашата работа. В този смисъл ви моля, да 
помислите да го оттеглите. 
ПЕТЪР МИРЧЕВ: Други предложения, колеги, по тези членове? Г-н Топов? 

ФИЛИП ТОПОВ: Да ви кажа, че има логика това, което го предлага г-н…, моят 
приятел председателят Данчо Киряков. Съгласен съм текстът, където „както и 

започването на програми или проекти…“ да отпадне. Защото това наистина би създало 
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затруднение. Но останалият текст си е добре. 
ДАНЧО КИРЯКОВ: Аз говорих изобщо. Не се допуска извършването на разходи, 

натрупването на нови задължения за разходи или поемането на ангажименти за 
разходи…“ Това е забранителен текст, който няма връзка с работата на Общинския 
съвет. В този смисъл го казвам. „… по които не са предвидени средства в годишния 
бюджет на общината“. Това е текст в Закона за публичните финанси. Има го, няма 
нужда ние да въвеждаме тази забрана. Просто ще стои един текст, който няма как… 

Той се изпълнява така или иначе. Защото Законът урежда това нещо да не може да 
харчиш за хеликоптер, ако сме гласували за самолет.  
ПЕТЪР МИРЧЕВ: Други предложения, колеги, по този чл. 110? Не виждам такива. 
Подлагам на гласуване предложението на колегата Топов, касаещо чл. 110. Моля, 
който е съгласен с така направените от него предложения и създаване на нови алинеи в 
този чл. 110, моля да гласува „за“. 

ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 13, „ПРОТИВ“ – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 13. 

ПЕТЪР МИРЧЕВ: С 13 „за“ и 13 „въздържали се“, предложението на г-н Топов по чл. 

110 не се приема. Колеги, други предложения по Глава десета от тези членове? Има ли 

някой други предложения? Не виждам. Предлагам да прекратим разискванията по 

Глава десета. Моля, който е съгласен, да гласува „за“. 

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

ПЕТЪР МИРЧЕВ: С 27 „за“, без „против“ и „въздържали се“, прекратяваме 
разискванията по Глава десета. Поименно гласуване, колеги на Глава десета. 
 

Поименно гласуване на Глава десета от проекта на Правилника: 
 

1. Анастас Караджов   – отсъства 
2. Ангел Безергянов    – „за“ 

3. Анита Чолакова   – „за“ 

4. Валентин Кюлхански    – „въздържал се“ 

5. Валентин Цолов    – „въздържал се“ 

6. Данчо Киряков    – „за“ 

7. Димитър Кръстанов    – „въздържал се“ 

8. Димитър Николов    – „за“ 

9. Екатерина Гаджева   – „за“ 

10. Елисавета Лободова    – „против“ 

11. Ивайло Халваджиев    – „за“ 

12. Иван Пищалов     – „против“ 

13. Илия Томов     – „въздържал се“ 

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    – „въздържала се“ 

20. Милен Журналов    – „за“ 

21. Милен Пачелиев    – „въздържал се“ 

22. Михаил Генчев    – „въздържал се“ 

23. Петър Мирчев     – „за“ 
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24. Салих Аршински    – „за“ 

25. Славка Каменова    – „за“ 

26. Стефан Сабрутев    – „въздържал се“ 

27. Стоян Иванов     – „за“ 

28. Филип Топов     – „против“ 

29. Юлия Кисьова     – „за“ 

 

ПЕТЪР МИРЧЕВ: Моля, обявете резултата.  
(Мариана Иванова: 15 „за“,3з „против“, 10 „въздържали се“.) 

ПЕТЪР МИРЧЕВ: С 15 „за“, 3 „против“ и 10 „въздържали се“, приемаме колеги Глава 
десета. Преминаваме към разглеждане на Глава единадесета, съдържащи членове – 

стара номерация от чл. 113 до чл. 125 включително. Моля, ако някой има предложения, 
да стане и да ги обяви. Г-н Хаджихристев, заповядайте! 
КИРИЛ ХАДЖИХРИСТЕВ: Аз имам само едно предложение в чл. 114, ал. 3, да 
отпадне устното становище, което е предвидено в новите предложения, тъй като някой 

път и техниката не работи и трудно разбираемо става всичко. 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Г-н Хаджихристев, по принцип не възразявам, но има ситуации, в 
които не е възможен писмения вид. Давам ви пример. Извънредна докладна от трима 
съветници, внесена току-що така да се каже. И няма как кметът да ви отговори 

писмено, защото е внесена току-що, преди заседанието. 

(Михаил Генчев, от място: Трябва да спрем да внасяме такива.) 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Добре, разбирам ви, но ние приехме, че ще се внасят такива до 17 

часа на предходния ден. Внася в 17 без 5, сесията сутринта е в 10 или в 9. Как да стане 
кметът да ви отговори писмено само, да ви даде становище? Нямам против и така да 
остане, но ще останете без становища. 
КИРИЛ ХАДЖИХРИСТЕВ: Аз предполагам, че никога кметът не е седнал на 
компютъра да го напише той. Ще му го напише експертът и по време на заседанието, 

за 15 минути… 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Хубаво, добре. Така си ограничаваме ние информацията по време 
на заседанието. 

САЛИХ АРШИНСКИ: По отношение към предложението. Аз имам против. Държа да 
има и устен, защото вярно, че в Правилника записахме, че входирането на докладни от 
общинските съветници  е до 17 часа на предишния ден, но това не ограничава никой 

съветник 5 минути преди сесията да раздаде по едно копие от докладна за предложение 
за влизане в дневния ред и Общинският съвет да го приеме.  
ДАНЧО КИРЯКОВ: Точно така. 
САЛИХ АРШИНСКИ: От тази гледна точка възможността и за устен отговор, 

подпомага работата на Общинския съвет, когато има подобен тип движение, 
включително това, което вие изредихте. 
ПЕТЪР МИРЧЕВ: Колеги, други предложения? Г-н Василев, заповядайте! 
КОСТАДИН ВАСИЛЕВ: Уважаеми г-н председател, аз също имам едно предложение. 
Чл. 123, т. 4 да стане „квесторът осигурява спазването на реда по време на заседание“, 

тъй като приехме квестор вече, и следваща точка 5. Става въпрос за звеното, което 

отговаря, по чл. 29, следваща точка 5 „записването на изказванията, преброяването и 

отчитането на резултата от гласуването и т. н.“ се .../не се чува/ в следващите 6 и 7. Тъй 

като вече имаме и квестор. Трябва да има някакви задължения този квестор. 
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ДАНЧО КИРЯКОВ: Тъй като стана думата за квестор. Одеве гласувахме квесторът да 
разполага с богат арсенал от технически средства и да извършва определени дейности. 

Струва ми се, че не е работа на Общинския съвет да определя длъжностната 
характеристика на който и да е било служител в общинската администрация. И затова 
ви предлагам онова решение малко да го прегласуваме и да го  коригираме, така че да 
има квестори, но без другите определения нататък. Да има квестор, но без другите 
определения нататък.  
КОСТАДИН ВАСИЛЕВ: Обаче този квестор трябва някакви задължения да има. 
ДАНЧО КИРЯКОВ: При желание на Общинския съвет може.  
КОСТАДИН ВАСИЛЕВ: Трябва да му се осигури заплащане. И трябва да бъде според 

мен към звеното, което е към Общинския съвет.  
ДАНЧО КИРЯКОВ: Няма щат.  
КОСТАДИН ВАСИЛЕВ: Ами приехме предложението. Сега в бюджета може да се 
предложи. Сега е моментът.  
ДАНЧО КИРЯКОВ: И той само това ще прави. Ще бъде квестор един път в месеца. 
Моля ви се! Това е много несериозно. 
(Михаил Генчев, от място: Защо трябва да му се плаща на квестора?) 

ДАНЧО КИРЯКОВ: И как ще назначите човек без да му се плаща заплата? 

(Михаил Генчев, от място: Какво ще назначаваме?) 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Ама г-н Василев предлага да назначаваме, току-що. 

КОСТАДИН ВАСИЛЕВ: Казах, че не е задължително да назначаваме. Казах квесторът 
осигурява спазването на реда по време на заседанията. Това ми е предложението. 

ПЕТЪР МИРЧЕВ: Г-н Василев, само да попитам. В точка 4 вие предлагате квесторът 
да осигурява. Не разбрах само какво става с точки 5 и 6. 

КОСТАДИН ВАСИЛЕВ: 5 и 6 остават. 5 става „Записването на изказванията, 
преброяването и отчитането на резултатите от гласуването“ – 5 точка, 6 и 7 с една 
точка смъкваме надолу. 

ПЕТЪР МИРЧЕВ: Правилно ли съм разбрал, г-н Василев, вашите предложения? В т. 4 

и същата да придобие следния текст: „Квесторът осигурява спазването на реда по 
време на заседанието. 

КОСТАДИН ВАСИЛЕВ: Точно така. Това е само. 

ПЕТЪР МИРЧЕВ: Точка 5 става: „Записванията за изказване, преброяване и отчитане 
на резултатите от гласуването“. 

КОСТАДИН ВАСИЛЕВ: Точно така. 
ПЕТЪР МИРЧЕВ: Точка 6 става… 

КОСТАДИН ВАСИЛЕВ: И точка 7 остава същата, без редакция. 
ДАНЧО КИРЯКОВ: Квесторът да записва резултатите? 

КОСТАДИН ВАСИЛЕВ: Не, не съм казал. 

ПЕТЪР МИРЧЕВ: Има един текст, г-н Василев, от сегашната точка 5.  Изпълнява и 

други функции, определени в Устройствения правилник на Общинска администрация 
или възложени му от председателя на Общинския съвет. Според вас като точка 
трябва… 

КОСТАДИН ВАСИЛЕВ: Ще го прави звеното, което е в момента. Аз разграничих 

точката. Точка 4 я разделям на две точки. И по-конкретно: Квесторът осигурява 
спазването на реда по време на заседанията. Това е, точка.  
ПЕТЪР МИРЧЕВ: Точка 5. Записванията за изказване, преброяване и отчитане на 
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резултатите от гласуванията… 

КОСТАДИН ВАСИЛЕВ: … си отговаря звеното, което е. 
ПЕТЪР МИРЧЕВ: Става точка 5. Точка 6… 

КОСТАДИН ВАСИЛЕВ: Остава си същата и точка 7 остава… 

ПЕТЪР МИРЧЕВ: Точка 6 взема текстът от точка 5. И съществуващата точка 6 става 
точка 7. Правилно ли разбирам? 

КОСТАДИН ВАСИЛЕВ: Точно така. Разбрахте ме. 
ДАНЧО КИРЯКОВ: Приемам направеното предложение, г-н Василев. 
ПЕТЪР МИРЧЕВ: Щом се приема направеното предложение, няма да го подлагам на 
гласуване. Г-н Сабрутев, вие вдигнахте ръка. Държите ли? Колеги, други предложения 
по тази Глава единадесета имате ли? Подлагам на гласуване предложението направено 

от г-н Хаджихристев, чл. 114, ал. 3 думата „устен“ да отпадне. Моля, който е съгласен 

с така направеното предложение, да гласува „за“. 

ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 12, „ПРОТИВ“ – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 8 

ПЕТЪР МИРЧЕВ: С 12 „за“, без „против“ и 8 „въздържали се“, това предложение не се 
приема. При това положение, г-н Аршински, няма да подлагам на гласуване вашето 

предложение, тъй като то съвпада с това на вносителя. Подлагам на гласуване 
предложенията, направени от колегата Костадин Василев. Той предлага в чл. 123, 

точка 4 да има следния текст: „Квесторът осигурява спазването на реда по време на 
заседанията“. 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Аз го приех. 

ПЕТЪР МИРЧЕВ: Всъщност те са приети от вносителя. Няма да ги подлагам на 
гласуване. Подлагам на гласуване цялата Глава единадесета, колеги. 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Прекратяване на разискванията най-напред. 

ПЕТЪР МИРЧЕВ: Точно така. Прощавайте колеги, вече повече от 5 часа водя и 

наистина и аз взех да се обърквам. Правя процедурно предложение за прекратяване на 
разискванията по Глава единадесета. Моля, който е съгласен, да гласува „за“. 

ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 26, „ПРОТИВ“ – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0. 

ПЕТЪР МИРЧЕВ: С 26 „за“, без „против“ и „въздържали се“, прекратяваме 
разискванията по Глава единадесета. Преминаваме към нейното приемане. 
 

Поименно гласуване на Глава единадесета от проекта на Правилника: 
 

1. Анастас Караджов   – отсъства 
2. Ангел Безергянов    – „за“ 

3. Анита Чолакова   – „за“ 

4. Валентин Кюлхански    – „въздържал се“ 

5. Валентин Цолов    – „въздържал се“ 

6. Данчо Киряков    – „за“ 

7. Димитър Кръстанов    – „въздържал се“ 

8. Димитър Николов    – „за“ 

9. Екатерина Гаджева   – „за“ 

10. Елисавета Лободова    – „въздържала се“ 

11. Ивайло Халваджиев    – „за“ 

12. Иван Пищалов     – „въздържал се“ 

13. Илия Томов     – „въздържал се“ 

14. Кирил Хаджихристев   – отсъства 
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15. Коста Начев     – „въздържал се“ 

16. Костадин Василев    – „за“ 

17. Мариана Сивкова    – „за“ 

18. Мария Семерджиева    – „за“ 

19. Марияна Методиева    – „въздържала се“ 

20. Милен Журналов    – „за“ 

21. Милен Пачелиев    – „въздържал се“ 

22. Михаил Генчев    – „въздържал се“ 

23. Петър Мирчев     – „за“ 

24. Салих Аршински    – „за“ 

25. Славка Каменова    – „за“ 

26. Стефан Сабрутев    – „въздържал се“ 

27. Стоян Иванов     – „за“ 

28. Филип Топов     – „против“ 

29. Юлия Кисьова     – „за“ 

 

ПЕТЪР МИРЧЕВ: Моля, обявете резултата.  
(Мариана Иванова: 15 „за“, 1 „против“, 11 „въздържали се“.) 

ПЕТЪР МИРЧЕВ: С 15 „за“, 1 „против“ и 11 „въздържали се“, колеги, приехме Глава 
единадесета. Преминаваме към Глава дванадесета. Тя касае Преходни и заключителни 

разпоредби. Няма при нас постъпили писмени предложения. Има ли такива? Ако някой 

желае да ги направи, моля да ги направи. 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Редакция имаше на г-н Кръстанов. 
ПЕТЪР МИРЧЕВ: Кой параграф само, г-н Кръстанов? 

ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Само повтарям едно предложение на колежката Каменова, 
че този Правилник в параграф първи не се „издава“, а се „приема на основание…“.  

ДАНЧО КИРЯКОВ: Се приема. И от вносителят се приема. 
ПЕТЪР МИРЧЕВ: Щом се приема от вносителя, не подлагам това предложение на 
гласуване. Подлагам на гласуване цялата Глава дванадесета, колеги.  

ДАНЧО КИРЯКОВ: Прекратяване на разискванията. 
ПЕТЪР МИРЧЕВ: Прощавайте! Колеги, моля да прекратим разискванията. Правя 
процедурно предложение. Моля, който е „за“, да гласува. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 27, „ПРОТИВ“ – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0. 

ПЕТЪР МИРЧЕВ: С 27 „за“, без „против“ и „въздържали се“, прекратяваме 
разискванията. 
 

Поименно гласуване на Глава дванадесета от проекта на Правилника: 
 

1. Анастас Караджов   – отсъства 
2. Ангел Безергянов    – „за“ 

3. Анита Чолакова   – „за“ 

4. Валентин Кюлхански    – „въздържал се“ 

5. Валентин Цолов    – „въздържал се“ 

6. Данчо Киряков    – „за“ 

7. Димитър Кръстанов    – „въздържал се“ 

8. Димитър Николов    – „за“ 

9. Екатерина Гаджева   – „за“ 
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10. Елисавета Лободова    – „въздържала се“ 

11. Ивайло Халваджиев    – „за“ 

12. Иван Пищалов     – „въздържал се“ 

13. Илия Томов     – „въздържал се“ 

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    – „въздържала се“ 

20. Милен Журналов    – „за“ 

21. Милен Пачелиев    – „въздържал се“ 

22. Михаил Генчев    – „против“ 

23. Петър Мирчев     – „за“ 

24. Салих Аршински    – „за“ 

25. Славка Каменова    – „за“ 

26. Стефан Сабрутев    – „въздържал се“ 

27. Стоян Иванов     – „за“ 

28. Филип Топов     – „против“ 

29. Юлия Кисьова     – „за“ 

 

ПЕТЪР МИРЧЕВ: Моля, обявете резултата.  
(Мариана Иванова: 15 „за“, 2 „против“, 11 „въздържали се“.) 

ПЕТЪР МИРЧЕВ: Колеги, с 15 „за“, 2 „против“ и 11 „въздържали се“, приемаме Глава 
дванадесета. 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Г-н председателстващ, процедура. 
ПЕТЪР МИРЧЕВ: Г-жо Каменова, заповядайте по процедура! 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Да разбираме, предстои гласуването на Правилника като цяло, 

като документ. 
ПЕТЪР МИРЧЕВ: Точно така. 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Преди да подложите на гласуване Правилника, моля да 
изясним едно недоразумение, което според мен витае в залата. Г-н Киряков – вносител 

на предложението за приемане на нов правилник прие съвсем спонтанно 

предложението на г-н Сабрутев за назначаване на квестор, така, както ги описа 
подробно г-н Сабрутев какви да бъдат евентуално неговите функции. Разписвайки 

задължението да бъде вменено задължение на председателя на Общинския съвет по 

отношение на този квестор, нека първо да изясним, че г-н председателя няма 
функциите да назначава служители в администрацията. Няма такива правомощия. 
Добро е предложението. Аз се присъединявам към това предложение да има такова 
лице с квесторски функции, но това да става по елегантен, допустим и съобразен със 
законите, с всички закони, които касаят трудовото правоотношение по отношение на 
председателя. Нека да се прецизира редакцията там, където записахме, че се назначава 
квестор. Това не може да стане от председателя. Председателят може да възлага 
функции на квестор на служител от звеното с определени функции. Другият вариант е 
евентуално да предложи на кмета на друго лице, тоест друго лице от администрацията 
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да му бъдат възложени функции по време на заседание. Значи ние говорим за това, 
което и вие го анонсирахте, г-н Киряков. На практика приемайки вие така спонтанно 

предложението всеобхватно, както го направи уважавания от мен г-н Сабрутев, излиза, 
че ние наистина одобрихме длъжностна характеристика на служител от 
администрацията. Нещо недопустимо. Ние не можем да разширяваме администрацията 
така без финансова обосновка. Ние всъщност приехме и остана с убеждение, че едва ли 

не ние ще назначим квестор за нуждите на заседанието на Общинския съвет. Затова 
моля в редакцията, където са разписани правомощията на председателя на Общинския 
съвет, да се прецизира възлагането на функции на квестор по време на сесия по ред 

определен или със заповед, или с предложение до кмета. 
(Стефан Сабрутев, от място: Реплика.) 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Приемам вашето предложение, г-жа Каменова. 
СТЕФАН САБРУТЕВ: Реплика имам. 

ПЕТЪР МИРЧЕВ: Г-н Сабрутев, заповядайте за реплика. 
СТЕФАН САБРУТЕВ: Уважаеми г-н председателстващ, уважаеми г-н председател! Аз 
не съм предложил да назначавате квестор, а да осигурите такъв. Квесторът може да 
бъде човек от охраната на Общината или фирмата, която охранява. 
ДАНЧО КИРЯКОВ: Да, ама аз с моя заповед не мога. 
СТЕФАН САБРУТЕВ: О`кей! Вие да го осигурите. Вие сте председател на Общинския 
съвет. Не става въпрос за отпускане на бройка за назначаване. 
ДАНЧО КИРЯКОВ: Г-жа Каменова иска да прецизираме текста. 
СТЕФАН САБРУТЕВ: О`кей! Прецизираме го текста. Тъй като е мое предложение, аз 
ви казвам, че не съм казал да назначаваме квестор, а да осигурите. Вие ще намерите 
формула с г-н кмета. Вие си говорите, от една партия сте. Но трябва да има такъв човек 
там. 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Г-н Сабрутев, правилникът трябва да може да работи ако ще и да 
сме от две партии – вие да сте кмет и аз да съм председател. И пак да може да работи 

правилника. 
СТЕФАН САБРУТЕВ: Аз ви разбирам. Сега ние го приехме, гласувахме. 
ДАНЧО КИРЯКОВ: Така поставяте в невъзможност председателят да изпълни едно 

задължение в Правилника. 
СТЕФАН САБРУТЕВ: Можете да го изпълните. Моля ви се! 
ПЕТЪР МИРЧЕВ: Г-жо Каменова, да считам ли, че това ваше предложение е 
предложение, или просто изказване? Приемам, че това ваше изказване е изказване, а не 
конкретно предложение. Колеги, остава отговорната задача да гласуваме целия 
правилник, съдържащ 12 глави, заедно с приетите от нас по отделно за всяка една глава 
предложения и промени. Поименно гласуване на целия правилник, съдържащ всички 

12 глави с приетите до сега предложения и изменения.  
 

Поименно гласуване на целия Правилник: 
 

1. Анастас Караджов   – отсъства 
2. Ангел Безергянов    – „за“ 

3. Анита Чолакова   – „за“ 



Протокол № 47/30.01.2019 г. 

  

65 

 

4. Валентин Кюлхански    – „въздържал се“ … 

 

ПЕТЪР МИРЧЕВ: Прощавайте, колеги. Прекъсвам гласуването. Още един път питам. 

Има ли някакви конкретни предложения по всичките 12 глави от Правилника? 

(Стефан Сабрутев, от място: Нали прекратихме?) 

ПЕТЪР МИРЧЕВ: Правя процедурно предложение да прекратим разискванията по 

всички 12 глави от Правилника. Моля, който е съгласен, да гласува „за“. 

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

ПЕТЪР МИРЧЕВ: С 27 „за“, без „против“ и „въздържали се“, прекратяваме 
разискванията по всички глави от Правилника. Пристъпваме колеги към гласуване на 
целия Правилник, съдържащ 12 глави и приетите от нас малко по-рано предложения и 

изменения. 
 

Поименно гласуване на целия Правилник: 
 

1. Анастас Караджов   – отсъства 
2. Ангел Безергянов    – „за“ 

3. Анита Чолакова   – „за“ 

4. Валентин Кюлхански    – „въздържал се“ 

5. Валентин Цолов    – отсъства 
6. Данчо Киряков    – „за“ 

7. Димитър Кръстанов    – „въздържал се“ 

8. Димитър Николов    – „за“ 

9. Екатерина Гаджева   – „за“ 

10. Елисавета Лободова    – „въздържала се“ 

11. Ивайло Халваджиев    – „за“ 

12. Иван Пищалов     – „въздържал се“ 

13. Илия Томов     – „въздържал се“ 

14. Кирил Хаджихристев   – „против“ 

15. Коста Начев     – „въздържал се“ 

16. Костадин Василев    – „за“ 

17. Мариана Сивкова    – „за“ 

18. Мария Семерджиева    – „за“ 

19. Марияна Методиева    – „въздържала се“ 

20. Милен Журналов    – „за“ 

21. Милен Пачелиев    – „въздържал се“ 

22. Михаил Генчев    – „въздържал се“ 

23. Петър Мирчев     – „за“ 

24. Салих Аршински    – „за“ 

25. Славка Каменова    – „за“ 

26. Стефан Сабрутев    – „въздържал се“ 

27. Стоян Иванов     – „за“ 

28. Филип Топов     – „против“ 

29. Юлия Кисьова     – „за“ 

 

ПЕТЪР МИРЧЕВ: Моля, обявете резултата.  
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(Мариана Иванова: 15 „за“, 2 „против“, 10 „въздържали се“.) 

ПЕТЪР МИРЧЕВ: Колеги, с 15 „за“, 2 „против“ и 10 „въздържали се“, след 5-часово 

обсъждане и гласуване, приехме Правилника с всички тези глави и предложения, 
изменения и решения по докладната записка. 
 

Общинският съвет след като се запозна с докладната записка на Председателя на 

Общински Съвет Смолян - инж.ДАНЧО КИРИЛОВ КИРЯКОВ, на основание чл. 

21, ал.3 от ЗМСМА,  чл. 60, ал.2, 76 ал.3,  чл.77, и чл. 79  от АПК 

  

Р Е Ш И: 

 

        1. Отменя Правилника за организацията  и дейността на Общински съвет 

Смолян, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация, 

приет с Решение № 8/08.12.2003 г.на общински съвет Смолян. 

        2. Приема Правилник за организацията  и дейността на Общински съвет 

Смолян, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. 

       3. Настоящето Решение влиза в сила от деня на приемането му – 30.01.2019 г. 
 

(Михаил Генчев, от място: Има вдигната ръка.) 

КИРИЛ ХАДЖИХРИСТЕВ: Обяснение на отрицателен вот. 
ПЕТЪР МИРЧЕВ: Заповядайте, г-н  Хаджихристев за обяснение на отрицателен вот. 
КИРИЛ ХАДЖИХРИСТЕВ: Уважаеми колеги съветници! Гласувах „против“, тъй като 

днес приехме основния документ за работата и дейността на Общинския съвет и 

взаимодействието му с общинска администрация, с груби нарушения и претупан, 

внесен в 12 без 5 за разглеждане в комисиите. Просто не искам след известно време, 
когато той отново в Съда бъде отхвърлен заради законови процедурни нарушения, аз 
да съм участник в неговото приемане. 
ПЕТЪР МИРЧЕВ: Г-н Топов. 
ФИЛИП ТОПОВ: Колеги, втори отрицателен вот. Явно в бързината не знам по какви 

съображения наистина се допуснаха доста сериозни нарушения по Закона за 
нормативните актове. Честито на колегите, които гласуваха стария нов правилник! Вие 
днес приехте правилника от 2003 година, без да отчетете настъпилите промени, в 
момента сме 2019 година, колеги. По тези съображения аз гласувах „против“. Всичко 

това, което имаше смисъл за контролните функции по отношение на администрацията 
от Общинския съвет, всичко беше неглижирано. Без никакви обяснения. Само 

единствено с мотива, че се предлага от Филип Топов и че се предлага от Кирил 

Хаджихристев. Да ви е честит новият стар правилник! 

ПЕТЪР МИРЧЕВ: Колеги, приключихме. Г-н Безергянов. 
АНГЕЛ БЕЗЕРГЯНОВ: Процедурно предложение правя.  
ПЕТЪР МИРЧЕВ: По процедура, заповядайте! 
АНГЕЛ БЕЗЕРГЯНОВ: 20 минути почивка. 
ПЕТЪР МИРЧЕВ: Колеги, тъй като аз съм избран само за воденето и гласуването по 
точка първа, предоставям думата на г-н Киряков той да прецени. 

(Михаил Генчев, от място: Имаш още 10 точки.) 

ПЕТЪР МИРЧЕВ: Да върнем ли записа, че е само за Правилника? (Смях в залата.) Ако 

нямате против, нямам и аз нищо против.  
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ДАНЧО КИРЯКОВ: Отвън би трябвало да има сандвичи вече. 
 

* * * * * 
 

(След почивката:) 

ПЕТЪР МИРЧЕВ: Колеги, готови ли сме да продължим? Продължаваме заседанието 

след прекъсването. Продължаваме с разглеждане на точка втора от дневния ред.  

 

 

ПО ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Ново обсъждане на Решение № 

990/17.12.2018 г. на Общински съвет – Смолян, във връзка с приемане за 

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

 ДОКЛАДВА: инж. Данчо Киряков – Председател на Общинския съвет 

 

ПЕТЪР МИРЧЕВ: Тя гласи ново обсъждане на Решение № 990 от 17 декември 2018 г. 
на Общински съвет – Смолян, във връзка с приемане за изменение и допълнение на 
Наредба № 3 за определяне размера на местните данъци на територията на Община 
Смолян. Давам думата на вносителя. 
ДАНЧО КИРЯКОВ: Няма какво да добавя. Единствено това, че в един от размерите, 
които сме определили на предходно заседание, сме приели решение, което е под 

минимума и не е допустимо по закон. И това е основанието за връщане на решението. 

ПЕТЪР МИРЧЕВ: Колеги, разкривам дискусия. Моля за предложения. Г-жо Каменова, 
заповядайте! Г-н Иванов? Давам ви думата като председател на Бюджетната комисия. 
ДАНЧО КИРЯКОВ: По новият правилник, г-н Иванов, от днес, трябва аз да докладвам, 

а не вие. 
ПЕТЪР МИРЧЕВ: Г-жо Каменова, извинявайте! 
СТОЯН ИВАНОВ: Уважаеми г-н председател, уважаеми колеги! Искам да докладвам 

това, което се прие на Комисията. Със 7 гласа „за“, без „против“ и „въздържали се“, 

предложението на вносителя се прие. Тоест само тази промяна е от 0.90 лв. на 1.10 лв. 
Всичко останало е приемливо. Някои от тарифите водят до увеличаване на данъка, 
други водят до намаляване. Тези, които искат да карат мощни автомобили ще плащат 
малко повече, не много. Малко повече. Тези, които искат да карат над 150-200 и нагоре 
коня, ще плащат малко повече. Тези, които ще карат под 100 коня, ще плащат по-

малко. Тези, които ще карат по-нови автомобили ще плащат по-малко и тези, които ще 
карат автомобили, които са по-екологични, също ще плащат по-малко. Това бяха 
основания комисията да приеме направеното предложение на вносителя. Това е от мен.  

ПЕТЪР МИРЧЕВ: Благодаря за разясненията. Г-жо Каменова, заповядайте! 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Моето предложение касае структурата на решението и 

съдържанието до толкова, до колкото в съобразителната част на решението не са 
отразени правните основания за издаване на това решение. Затова моля, г-н Киряков, 
като вносител, да бъде допълнено решението, че във връзка допускане на фактически 

грешки и заповед, на основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с 
чл. 45, ал. 9 от ЗМСМА, приема следното решение. Не може да бъде поправка, защото 

указанията на областният управител са в рамките на правомощията на Общинския 
съвет. След връщане на решението за ново произнасяне, ние можем да приемем ново 
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решение, да го изменим или да го отменим. Предвид мотивите на областния управител 

за връщане за ново обсъждане на решението, предлагам то да звучи по следния начин, 

при тези правни основания приема следното решение. Приема повторно решение по 

предложението на кмета на община Смолян, в частта относно параграф така, така, като 

отпаднат предложените промени и новият текст чл. 46, вече надолу да си остане 
същото. Това е. 
ПЕТЪР МИРЧЕВ: Давам думата на вносителя. 
ДАНЧО КИРЯКОВ: Приемам, г-жа Каменова, вашето предложение. 
ПЕТЪР МИРЧЕВ: Г-н Сабрутев, заповядайте! 
СТЕФАН САБРУТЕВ: Уважаеми гости, колеги, г-н председател! Докладната записка 
до колкото виждам си е със заглавие „ново обсъждане на Решение № 990/17.12.2018 г. 
на Общински съвет – Смолян, във връзка с приемане за изменение и допълнение на 
Наредба № 3 за определяне размера на местните данъци на територията на община 
Смолян. Правя конкретно предложение, тъй като имаме ново обсъждане. Може да не й 

хареса на г-жа Каменова, съжалявам, уважавам я, но параграф 11, чл. 47, ал. 1 да стане 
както следва: Точка „а“ да се допълни, тука я няма, „до 55 киловата – размерът на 
данъка… Искам да направя предложение данъкът колеги, да стане колкото в София. На 
минималните ставки, тъй като ние не сме богата община. Щом Община София може да 
си позволи да има такива данъци за автомобили, аз правя такова предложение. И 

предполагам, че няма да има никой против, защото всички ние мислим за гражданите и 

не мисля, че трябва необосновано да скачаме много нагоре, над минималните норми, 

които държавата е определила. Тоест във въпросния параграф, точка „а“ – до 55 

киловата – да стане 0,34 лв. за киловат; над 55 до 74 киловата – 0,54 лв.; над 74 

киловата до 110 киловата – 1,10 лв.; над 110 киловата до 150 киловата – 1,23 лв.; над 

150 киловата до 245 – 1,60 лв.; над 245 киловата – 2,10 лв. Вярвам, че всички ние ще 
бъдем разумни и ще го гласуваме, защото допуснахме една огромна грешка миналия 
път и аз искам да благодаря на Областния управител, че е забелязал грешката и връща, 
за да си поправим ние нашата, защото ние допуснахме също грешка. Благодаря! 
ПЕТЪР МИРЧЕВ: Г-н Журналов, заповядай! 

МИЛЕН ЖУРНАЛОВ: Уважаеми колеги, във връзка с върнатото като 

незаконосъобразно за ново обсъждане решение на Наредба № 3, след наше проучване 
на общините в област Смолян, оказва се, че по същата точка, която говори говорещият 
преди мен, в общините в област Смолян единствено може би само в община Девин са 
вдигнати по-драстично така данъците на автомобилите и са изчислени с по-висока 
ставка. Затова без да се повтарям, аз смятам, че ние работим в услуга на гражданите и 

ние сме избрани от тях за това нещо. Затова ние общинските съветници от ДПС 

подкрепяме предложението на г-н Сабрутев. Благодаря ви! 

ПЕТЪР МИРЧЕВ: Г-н Василев, заповядайте! 
КОСТАДИН ВАСИЛЕВ: Г-н председател, аз имам един въпрос. Този новият текст, 
който е, „служителят на общинска администрация може да изисква документи, 

удостоверяващи факти и обстоятелства, имащи значение за данъчното облагане..“ и 

тука може би г-жа Аръчкова трябва да ми отговори. Интересува ме тези шофьори, 

които в служебната книжка нямат екологична оценка, тъй като един от компонентите е 
екологичната оценка, какво правят? Трябва да сменят талоните или ще се направи 

някакво изключение за тези, на които не е писано в самия талон екологичната оценка? 

Това ми е въпросът към г-жа Аръчкова. Може би г-жа Аръчкова трябва да ми отговори. 
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ПЕТЪР МИРЧЕВ: Г-жо Гаджева, заповядайте! 
ЕКАТЕРИНА ГАДЖЕВА: Уважаеми г-н председател, г-н председателстващ, с риск 
отново да бъда обвинена, че нарушавам, добре че неприетият член, защото като 

споменеш думата екология, явно трябва да напускам залата. Ще изкажа становището 

на колегите от ГЕРБ, че ние ще подкрепим предложението на г-н Сабрутев. То беше и 

наше. Беше изпреварващо неговото изказване и ще ви кажа защо. Защото нямаме 
финансова оценка до какво завишаване на приходите ще доведе това повишаване на 
данъка. Освен това считаме, че то може да влоши събираемостта. Така че според нас 
поне за първа година докато заработи закона, е съвсем нормално да са минималните 
цени. Не изказвам само мое мнение, а и на колегите съветници от ГЕРБ. А в 
последствие и при следващи години, да се разсъждава нататък по Наредбата, като се 
види как ще се прилага по-точно. И надявам се да не засегнах темата за екологичната 
оценка. 
ДАНЧО КИРЯКОВ: Процедурно предложение имам. Уважаеми колеги, виждам и от 
двете страни на залата за обединение за корекция на досега гласуваните всички 

диапазони, да го нарека този автомобилен данък. Искам да ви напомня, че трябва 
изрично гласуване за това да влезне като нови решения. Защото докладната ми записка 
касае само текстът, който е върнал областния управител, касаещ единствено 
диапазонът, който е под минимума. 
ПЕТЪР МИРЧЕВ: Г-н Аршински, заповядайте! 
САЛИХ АРШИНСКИ: Уважаеми колеги, във връзка и с процедурата, тука юристите да 
се произнесат, но в такъв случай вероятно няма да приемаме никакво решение и по 

закон ще останат минимални ставки. Изказването ми е по-скоро по предложението за 
нов чл. 46, ал. 5, който става 3. „Служителят на общинска администрация може да 
изисква документи, удостоверяващи факти и обстоятелства…“ така насетне до края. 
Ако сте запознати със ситуацията, във всеки голям талон на автомобил срещу графа 
„Категория евро 1, 2, 3 и 4“, в повечето случаи няма изписано нищо. Но има 
достатъчно електронни сайтове официални, в които целия Европейски съюз е приел 

автомобили, произведени между година „Х“ и година „У“, че попадат в Евро „Z“. От 
тази гледна точка аз съм против да обременяваме гражданите да представят документи, 

които Общинска администрация може да намери в пространството в съвсем легални и 

законни сайтове. Лично аз го направих и видях моята кола каква категория има, макар 

че в големия талон това не е упоменато. 
ДАНЧО КИРЯКОВ: Момент. Въпросът е, г-н Аршински, дали можем ние да се 
съобразяваме да речем с шваке, германското, дали може да се приеме за миродавно, 

съгласно нашето законодателство. Аз мисля, че не. 
САЛИХ АРШИНСКИ: А от къде човекът ще изкара такъв документ? Отивам на 
въпроси. В дискусия. Първо, в талона на човека няма еврокатегория отбелязана. От 
къде ще изкара тази категория? И ако намери пък случайно от къде да я изкара, ще 
трябва да ходи в КАТ да си смени големия талон. Допълнителни разходи. Ето защо аз 
мисля, че има други методи, в които Общинска администрация може да установи по 

марката и годината на производство на автомобила, той в каква еврокатегория попада. 
Има го, колеги,  пуснете си телефоните, вижте го. 

ПЕТЪР МИРЧЕВ: Г-жо Аръчкова, заповядайте! 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА – зам.-кмет на община Смолян: Уважаеми г-н председател, 

уважаеми общински съветници, кметове на населени места, гости! Значи законът е 
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категоричен. Ние сме в Национална база „Данни“. Всяко лице подава декларация с 
декларирани данни. Това обстоятелство той трябва да ни бъде доказано по някакъв 
начин. Начинът за доказване – единият е талона, другият е заверен документ каква му е 
категорията при придобиване. Такъв документ се издава от КАТ и от лицензирани 

оценители на такъв вид автомобили. Това е написано в Закона. А самото лице при 

попълване на декларацията, когато иска да ползва това облекчение, той трябва да 
приложи документ, с който да докаже вида и категорията на автомобила. Това си е 
записано в Закона. Ние сме в Национална база „Данни“ от 2018 година и виждате 
някои от вас предполагам са имали тези случаи, отивайки на преглед се оказва, че не си 

е разплатил задълженията, излизат му всички задължения. Има корекции. В момента 
имаме нанесени корекции на лица с телкови решения, на които имаше до определени 

киловати, на които ползваха облекчение на данъци, сега трябва да ни бъдат 
предоставени нови телкови решения, в зависимост от годността и времето на ползване. 
Ако например телковото решение му е било до април месец, той трябва да си подаде 
декларация след април месец и да ни приложи новия номер на телковото решение.  
ПЕТЪР МИРЧЕВ: Г-жо Каменова? Искахте думата. Желаете ли да се изкажете? Не. Г-

н Василев, заповядайте! 
КОСТАДИН ВАСИЛЕВ: Аз така и предполагах, че така ще ни отговори г-жа 
Аръчкова, но по този начин ние товарим гражданите. Аз това го знам, че е така. Как ще 
направим, тъй като е нова година, ще има опашки по гишетата, и това струва и пари 

разбира се? На всеки данъкоплатец, който ще плати данъка на колата и трябва да плати 

издаването на този документ. Нали така? Той няма да е безплатен. Вие трябва да 
намерите някакво решение, за да знаем, че от тук нататък тези, които нямат в талона 
си, по някакъв начин може да им спестим тези пари. За това става въпрос. Има коли от 
2000 година, от 1999 година. Г-н Кръстанов, вие задавате такъв въпрос, че тези години 

ги е нямало тези талони. 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Само да уточня, че различният производител на автомобилите в 
зависимост от годините. Има години, в които например е произведено моторното 

превозно средство, така поне беше ни написано в указанията, в различните 
производители годината на производство на колата, някой път не е водеща. Защото има 
партида, която партида е била експериментална и така нататък. Дето е отразено, че е с 
по-високият стандарт за еврото. Тъй че ние като администрация и ние като служители, 

приемайки тези документи, ние трябва да имаме база, на която да бъде отбелязано това 
нещо. 

ПЕТЪР МИРЧЕВ: Г-н Пачелиев, заповядайте!  Г-н Аршински, ще ви дам думата. 
Заповядайте! 
САЛИХ АРШИНСКИ: Съжалявам. Уикипедия – достатъчно официален сайт. Просто в 
потвърждение на това, което ви казах. Евро 1 от юли 1992 до 1 януари 1996 г. Евро 2 от 
1 януари 1996 г. до 1 януари 2000 г. Евро 3 и така насетне. Официален линк към 

Европейската комисия. Ако Европейската комисия не знае какво прави, това е друга 
тема. 
ПЕТЪР МИРЧЕВ: Г-н Пачелиев, заповядайте! 
ДАНЧО КИРЯКОВ: Извинявайте, само за секунда. Г-н Аршински, аз не се съмнявам в 
това, което четете от Уикипедия, че е официална информация от Европейската 
комисия. Въпросът е според нас, защото става въпрос за пари и за данъци. Въпросът е 
да се вземе информация, която се признава от нашето законодателство. Още повече, 
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един автомобил, който до месец август е произвеждан в Евро 2, нищо не пречи от 
месец ноември вече да е Евро 3. И по този начин ще ощетиш човек, който е купил 

колата ноември месец на съответната година и ще изпаднат в едни такива спорове 
Администрацията с това. Трябва да има някакъв законов вариант, който да е 
регламентиран по закон. Става въпрос за данъци и пари. 

(Михаил Генчев, от място: Как ще ми издадат документ за моята кола, че е Евро 2 

или Евро 3?) 

ПЕТЪР МИРЧЕВ: Г-н Пачелиев, заповядайте! 
МИЛЕН ПАЧЕЛИЕВ: Уважаеми колеги, искам да поясня. В случая съм специалист в 
тази област. Значи два са начините, по които могат така да се установят по коя таблица 
попада в евронормативите. Значи службите на Автомобилна администрация, КАТ и 

всички държавни институции работят с тези два документа – талонът за регистрация и 

от службите, които са в държавата, законни представители – продажба или дилър на 
определената марка кола. Тя издава такъв сертификат. Сертификатът, който се издава 
от завода производител или дилъра, може да бъде безплатен, в зависимост от марка, 
производител на автомобил, а смяната на талона в службите КАТ струва 15 лева. И 

това е еднократно. И службите на КАТ работят с евротабела, която евротабела се 
намира на автомобила или от страни на вратата, или когато отворите капака, те са си на 
определени места. По тази евротабела, така наречена, работят всички – от Евро 0, 1, 2, 

3 до Евро 6, които са последните модели автомобили. Така че няма друг вариант. Това 
са. Единият от завода производител с лицензираните фирми, които ги предлагат в 
държавата съответно, или дилърът, който продава. Може да бъде и безплатно, може да 
струва и 100 лева. В зависимост от марката на автомобила.  
(От залата: Пежо – 100 лева.) 

МИЛЕН ПАЧЕЛИЕВ: Да. Пежо – 100 лева. Зависи. Ако вие сте обслужвали 

автомобила при тях, може да е безплатно. Има сайтове и имейли на тези заводи или 

пък лицензирани фирми, които могат. Ама това е начинът, няма как да ги спестите. 
Всяка една държавна институция така работи. Спестяването е по този начин. Свързват 
се с лицензираните и може да бъде безплатно, за всяка марка кола. Няма да чакате в 
КАТ. Свързвате се, вие каква кола карате, ще ви кажат телефона, има сайт. Обаждате 
се и те ви пращат. По VIN-кода. Госпожата знае какво е VIN-код. За тези, които не 
знаят, това са цифрите на автомобила, които са на рамата. Чрез този номер, той е 
идентичен, друга кола в света няма произведена с този VIN-код. Спрямо този VIN-код 

се издава това удостоверение. Това е. Благодаря ви! 

ПЕТЪР МИРЧЕВ: Г-н Хаджихристев, заповядайте! 
КИРИЛ ХАДЖИХРИСТЕВ: Дойде и моят ред по тази точка, че аз от половин час 
вдигам ръка. Аз се изказвам за това, защото предишният път, когато гласувахме тези 

данъци, аз бях против. И сега много се радвам, явно в Смолян в аптеките вече продават 
лекарства бързодействащи, поради политическа шизофрения. И доста хора обърнаха 
нещо гласуването от предишния път. Браво, радвам се! Тъй като тази Наредба няма и 

оценка за въздействието, както казаха някои колеги, аз предлагам наистина към 

всичките коефициенти, които се използват за формиране на данъка, да се използват 
минималните, които са в момента, и да прекратим разискванията. 
ПЕТЪР МИРЧЕВ: Г-н Иванов, заповядайте! 
(Михаил Генчев, от място: Предложение за прекратяване.) 

СТОЯН ИВАНОВ: Г-н председател, вие не ме отразихте одеве, когато исках да 
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направя реплика на г-н Сабрутев. Не ме отразихте, не ме видяхте. 
ПЕТЪР МИРЧЕВ: Извинявам се, за което. 

СТОЯН ИВАНОВ: Така. Малко по-късно. Много му е лесно на г-н Хаджихристев да 
прекратява разискванията. Сега, аз на миналата сесия цитирах 2011 година какви са 
били ставките. Бяха два пъти по-големи от тези, които сега г-н Сабрутев предлага. 
Тяхната партия тогава… 

(Михаил Генчев, от място: Абе, стига бе, Стояне! Преди 10 години е било това.) 

СТОЯН ИВАНОВ: Сега, квестор има ли да го озаптят г-н Генчев? 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Мишо, бяха по-високи от Германия. Стига! 
СТОЯН ИВАНОВ: Значи 2011 година ставките за автомобилите бяха два пъти по-

високи от колкото се предлага сега. Сега в момента вървим така по вълната и на 
емоции, и на спекулации, и да се харесаме на избирателите. Но тогава, 
социалистическата партия събираше под 1 милион. Сега събираме милион и половина, 
над 1 милион и половина. Г-жа Аръчкова е прогнозирала 2 милиона за догодина. Сега 
сме над 1 милион и половина. Настроенията са, явно се водим от София и така на върха 
на емоциите, ще отидем на минимума, но хората трябва да знаят. Хората трябва да 
знаят, че не г-н Сабрутев, не г-н Сабрутев е човекът, който ще ни даде тон в живота. 
(Смях в залата.) Защото г-н Сабрутев кара мощна кола, мощни джипки. Със 
стойности, които са сериозни, високи и така нататък. Той изпада в момента в конфликт 
на интереси.  (Смях в залата.) Така че не би следвало той да прави такива предложения 
от името на социалистическата партия.  
(Стефан Сабрутев, от място: Дуплика.) 

СТОЯН ИВАНОВ: Чакай. Не съм завършил, г-н Сабрутев. Така че след като 

настроенията са такива, нека да ги приемем. Защото става въпрос според мен не повече 
от 50-100 хиляди лева. Ще ги компенсираме другаде. Ще ги компенсираме другаде. Но 

големият батак от 24 милиона лева, които партията остави на г-н Сабрутев, и 8 700 000 

лева несъбрани, несъбрани вземания, пише го в доклада 2012 година. 8 700 000 лева 
несъбрани вземания. Не е едно и също. За пръв път ви го казвам това нещо. Прочетете 
докладите. Вие не четете, вие не сте подготвени. 8 700 000 лева несъбрани вземания. 
Вие знаете ли, какво значи това? 24 милиона задължения и 8 700 000 лв. несъбрани 

вземания? Това не е управление. Вие да го определите. Г-н Кръстанов да го определи 

какво означава това. Това е разруха, финансова разруха на община Смолян. Никога 
няма, не е имало, никога не е имало подобно управление.  
СТЕФАН САБРУТЕВ: Имам дуплика към г-н Иванов.  
ПЕТЪР МИРЧЕВ: Само преди да ви дам думата, има процедурно предложение, 
направено от г-н Хаджихристев за прекратяване на разискванията. 
СТЕФАН САБРУТЕВ: Не, не. Моля ви се. 
ПЕТЪР МИРЧЕВ: За прекратяване на разискванията. Оттегляте ли си го? 

КИРИЛ ХАДЖИХРИСТЕВ: Оттеглям го, да. 
СТЕФАН САБРУТЕВ: Дуплика. Значи вие допускате г-н Иванов, защото ви е приятел. 

ПЕТЪР МИРЧЕВ: Г-н Сабрутев, давам ви думата. 
СТЕФАН САБРУТЕВ: Давате му думата през трима изказващи се, а мен ме отрязвате 
като…, да не казвам какво. Аз ще помоля, г-н Хаджихристев каза, че някои хора са си 

купили хапчета, ама други не са. Хубаво е да посетят аптеките, да питат приятелите си 

от  къде са ги взели, за да се излекуват. Така. На обвиненията какви коли карам аз, аз 
винаги мога да докажа от къде са ми парите, за да си купя. Но не знам, ако вас ви 
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питам, вие с чиновническата заплата от къде живеете в такива палати и сте направили 

къщи, сигурно трудно ще докажете. Но връщам се на данъците. Г-н Иванов, няма как 
гражданите да си помислят, че г-н Стоян Иванов е намалил данъците на колите, защото 

вие сте били против. Ясно ги изразихте на миналата сесия. На миналата сесия аз бях 

„против“ тези увеличения и съм гласувал така. И нали мен шизофренията все още не 
ме е налегнала, Дай Боже, да не ме налегне. А това, което говорите кой какви данъци е 
оставил, аз ще се върна малко по-рано от 2007 година, вие сте общински съветник, че 
вие гласувахте с управляващата тогава БСП бе, г-н Стоян Иванов. Че вас 
шизофренията ви е налегнала още от тогава. Моля ви се! Спрете се! Всеки път едно и 

също! Да не ви припомням за букетите цветя. Не ме карайте пак да го кажа. 
(От залата: Реплика.) 

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

СТЕФАН САБРУТЕВ: Няма право на две реплики. Един път. 
ПЕТЪР МИРЧЕВ: Г-н Кръстанов, заповядайте! 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Благодаря ви, г-н Мирчев! Бях споменат поименно и няма 
как. Аз много пъти съм се чудил от къде расте рейтинга на социалистическата партия. 
Как така се получава, че след всичките тези поразии, които са направени от 70 и колко 

години история, расте рейтингът на БСП? И днес почвам да намирам част от отговора. 
Поведението на колеги като г-н Стоян Иванов правят точно това. И вместо да си 

лягаме един час вечер по-рано, за да мислим как да укрепим БСП, той г-н Иванов го 

прави перфектно. Ако искате да връщаме назад лентата и да питаме „Защо биете 
негрите?“, нямам против. Мога да говоря на тази тема много. Само ще припомня, че 
една година след като встъпи в длъжност първия си мандат г-н Мелемов, той каза, че 
всички финансови въпроси на общината са решени. Че изоставането на финансите е 
компенсирано, и че нещата вървят добре. И след това почнаха да се появяват едни 

числа, благодарение на това, което г-н Иванов тука едни милиони, едни поети 

ангажименти по договори, по които иначе се реализират само, ако има финансиране. 
Моля ви се, спрете с това, това гледане назад! Аз преди 50 години и половина съм 

влезнал в Техникума по автотранспорт. През това време съм карал почти всичко, което 

бръмчи. И ви казвам едно нещо. Г-н Иванов, гледането в огледалата за обратно 

виждане носи само поразии. Нека да гледаме повече напред, с по-добро чувство. Освен 

това да не оставяме впечатление у публиката, че в тази зала вместо по-висши идеали, 

ни водят злобата и завистта. Моля ви! Спрете с това! Спрете с тези постоянни 

непрекъснати обвинения! Не е проблемът, че ние сега ще се засегнем. Проблемът е, че 
това може да рецидивира и утре, и в следващия мандат, и в по-следващия. Тук трябва 
да цари друг дух. Дух на съзидание, колкото и трудно да е. Колкото и да са тежки 

годините. Неверният тон, който водите. Това исках да кажа. Благодаря! 
ПЕТЪР МИРЧЕВ: Г-н Топов, заповядайте! 
ФИЛИП ТОПОВ: Направете забележка за последния ред, защото тази лампа ме 
облъчва, те ме разсейват… (Смях в залата.) Колеги, аз бях позадрямал малко, да ви 

кажа, но започвам да мисля дали председателят не е объркал сандвичите и ги е насочил 

по друго направление. Или е Венера? Дайте да върнем нещата малко по-сериозно 
колеги. Наистина нямах намерение да вземам отношение, но в момента хората 
наистина ни слушат. Убеден съм. И колегата Марев младши, ако беше тука, щеше да 
каже „наблюдавам втора серия…“ и да не продължавам нататък. Първо. Това решение 
е върнато за ново обсъждане. Аз смятам, че областният управител леко ни е пожалил 
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като го е върнал само на едно от основанията. Отново внасяме докладната записка с 
объркани правни основания. Прави чест на колежката Каменова, че ги забеляза и ги 

предложи да ги променим. Ако не бяхме ги променили, а то трябва да ги променим, 

пак щеше да го върне областния. Тука при приемането на самата Наредба, според мен, 

както каза и колегата Хаджихристев, отново са допуснати нарушения на Закона за 
нормативните актове. Няма въобще да се спирам на тези неща. Надявам се, че някой 

като колегата Марев младши ще намерят допълнителни доводи и както оня път ни се 
закани какво правим, най-вероятно ще я жали. Относно комуникациите във връзка с 
обслужването на гражданите. Едни талони, други талони… Колеги, от 8 години 

обещаваме, че ще въведем електронно управление на Общината. То между впрочем се 
обещава такова електронно управление и на ниво Министерски съвет и прочие. Ако 

това наистина се изпълни, всичките тези чисто технически комуникации ще бъдат 
решени с натискане на един бутон. В тази връзка аз ще помоля наистина, когато 

внасяте, г-н председател, за ново обсъждане на докладни записки, дано да няма такива, 
да прилагате и самата заповед към самата докладна записка, за да може да я прочетем и 

да видим на какви основания се връща. Разумно е и да се придържаме към минимално 
предвидените в закона ставки, с оглед региона ни, с оглед състоянието на хората, с 
оглед безработицата. Въпреки че някои хора мислят, че ако са малки данъците и 

ставките, хората ще имат по две-три коли, няма да ги карат, ще си ги държат в гаража. 
Такова нещо четох наскоро. Един въпрос към колежката Аръчкова. Има ли до момента 
заплатени някакви данъци, говоря в „Данъци и такси“ и ако има, по кой нормативен 

подзаконов акт са заплатени? Ако има казвам. Има ли или няма? 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Има. 
ФИЛИП ТОПОВ: Има ли? 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Има хора, които трябва да минават преглед. 

ФИЛИП ТОПОВ: Става въпрос… Ето как поставят хората, и тука ще подкрепя 
колегата Кръстанов, да умножават симпатизантите на БСП. 

ПЕТЪР МИРЧЕВ: Колеги, други предложения и изказвания, становища? Г-н 

Халваджиев, заповядай! 

ИВАЙЛО ХАЛВАДЖИЕВ: Уважаеми г-н председателстващ, колеги! На миналото 

заседание, на което гласувахме данъците за автомобилите, обявихме почивка и на 
която трябваше всички да се съберем и да напишем какви да бъдат данъците. Там 

направихме някои изчисления и се опитахме данъците да ги задържим на нивата, които 

са от 2018 година. Тия нива са от 2011 г. Преди това бяха с 50 % по-високи. Тоест 
2011-та се намалиха с 50 %. Ние сме „за“ минималните цени на автомобилите, но тия, 
които казват, че миналия път са гласували „против“ тия цени, защо не бяха там да 
кажат „дайте да направим минимални цени или нещо такова“? Сега всички уж 

„против“ са били тези цени. Това не е така. Някои хора гласуват „против“ като модел 

на поведение от три години. Това не е точно за автомобилите или за данъците, или за 
каквото и да е. Така че ние сме „за“ минималните цени. 

ПЕТЪР МИРЧЕВ: Г-жо Каменова, заповядайте!  
(Стефан Сабрутев, от място: Реплика.) 

ПЕТЪР МИРЧЕВ: Г-н Сабрутев, реплика. 
СТЕФАН САБРУТЕВ: Искам да напомня на колегата Халваджиев, че общинският 
съветник има право да идва на такива сбирки, има право и да не идва. Личен избор е на 
всеки един. Да си отвори да си прочете Правилника. 
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ПЕТЪР МИРЧЕВ: Г-жо Каменова, заповядайте! 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Уважаеми г-н председателстващ, така моето предложение е 
във връзка с изказването ми в началото. Областният управител е върнал решението за 
ново обсъждане, при което, пак повтарям, можем да го изменим, да го приемем 

повторно или да го отменим. След направените предложения, които бяха направени 

почти експертно от всички изказали се до тук, обединяваме се около становището, че 
ще подкрепим минималните ставки и няма пречка така, тъй като можем да изменим, 

моето предложение е да бъде вече при посочените правни основания, същите, да 
изменим решението, като в чл. 47 освен буква „в“, да заложим от буква „а“, „б“, „в“, 

„г“, „д“, „е“ – ставките по табличката по минималния размер. 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Хубаво се предлага, но хубаво е да има нещо писмено. Да знаем в 
протокола какво да залегне. Разбирате ли ме? Аз не искам никой да затруднявам, обаче 
в края на краищата работим с цифри и т. н. Същевременно трябва изрично решение, за 
да се разшири обхвата на моето предложение. Защото трябва да има текст на друго 

решение. Нали така? 

СЛАВКА КАМЕНОВА: Точно така. И затова правя предложение не да бъде поправка, 
а да се измени решението. 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Иначе ще се върне пак за ново разглеждане. 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Няма да се върне. Не би трябвало да се връща. Ние сме в 
работата на правомощията. 
ПЕТЪР МИРЧЕВ: Г-н Кръстанов, заповядайте! 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Благодаря ви, г-н Мирчев! Уважаеми колеги, първо 

категорично подкрепям това, което колежката Каменова предложи преди малко по 

отношение на формулировката на решението и в отделните категории автомобили. 

Искам обаче, след като се изказа и колегата Халваджиев, да отбележа нещо, което тук 
го пропускаме. То е в чисто технически аспект, но то има отношение към налозите и 

към данъкът превозни средства от миналата, по-миналата година и преди това. В 

предходната нормативна уредба имаше едно 50 %-но намаление на ставката, когато 

има наличен катализатор. Сега това го няма. Така че много лесно можем да бъдем 

подведени. Освен това, във връзка с доказването на екологичната степен на 
автомобила, екологичната годност. Първо, за всички, които слушат, когато 

придобивате автомобила, една от грижите на добър стопанин на приобретателя е да се 
поинтересува в документите на автомобила каква екологична норма покрива и да го 

отбележите в големия талон. Аз съм придобил преди 8 години, тогава 15-годишен 

автомобил, и задължително поисках да ми отбележат Евро 2, каквото имаше в така 
наречения ла офцет. Документът, който придружава. Второ. Никой друг, освен 

фирменият сервиз и КАТ не могат да удостоверяват без така наречения VIN-номер 

екологичността, защото има години, в които в три различни серии на една и съща 
марка и модел е пуснат с три различни екологични норми. В зависимост от вида на 
двигателя, от неговата степен на форсиране, други допълнителни системи за 
свръхпълнене, турбопълнене и т. н. Не се заблуждавайте по уикисистемите. Те са с 
общообразователен характер. Те нямат задължителна законова стойност. Те дават обща 
информация. И тъй като вече е пълно със специалисти по въпроси от общ характер, и 

не бива да се правят своеволни изводи, аз ви моля все пак, когато става дума и за 
данъчно законодателство, и за технически норми, които имат еднозначно решение и 

постановка, да се допитваме до експертите. В това отношение колегата Пачелиев, и 
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това, което каза г-н Хаджихристев, бяха изключително изчерпателни. Нека не се 
заблуждаваме. Нека да съпоставим. Имало е увеличение в нашите усилия да намерим 

оптимално решение на данък превозни средства, но този подход, който прилагаме сега, 
според мен е обективен и той ще отговори в крайна сметка и на нашите усилия и 

намерения, и на очакванията на гражданите. Благодаря ви! 

ПЕТЪР МИРЧЕВ: Колеги, други предложения? Г-н Сабрутев, ако внимателно сте 
слушали предложението на г-жа Каменова, това, което беше последно, смятате ли, че 
то съвпада с вашето предложение? Тъй като според мен принципно съвпада, като тя 
само допълва диспозитива на така предложената докладна, че се изменя решението и 

остават всъщност минималните ставки. 

СТЕФАН САБРУТЕВ: Да, така е. Аз й предадох листчето и то дойде при вас с 
тарифите. 
ПЕТЪР МИРЧЕВ: Това ли е листчето? 

СТЕФАН САБРУТЕВ: Точно, да. Подчертани са в синьо, за протокола да се препишат 
точно, да не стане грешка. 
ПЕТЪР МИРЧЕВ: Колеги, за момента имаме само едно предложение и то е 
предложението на г-жа Каменова. То е в две насоки. Първо да се допълнят правните 
основания и второ, диспозитива на самата докладна. Има ли други предложения? Не 
виждам. Г-н Хаджихристев, заповядайте! 
КИРИЛ ХАДЖИХРИСТЕВ: Само едно уточняване. Г-н Сабрутев даде ставките, които 

става въпрос за киловати. А в моето предложение предложих и ставките, които са за 
екологичната категория, също да бъдат минимални. Значи всички видове коефициенти, 

които се използват при съставянето на пътния данък, тоест на данък моторни превозни 

средства да бъде от минималните предвидени в закона. 
ПЕТЪР МИРЧЕВ: Г-н Аршински, заповядайте! 
САЛИХ АРШИНСКИ: Може би убягна моето предложение. Ново, чл. 46, ал. 5 става 3 

– целият текст да отпадне, като предложение. Където служителят на общинска 
администрация може да изисква и така насетне. 
ПЕТЪР МИРЧЕВ: Колеги, имаме до сега три предложения. Г-н Василев, заповядайте! 
КОСТАДИН ВАСИЛЕВ: Аз един въпрос към г-н Хаджихристев. Вие предлагате, до 

колкото чух, най-ниските екологична оценка за тези, които нямат в талона вписано 
екологичен компонент. Така ли? 

КИРИЛ ХАДЖИХРИСТЕВ: Аз мисля, че тука и вие малко се бъркате, и г-н Аршински. 

Ще започна от предложението на г-н Аршински. Ако отпадне „служителят на 
общинска администрация да не изисква, той няма как. Служителят на общинска 
администрация от къде го измисли каква екологична категория е този автомобил? 

КОСТАДИН ВАСИЛЕВ: Декларация каза, по закон, г-жа Аръчкова. Декларация се 
попълва.  
КИРИЛ ХАДЖИХРИСТЕВ: Тази декларация обаче не се изисква по закон, за да носи 

отговорност по 313.  

(Разисквания в залата.) 

КИРИЛ ХАДЖИХРИСТЕВ: В този случай ще вкарате наистина в невъзможност 
служителите от общинска администрация да си свършат работата и да изчислят 
правилно пътния данък. А това, което го предлагам, не е свързано с талона. Това, че го 

няма в талона, който е издаден от Министерство на вътрешните работи, това са си 

други проблеми, други неща, които трябва да си ги реши всеки, който го няма.  
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КОСТАДИН ВАСИЛЕВ: Да, ама нали този компонент, който ще го вземат от този 

талон, ще влезе във формулата, по която ще се изчисли данъка?  

КИРИЛ ХАДЖИХРИСТЕВ: От талонът взимат категорията „екология на автомобила“ 

– Евро 1, Евро 2, Евро 3, Евро 4. 

КОСТАДИН ВАСИЛЕВ: Аз говоря за тези, които ги нямат. Които ги нямат в талоните. 
КИРИЛ ХАДЖИХРИСТЕВ: Тези, които ги нямат, трябва да удостоверят по някакъв 
начин. 

КОСТАДИН ВАСИЛЕВ: За това става въпрос. 
КИРИЛ ХАДЖИХРИСТЕВ: И начинът е както е описано в закона. 
ПЕТЪР МИРЧЕВ: Г-жо Аръчкова, заповядайте! 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Аз искам само да доуточня на г-н Аршински. Той подава 
декларация при нас и вътре в самата декларация пише какви документи представя, за 
да докаже. Такъв е формулярът. Значи в самата декларация той прилага или талон, или 

от лицензиран оценител. Това, което обясних преди малко. Но той попълвайки този 

документ, защото в Национална база „Данни“ няма, той трябва да подаде такъв вид 

декларация. В тази декларация да посочи. Както например бракуваме моторно 

превозно средство, трябва да ни представи, съвсем такъв лаишки пример, трябва да ни 

представи документ, че е предадено на фирма за разкомплектоване или на вторични 

суровини и т. н. По същият начин и в тази декларация той трябва да посочи – еврото 

ми е на база еди-какъв си документ. Или е лицензиран оценител, или е от талона. Или 

както каза г-н Пачелиев – КАТ, ДАИ и тези институции. Тези, които са лицензирани. 

ПЕТЪР МИРЧЕВ: Г-н Аршински, заповядайте! 
САЛИХ АРШИНСКИ: От г-жа Аръчкова още повече улеснява нещата. След като аз 
подавам някакви данни и попълвам декларация, в декларацията се е изисквало, че 
трябва да представям документи, значи няма нужда, още едно доказателство, че от 
подобен член, където пише „служителят може да изисква факти и обстоятелства“. След 

като по закон нещо от мен се иска и аз го декларирам, ако го имам, какви още факти и 

обстоятелства ще иска от мен служителя? 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Когато го няма в талона. Когато го няма в талона и когато го 

няма като факт, аз искам факти, за да ми бъде доказано. 
САЛИХ АРШИНСКИ: Аз ако го нямам в талона, няма да го декларирам. 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Не може да не го декларирате. Като не е декларирано, не може 
да ползвате облекчение. 
САЛИХ АРШИНСКИ: Няма да ги ползвам. След като го нямам в талона, значи няма да 
го декларирам. Ако го имам в талона, аз ще го декларирам. Какви други факти и 

обстоятелства ми иска общинска администрация? 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Ако иска да ползва лицето намаление, той за намалението и да 
ползва компонента на екологичната оценка, той може да представи документ, както 

пак преди малко казах или от лицензиран… Ако не представи документ, все едно няма 
екологична оценка. 
САЛИХ АРШИНСКИ: Добре. Хайде пак логически да изминем процедурата. 
Гражданинът „Х“ отива в Общинска администрация и заявява данни за неговият 
автомобил, каквито и да са те. Година, киловати, евро, така, така. Ако в неговият талон 

има записано Евро 3, той ще декларира Евро 3. Ако няма нищо записано, той няма да 
декларира никакво Евро. Тоест отива на Евро 0. Какви други факти и обстоятелства 
трябват на администрацията, за да го има този член? 
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ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Г-н Аршински, от 1 януари 2018 година с решение при 

регистрация на МПС, лицето физическо, което купува или продава МПС, той не идва в 
Общината и не подава никаква декларация. Набират му данните от КАТ при 

регистрацията на МПС-то при смяната на талона и данните са в Национална база 
„Данни“. Каквото е написано на талона, това е влезнало и в Национална база „Данни“. 

В крайна сметка лицето при нас, ако има неща, които не са му отразени при 

придобиването на МПС-то, защото има и такива партиди, които пък и не са 
декларирани изобщо, а влизането в Национална база „Данни“ вече ги принудиха да 
дойдат и да си декларират моторните превозни средства, при това положение той 

трябва да дойде и да подаде декларация и да каже: На мен ми е регистрирано 

моторното превозно средство, което съм го купил от лице „Х“ с нотариален акт или 

пък договор за покупко-продажба през нотариус еди-кой си, вътре не е отбелязано. В 

талонът не ми е отбелязано. Обаче ето, аз имам от лицензиран оценител или пък 

примерно от КАТ, от ДАИ и т. н. Това моторно превозно средство има тази оценка. 
При това положение той си попълва декларацията и ние в системата, националната 
система, ние нанасяме, че лицето ни е представило допълнителни факти, допълнителни 

обстоятелства и прави промяна на това, което е декларирал. Има такова нещо и във 
връзка с киловатите. По-наясно сте повечето от вас, особено г-н Пачелиев. 
САЛИХ АРШИНСКИ: Разбрах. Имам въпрос. Има ли инструкция от Министерство на 
транспорта до Националното сдружение на общините, общините изрично да вкарат 
текст, в който да изискват допълнителни данни? 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Не. Имаме една методика, която ни е дадена как се изчислява, 
как се процедира. И в същото време сме дали обратния отговор на Националното 

сдружение на общините, на тези видове, компоненти – 2017-та и 2018-та, три години 

върнато назад, 2016, 2017, 2018 на тези киловати какъв е бил данъка. И сега при новите 
киловати, с новата наредба, която до 31 декември е приета от Общинска 
администрация, какви следва да бъдат данъците. Това е, което сме направили. 

САЛИХ АРШИНСКИ: Няма инструкция според вас. 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Ами изпратено ни е само едно методическо указание. 
САЛИХ АРШИНСКИ: Тоест има. Благодаря! 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Методическото указание е как се изчислява и как се правят 
нещата. 
ПЕТЪР МИРЧЕВ: Г-н Безергянов, заповядайте! 
АНГЕЛ БЕЗЕРГЯНОВ: Благодаря, г-н председателстващ! Не смятам да разводнявам 

темата. Смятам, че колегите бяха пределно ясни и точни. Във връзка с въпросното 

предложение, може би г-н Аршински не можа да разбере това какво искаше да му каже 
г-жа Аръчкова. Единственият въпрос възниква за автомобилите, които са регистрирани 

преди 2018 година. Защото имаше такъв един момент, говоря принципно, преди 2011 

година, дори и да имаше данни за евросертификацията на автомобила, не винаги при 

първоначалната регистрация се вписваше това обстоятелство в големия талон. И този 

момент възниква точно поради връзка измененията на закона и новата формула, по 
която ще се изчислява новият данък за МПС. Там, както знаем, в Наредбата, която 
приехме и сега ще изменим, има една формула, която включва два компонента – 

имуществен и екологичен. Съответно г-н Хаджихристев вметна темата за ставките 
относно екологичният компонент. До колкото си спомням, на 99 % там няма промяна в 
ставките. Те са на минималната ставка. Това разбира се може да се направи като 



Протокол № 47/30.01.2019 г. 

  

79 

 

справка, но до колкото си спомням това, което приехме на миналото заседание относно 

тях и годините, вие знаете, че и съответно там има ставки на 5, 10, 15, 20 и над 20 

години, съответно с конкретни коефициенти, които сработва самата формула за 
изчисляване на съответния данък. Точно тука е самата полемика в точно това, което се 
изисква в Наредбата. И няма друг законов начин, с който пред съответния орган, 

където се декларират съответните факти и обстоятелства за екологичната оценка на 
конкретния автомобил, и няма друга база за в момента, която общинският служител, за 
да може да удостовери с документ, с който да приложи съответната наредба и 

съответно самият собственик в негов ангажимент и в негово право и разбира се, той ще 
бъде съответно както казахме не е толкова трудно да се снабдим със съответния 
документ. Съответно някой производители, както каза и г-н Пачелиев, дори и 

безплатно издават този сертификат. От тази гледна точка, ако не приемем така 
въпросната алинея 3, която съответно ни се предлага, остава самият служител в една 
безтегловност и една изключителна трудност при определяне на въпросния данък. Това 
е основният въпрос и мисля, че точно тука е самата полемика. В това по-старо 

регистрираните автомобили, когато няма конкретна евросертификация, посочена в 
талона. Тя, както разбрахме, всеки един от нас собственик, който в неговия талон не е 
вписана въпросната евросертификация, може да удостовери това. Тези данни се 
удостоверяват пред органът, който отговаря за събирането и определянето на данъка за 
моторно превозно средство. Благодаря! 
ПЕТЪР МИРЧЕВ: Г-жо Гаджева, желаете ли думата? 

ЕКАТЕРИНА ГАДЖЕВА: Уважаеми колеги, няма да обръщам внимание на Топов, 
който губи времето. Много странно явление, че всички се обединихме около едно 
решение и това ни отне още един час разисквания да си кажем колко сме съгласни 

около него. Много ви моля за експедитивност. Предложението ми е за прекратяване на 
разискванията и молба към следващите 20 точки, които ни остават, да сме по-

експедитивни. Кметовете едвам са дошли от населените места от обяд и сигурно ще си 

отидат утре сутрин. Хората си чакат заплатите. Имаме важни неща за решение. Няма 
маловажни точки. Моля ви се, не на всяка точка по час. Денонощието е кратко за 
нашите възможности. 

ПЕТЪР МИРЧЕВ: По процедура, г-н Василев.  
КОСТАДИН ВАСИЛЕВ: Г-н председател, аз предлагам, тъй като не изяснихме някои 

неща, предлагам двете точки – т. 46, която е ново, чл. 46, ал. 5 и чл. 47 да бъдат 
гласувани поотделно. Новите попълнения, които са с червено отбелязани тука. 
Отделно гласуване. 
ПЕТЪР МИРЧЕВ: Г-н Николов, заповядайте! 
ДИМИТЪР НИКОЛОВ: Аз ще бъда кратък, колеги. Искам да попитам следното, г-жа 
Аръчкова. Вероятно това ще е проблем за цялата страна. Примерно един от моите 
автомобили е Евро 5. Отивам, искам да платя на гишето данък. Какво правим? Значи те 
в момента ли трябва да ми изчислят на касата колко ще платя, или ще бъде изчислено 
предварително? Нещо не става ясно, за гражданите няма да стане ясно. Не знам дали 

ме разбрахте. Г-н Кръстанов, не знам дали ме разбрахте какво питам. Защото аз 
отивам, примерно нося талона – ето имам Евро 5. Искам да го платя. 
(Димитър Кръстанов, от място / не се чува.) 
ДИМИТЪР НИКОЛОВ: Така ми се е случило. А иначе на москвича ще бъде Евро 0. 

Поне вие знаете. На москвича ще бъде Евро 0. 
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ДАНЧО КИРЯКОВ: Нали щяхме да сме кратки? 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Значи много интересен въпрос. Програма има за тази цел. 

Технически оборудвани сме. С програмата сме си сключили договор. Фирмата, която 

поддържа програмния продукт още на месец декември дойде и качи. Трябваше само да 
излезе решението и потвърждението от областен управител и данните са нанесени в 
системата. И в системата когато са нанесени и когато сме в Национална база „Данни“, 

на редовете, на които има проблем и не са отразени някои от нещата, то „свети“ и не 
може лицето да си плати данъка. Януари месец се плащат по Наредбата, която е дадена 
от областния управител, че е приета, без параграф 10. На параграф 10 не може да бъде 
зададено 0,90 лв. Зададено е това, което е по закон – 1,10 лв. Просто самата система не 
го приема. Системата приема от – до. Но минималният размер не може да бъде под нея. 
(Коментар на Михаил Генчев, от място / не се чува.) 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Не са толкова много, г-н Генчев, но все пак хората искат да 
минат преглед. Има хора, които си бяха дошли за Коледа и за Нова година, които са в 
чужбина. 
ПЕТЪР МИРЧЕВ: Колеги, има процедурно предложение от г-жа Гаджева за 
прекратяване на разискванията. Моля, който е съгласен с това, да гласува „за“. 

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

ПЕТЪР МИРЧЕВ: С 27 „за“, без „против“ и „въздържали се“, колеги, прекратяваме 
разискванията. Тъй като се оформиха няколко предложения и с цел прецизност, тъй 

като едно… Сега колеги, тъй като се оформиха няколко предложения, за да не стане 
каша, аз предлагам г-жа Каменова да формулира за протокола нейното конкретно 

предложение като основание и като предложение. Тъй като нейното предложение 
съвпада с това на г-н Сабрутев, и той прие всъщност нейното предложение. 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Аз мога да формулирам до толкова, до колкото…, все още не 
са гласувани предложенията, които бяха направени от г-н Аршински – предложение за 
отпадане на чл. 46, ал. 5. Така. Но ще се опитам в рамките на това, което ще предложа, 
да се вмъкне или пък да отпадне. Значи правните основания ги повтарям. Чл. 21, ал. 2, 

във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 6 и чл. 45, ал. 9 от ЗМСМА, следното решение: „Изменя 
приетото решение 990 от еди-коя си дата, като първо, значи това си остава, да отпаднат 
предложените промени. Сега тука те отпадат всъщност. Те отпадат предложените 
промени. Чл. 46, ал. 5, тука нямам предложения. В зависимост от това какво ще се 
гласува по предложението на г-н Аршински. И ново, чл. 47, ал. 1 си остава за леки и 

товарни автомобили, така не повече от 3,5 тона, и в подточка „а“, „б“, „в“ и „г“, както 

ви ги дадох на таблицата, да се нанесат минималните ставки. 

ПЕТЪР МИРЧЕВ: Може ли само за микрофона да ги зачетете? Заповядайте таблицата. 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Значи в т. „а“ до 56 киловат часа – 0,34 лв.; над 55 киловатчаса 
до 74 – 0,54 лв., над 74 киловата до 110 – 1,10 лв.; над 110 киловатчаса до 150 – 1,23 

лв.;, над 150 киловатчаса до 245 – 1,60 лв.; и над 245 киловатчаса – 2,10 лв. Това е. 
ПЕТЪР МИРЧЕВ: Благодаря! Г-н Аршински, може ли само за прецизност да повторите 
вашето предложение? Колеги, слушайте, тъй като след малко ще ги гласуваме. 
САЛИХ АРШИНСКИ: Благодаря! Цялото предложение в червено, което касае 
искането на допълнителни документи – да отпадне. 
ПЕТЪР МИРЧЕВ: Г-н Аршински, гражданите не знаят кое е в червено. Ако може, само 

да повторите. 
ДАНЧО КИРЯКОВ: Протоколът не знае кое е в червено. 
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ПЕТЪР МИРЧЕВ: И протокола. 
САЛИХ АРШИНСКИ: За гражданите и за протокола: предложението по чл. 46, ал. 5 

става 3, чета: „Служителят на общинска администрация може да изисква документи, 

удостоверяващи факти и обстоятелства, имащи значение за данъчното облагане. При 

прекратяване регистрацията на превозното средство, данъчно задълженото лице 
представя документи от компетентен орган“ – да отпадне. 
ПЕТЪР МИРЧЕВ: Благодаря! Г-н Василев, да формирате вашето предложение. Ако 
правилно съм го разбрал, вие искате предложението по чл. 46 и чл. 47 отделно. 

КОСТАДИН ВАСИЛЕВ: Точно. 

ПЕТЪР МИРЧЕВ: Благодаря! 
КОСТАДИН ВАСИЛЕВ: Абсолютно правилно сте ме разбрали. Искам поотделно да 
гласуваме и двата члена. 
ПЕТЪР МИРЧЕВ: Благодаря! Г-н Хаджихристев, тъй като конкретизираме 
предложенията за протокола, за да няма после неясноти за гражданите и за самите 
протоколчици. Може ли да формулирате вашето предложение? 

КИРИЛ ХАДЖИХРИСТЕВ: Моето предложение е при формирането на данъка за 
пътни превозни средства, да се използват минималните ставки и като екологичен…, 

всички видове показатели, които са. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Имаше предвид, ако разрешите, г-н Хаджихристев. 
Минималните ставки и при определяне на имуществения компонент, и при определяне 
на екологичния компонент за съответната категория превозно средство, защото имаме 
данък превозни средства. Не е само върху МПС. То е и върху прикачни каравани и т. н. 

Значи и екологичния компонент минимални ставки, и имуществения компонент. Но 

тука аз се притеснявам от друго, защото тука имаме текст, който определя и 

отчисляване от страна на данъчно задължени лица на превозни средства. Как да 
отпадне това? Аз съм в затруднение да си определя. Как да отпадне? Няма как да 
отпадне. Данъчно задължено лице… 

ПЕТЪР МИРЧЕВ: Колеги, прекратили сме разискванията. Дадох възможност само на 
тези, които са ги направили, да ги конкретизират.  
САЛИХ АРШИНСКИ: Г-н Кръстанов има право. В тази алинея, която прочетох, да 
остане само частта, която касае представянето на документ от компетентен орган, 

когато е прекратена регистрацията на превозно средство. Редактираме, за протокола, 
„служителят на общинска администрация може да изисква документи, удостоверяващи 

прекратяване регистрацията на превозно средство, за данъчно задължено лице, когато 

това е необходимо“. 

ПЕТЪР МИРЧЕВ: Тоест отпада израза „факти и обстоятелства, имащи значение за 
данъчното облагане“. Така ли? 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Аз искам само да допълня. Прекратяване на моторно превозно 
средство не става през общинска администрация. Трябва през КАТ. 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Ще вържем ръцете на администрацията. Недейте така. 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Смяната от една в друга, това не е изобщо от нашата 
компетенция. Това става служебно. Когато се сменя талона и се подаде в друга, или сте 
сменили номера, веднага се сменя информацията… 

(Разисквания в залата/ не се чува) 

ПЕТЪР МИРЧЕВ: Колеги, изпадаме сега малко в една такава хипотеза. Не че е 
невъзможно, но трябва да направим много прецизно нещата, за да не ги върне 
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областния управител. Предлагам, ако нямате нищо против, да гласуваме първо 

предложението на г-жа Каменова. Тъй като с него се изменя диспозитива на така 
предложените ни с докладната решения. Тоест ние изменяме решението, което 

областния управител го е върнал. Тоест, ако първо не гласуваме нейното решение, а 
гласуваме другите предложения, може да настане хаос. Така че има ли несъгласни с 
това мое предложение първо да подложа на гласуване нейното предложение? Нямате 
нищо против. По процедура, г-н Топов. 
ФИЛИП ТОПОВ: Значи колеги, в рамките на секунди. Всяко едно предложение се 
диктува на микрофона, за да може да влезне в протокола, а не предложението на 
Филип Топов, и на тоя и на оня. Просто това е за прецизност. Прочетете го 

внимателно, да може да се запише в диспозитива. 
ПЕТЪР МИРЧЕВ: Това беше целта, г-н Топов, да дам думата на тези, които са 
направили предложенията, да ги формулират. И ви помолих да внимавате, защото тъй 

като предложенията не са ни дадени с вносителя в писмен вид, ние няма как да ги 

възпроизведем точно така, както са ги направили. Колеги, няма да утежнявам 

процедурата да ви карам да ги пишете писмено. И затова подлагам на гласуване 
предложението на г-жа Каменова, което беше формулирано няколко минути по-рано, и 

касаещо правните основания, както и начина на формулиране на диспозитива на 
решението. Моля тези, които са съгласни, да гласуват „за“. И тъй като, за да няма 
проблем, предлагам гласуването да бъде поименно, ако нямате нищо против. 
 

Поименно гласуване на предложението на Славка Каменова:  

1. Анастас Караджов   – отсъства 
2. Ангел Безергянов    – „за“ 

3. Анита Чолакова   – „за“ 

4. Валентин Кюлхански    – „за“ 

5. Валентин Цолов    – „за“ 

6. Данчо Киряков    – „за“ 

7. Димитър Кръстанов    – „за“ 

8. Димитър Николов    – „за“ 

9. Екатерина Гаджева   – „за“ 

10. Елисавета Лободова    – „за“ 

11. Ивайло Халваджиев    – „за“ 

12. Иван Пищалов     – „за“ 

13. Илия Томов     – „за“ 

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“ 
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25. Славка Каменова    – „за“ 

26. Стефан Сабрутев    – „за“ 

27. Стоян Иванов     – „за“ 

28. Филип Топов     – „въздържал се“ 

29. Юлия Кисьова     – „за“ 

 

ПЕТЪР МИРЧЕВ: Моля, обявете резултата.  
(Мариана Иванова: 27 „за“, без „против“, 1 „въздържали се“.) 

ПЕТЪР МИРЧЕВ: 27 „за“, без „против“ и 1 „въздържал се“, предложението на г-жа 
Каменова, формулирано преди малко, се приема. Преминаваме към предложението на 
г-н Хаджихристев, което беше формулирано преди малко. Моля, който е съгласен, да 
гласува. Поименно гласуване.. 
(От залата: Може ли да го повторите?) 

ПЕТЪР МИРЧЕВ: Г-н Хаджихристев, формулирайте го отново 
КИРИЛ ХАДЖИХРИСТЕВ: При изчисляването на пътния данък за превозни средства, 
да се използват минималните коефициенти в имуществения и екологичния компонент.  
ПЕТЪР МИРЧЕВ: Благодаря! Поименно гласуване.  

 

Поименно гласуване на предложението на Кирил Хаджихристев: 
 

1. Анастас Караджов   – отсъства 
2. Ангел Безергянов    – „въздържал се“ 

3. Анита Чолакова   – „въздържала се“ 

4. Валентин Кюлхански    – „за“ 

5. Валентин Цолов    – „за“ 

6. Данчо Киряков    – „въздържал се“ 

7. Димитър Кръстанов    – „за“ 

8. Димитър Николов    – „за“ 

9. Екатерина Гаджева   – „за“ 

10. Елисавета Лободова    – „за“ 

11. Ивайло Халваджиев    – „за“ 

12. Иван Пищалов     – „за“ 

13. Илия Томов     – „за“ 

14. Кирил Хаджихристев   – „за“ 

15. Коста Начев     – „за“ 

16. Костадин Василев    – „въздържал се“ 

17. Мариана Сивкова    – „въздържала се“ 

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“ 
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28. Филип Топов     – „за“ 

29. Юлия Кисьова     – отсъства 
 

ПЕТЪР МИРЧЕВ: Моля, обявете резултата.  
(Мариана Иванова: 22 „за“, без „против“, 5 „въздържали се“.) 

ПЕТЪР МИРЧЕВ: С 22 „за“, „против“ 0, „въздържали се“ 5, предложението на г-н 

Хаджихристев се приема. Остават още две предложения. Предложението на г-н 

Василев за отделно гласуване на чл. 46 и чл. 47. 

ДАНЧО КИРЯКОВ: То съвпада с предложението на г-н Аршински. Ако се приеме – 

приеме, ако не се приеме, няма да се приеме. 
ПЕТЪР МИРЧЕВ: Тогава да гласуваме на г-н Аршински. 

ДАНЧО КИРЯКОВ: То едното като гласуваш, същата работа.  
ПЕТЪР МИРЧЕВ: Моля, който е съгласен с така направеното предложение от г-н 

Василев, да гласува. 
ДАНЧО КИРЯКОВ: То няма нужда. 
ПЕТЪР МИРЧЕВ: Заповядайте, г-жо Каменова. 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Много моля да бъда извинена, но от инерцията по гласуването 

по нормативния акт за поименно гласуване на предложенията, тръгваме според мен на 
излишно погрешно гласуване поименно на предложенията. Аз предлагам, мисля, че 
както винаги сме правили, предложенията се гласуват явно, а актът, с който ще 
утвърдим решението, да бъде поименно. 

ПЕТЪР МИРЧЕВ: Добре. 
ДАНЧО КИРЯКОВ: Правилно. 

ПЕТЪР МИРЧЕВ: Има предложение от г-н Василев процедурно да се гласува първо 

предложението на г-н Салих Аршински. Имате ли нещо против? Не виждам. Подлагам 

на гласуване предложението на г-н Аршински именно да отпадне чл. 46 изцяло… 

(Славка Каменова, от място: Той направи редакция.) 

ПЕТЪР МИРЧЕВ: Не, след това се отказа. Чл. 46, ал. 5 става ал. 3 и г-н Аршински 

предлага това да отпадне. По процедурното предложение на г-жа Каменова, ако нямате 
нищо против, да гласуваме явно, с вдигане на ръка. Който е съгласен за процедурното 

предложение…. 

(Кирил Хаджихристев, от място: Какво става сега? Може ли да го формулирате?) 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Отпада чл. 46 целия. 
ПЕТЪР МИРЧЕВ: Г-н Аршински, за прецизност, формулирайте. 
САЛИХ АРШИНСКИ: За прецизност. Ново чл. 46, ал. 5 става 3: „Служителят на 
общинска администрация може да изисква документи, удостоверяващи факти и 

обстоятелства, имащи значение за данъчното облагане. При прекратяване 
регистрацията на превозното средство, данъчно задълженото лице представя 
документи от компетентен орган“. Предложението е целият член, ал. 3 да отпадне. Да 
не се изискват допълнителни документи. 

ПЕТЪР МИРЧЕВ: Колеги, който е съгласен с така направеното предложение, моля да 
гласува явно. 

ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 4, „ПРОТИВ“ – 3, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 9. 

ПЕТЪР МИРЧЕВ: С 4 „за“, 3 „против“ и 9 „въздържали се“, това предложение на г-н 

Аршински не се приема. 
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(Кирил Хаджихристев, от място: Значи ли, че 12 човека не са участвали в 

гласуването?) 

(Мариана Сивкова, от място: Не може.) 

(Кирил Хаджихристев, от място: Това означава, че 12 човека не са гласували.) 

КИРИЛ ХАДЖИХРИСТЕВ: Предлагам прегласуване. 
ПЕТЪР МИРЧЕВ: Колеги, има направено възражение за прегласуване, допускам го. 

Моля, който е съгласен с така направеното предложение от г-н Аршински, да гласува. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 7, „ПРОТИВ“ – 3, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 11. 

ПЕТЪР МИРЧЕВ: 7 „за“, 3 „против“ и 11 „въздържали се“. Колеги, не се приема това 
предложение. Г-н Василев, при това положение държите ли? Оттегляте 
предложението. Колеги, във връзка… Обяснение на отрицателен вот. Заповядайте, г-н 

Кръстанов! 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Благодаря ви, г-н председателю! Уважаеми колеги, с 
неудоволствие искам да обясня, че в общинска администрация, в „Местни данъци и 

такси“ пристигат служебно всички регистрации, пререгистрации и отчисления на 
превозни средства. Но това по никакъв начин не може да попълни данните в 
Национална база „Данни“ по отношение на трите основни критерия, компоненти, 

които определят по новите изисквания данък превозни средства. Така че искаме не 
искаме, даваме ли си или не си даваме сметка ще създадем ли затруднения, ние нямаме 
друг избор, освен да предоставим възможност на служителите, изпълнявайки закона, 
да търсят тези три вида данни. Това е година, мощност на двигателя на автомобила и 

разбира се, екологична степен. Никакъв друг начин няма. Така че това мое убеждение 
ме доведе до намерението, което осъществих, да гласувам „против“. 

ПЕТЪР МИРЧЕВ: Колеги, трябва да гласуваме цялата докладна записка с така 
приетите преди малко две предложения – на г-жа Каменова и на г-н Хаджихристев. 
Поименно гласуване. 
 

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

1. Анастас Караджов   – отсъства 
2. Ангел Безергянов    – „за“ 

3. Анита Чолакова   – „за“ 

4. Валентин Кюлхански    – „за“ 

5. Валентин Цолов    – „за“ 

6. Данчо Киряков    – „за“ 

7. Димитър Кръстанов    – „за“ 

8. Димитър Николов    – „за“ 

9. Екатерина Гаджева   – „за“ 

10. Елисавета Лободова    – „за“ 

11. Ивайло Халваджиев    – „за“ 

12. Иван Пищалов     – „за“ 

13. Илия Томов     – „за“ 

14. Кирил Хаджихристев   – „за“ 

15. Коста Начев     – „за“ 

16. Костадин Василев    – „за“ 

17. Мариана Сивкова    – „за“ 

18. Мария Семерджиева    – „за“ 
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19. Марияна Методиева    – „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     – „въздържал се“ 

29. Юлия Кисьова     – „за“ 

 

ПЕТЪР МИРЧЕВ: Моля, обявете резултата.  
(Мариана Иванова: 27 „за“, без „против“, 1 „въздържали се“.) 

ПЕТЪР МИРЧЕВ: С 27 „за“, без „против“ и 1 „въздържал се“, се приема докладната 
записка с така направените предложения.  
 

       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, т. 24, Заповед № АП-03-14-8/08.01.2019 г. на Областен Управител на област 

Смолян, във връзка чл. 21, ал. 2 и чл.45, ал.4 и 9 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация 

  

Р Е Ш И : 

 

І. Изменя Решение № 990/17.12.2018 г. на Общински съвет Смолян, в частта 

относно §10, чл. 46, ал.2, т.5, ал. 3а и 3б и §11, чл. 47, ал.1, буква а,б,в,г,д и е,  както 

следва: 

    1. Отпадат предложените промени в §10, чл. 46, ал.2, т. 5 и добавените нови 

алинеи 3“а“ и 3“б“. 

    2. В чл. 46, ал.5 става ал. 3 - /Служителят на общинска администрация може да 

изисква документи, удостоверяващи факти и обстоятелства, имащи значение за 

данъчното облагане. При прекратяване регистрацията на превозно средство 

данъчно задълженото лице, представя документ от компетентен орган./ 

         3. Изменя в §11 чл. 47, ал.1,  а,б,в, д  и е , както следва: 

             - б.а до 55 kw 0.34  

             - б. б – над 55kw часа до 74 kw – 0.54 лв. 

             - б. в над 74 kw до 110 kw – 1.10 лв. 

             - б. г – над 110  kw до 150 kw – 1.23 лв. 

             - б.д – над 150  kw до 245 kw – 1,60 лв. 

             - б. е над 245  kw  - 2.10 лв. 

 

 

ПЕТЪР МИРЧЕВ: Преминаваме към т. 3 от дневния ред. 
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ПО ТРЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Върнато като незаконосъобразно за ново 

обсъждане на Решение № 992/17.12.2018 г. на Общински съвет – Смолян, относно: 

Приемане на Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – 

общинска собственост, съгласно Заповед АП-03-14-8/08.01.2019 г. на Областен 

управител на област Смолян. 

ДОКЛАДВА: инж. Данчо Киряков – Председател на Общинския съвет 

 

ПЕТЪР МИРЧЕВ: Връщане за ново разглеждане и ново поименно прегласуване на 
Решение № 992 от 17.12.2018 г. на Общински съвет – Смолян, относно приемане на 
Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост. 
Давам думата на вносителя. 
ДАНЧО КИРЯКОВ: Нямам допълнения. 
ПЕТЪР МИРЧЕВ: Няма какво да добави. Колеги, разкривам дискусия. Г-жо Каменова, 
заповядайте! 
(Стоян Иванов, от място: Председател на комисия. Научете се.) (Смях в залата.) 

ПЕТЪР МИРЧЕВ: Г-н Иванов, прощавайте! Заповядайте! 
СТОЯН ИВАНОВ: Уважаеми колеги, от името на комисията, с 5 „за“, без „против“ и 

без „въздържали се“, предложението се приема единодушно. 

ПЕТЪР МИРЧЕВ: Благодаря! Г-жо Каменова, заповядайте! 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Благодаря! Съвсем накратко. Пак процедурно предложение 
относно оформянето на решението. Съобразно правомощията ни по чл. 45, да бъде 
„Приема повторно решение…, като приема Годишна програма“. Само това, „приема 
повторно решение“. И използвам да ви обърна внимание за нещо процедурно. С 

Правилникът, който току-що приехме, нищо не сме казали какво се случва със 
свиканото заседание на Общинския съвет, ако то трябва да продължи на следващия 
ден. Значи свикано заседание за 31 януари няма. Какво ще стане с решенията, приети 

след 00.00 часа? Затова моля да се обединим около това до 24 часа да приемем дневния 
ред, г-н председател. 

ПЕТЪР МИРЧЕВ: Целият дневен ред. Благодаря! Колеги, други предложения? Не 
виждам. Предлагам да прекратим разискванията. Моля, който е съгласен, да гласува 
„за“. 

ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 21, „ПРОТИВ“ – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0. 

ПЕТЪР МИРЧЕВ: С 21 „за“, без „въздържал се“ и „против“, прекратяваме 
разискванията. Подлагам на гласуване предложението на г-жа Каменова да бъде 
изменен диспозитива на самата докладна. Моля, който е съгласен за това предложение, 
да гласува „за“. 

(Анита Чолакова, от място: Вносителят го приема.) 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Приемам всичко, да. 
ПЕТЪР МИРЧЕВ: Не съм разбрал, колеги, че вносителят го приема. Да, той заяви пред 

мен, че го приема. гласуваме цялата докладна с така приетото предложение. Поименно 
гласуване. 
 

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

1. Анастас Караджов   – отсъства 
2. Ангел Безергянов    – „за“ 

3. Анита Чолакова   – „за“ 
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4. Валентин Кюлхански    – отсъства 
5. Валентин Цолов    – „за“ 

6. Данчо Киряков    – „за“ 

7. Димитър Кръстанов    – „за“ 

8. Димитър Николов    – „за“ 

9. Екатерина Гаджева   – „за“ 

10. Елисавета Лободова    – „за“ 

11. Ивайло Халваджиев    – „за“ 

12. Иван Пищалов     – „за“ 

13. Илия Томов     – отсъства 
14. Кирил Хаджихристев   – отсъства 
15. Коста Начев     – „за“ 

16. Костадин Василев    – отсъства 
17. Мариана Сивкова    – „за“ 

18. Мария Семерджиева    – „за“ 

19. Марияна Методиева    – „за“ 

20. Милен Журналов    – „за“ 

21. Милен Пачелиев    – „за“ 

22. Михаил Генчев    – отсъства 
23. Петър Мирчев     – „за“ 

24. Салих Аршински    – „за“ 

25. Славка Каменова    – „за“ 

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

29. Юлия Кисьова     – „за“ 

 

ПЕТЪР МИРЧЕВ: Моля, обявете резултата.  
(Мариана Иванова: 21 „за“, без „против“ и „въздържали се“.) 

ПЕТЪР МИРЧЕВ: С 21 „за“, без „против“ и „въздържали се“, приехме т. 3 от дневния 
ред. 

 

         Общинският съвет след като се запозна с докладната записка на 

Председателя на Общински Съвет Смолян – инж.ДАНЧО КИРИЛОВ КИРЯКОВ,  

на основание чл. 21, ал.1,т.24, чл.451 ал.4 и ал.9 от ЗМСМА,Заповед № АП-03-14-

8/08.01.2019 г. на Областен Управител на област Смолян,във връзка с чл. 21, ал.1, 

т. 8 и т. 12 от ЗМСМА 

 

 

Р Е Ш И: 

 

          І. Приема ПОВТОРНО Решение № 992/17.12.2018 г. на Общински съвет 

Смолян както следва: 

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

общинска собственост за 2019 година, както следва: 

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

към приетата Годишна програма. 

        3.Възлага на Кмета на Общината да обяви Годишната програма на интернет-

страницата на общината, и в един местен вестник. 

 

 

 

ПО ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Върнати като незаконосъобразни за 

ново обсъждане на Решения №№ 991, 993 и 994/17.12.2018 г. на Общински съвет – 

Смолян, приети на 17.12.2018 г., съгласно Заповед АП-03-14-8/08.01.2019 г. на 

Областен управител на област Смолян. 

ДОКЛАДВА: инж. Данчо Киряков – председател на Общинския съвет 

 

ПЕТЪР МИРЧЕВ: Точка 4. Връщане за поименно прегласуване на Решения № 991, 993 

и 994 от 17.12.2018 г., на Общински съвет – Смолян. Давам думата на вносителя. 
ДАНЧО КИРЯКОВ: Няма какво да добавя. 
ПЕТЪР МИРЧЕВ: Няма какво да добави. Колеги, предложения? Г-жо Каменова, 
заповядайте! 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Уважаеми колеги, същото предложение както предходните. Да 
претърпи корекция решението, с уговорката, че няма пречка в едно решение да бъдат 
приети повторно и трите решения, по трите предишни, само че с отделна номерация. 
Така, поздравления за администрацията, направили сте го поотделно, но от правна 
гледна точка да бъде по трите решения „Приема повторно решения № еди-кое си…“, 

„Приема повторно решение № 991, Решение № 993… и приема Повторно решение № 

994“. Това е. 
ПЕТЪР МИРЧЕВ: Колеги, други предложения? Не виждам. 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Приемам. 

ПЕТЪР МИРЧЕВ: Вносителят спомена, че приема предложението на г-жа Каменова. 
Други предложения? Не виждам. Предлагам процедурно да прекратим разискванията. 
Моля, който е съгласен, да гласува „за“. 

ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 22, „ПРОТИВ“ – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0. 

ПЕТЪР МИРЧЕВ: С 22 „за“, без „въздържали се“ и „против“, прекратихме 
разискванията. Моля, който е съгласен с така предложената докладна, заедно с 
приетите от вносителя промени, касаещи предложенията на г-жа Каменова, да гласува. 
Поименно гласуване. 
 

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

1. Анастас Караджов   – „за“ 

2. Ангел Безергянов    – „за“ 

3. Анита Чолакова   – „за“ 

4. Валентин Кюлхански    – отсъства 
5. Валентин Цолов    – „за“ 

6. Данчо Киряков    – „за“ 

7. Димитър Кръстанов    – „за“ 

8. Димитър Николов    – „за“ 

9. Екатерина Гаджева   – „за“ 
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10. Елисавета Лободова    – отсъства 
11. Ивайло Халваджиев    – „за“ 

12. Иван Пищалов     – „за“ 

13. Илия Томов     – „за“ 

14. Кирил Хаджихристев   – отсъства 
15. Коста Начев     – „за“ 

16. Костадин Василев    – отсъства 
17. Мариана Сивкова    – „за“ 

18. Мария Семерджиева    – „за“ 

19. Марияна Методиева    – „за“ 

20. Милен Журналов    – „за“ 

21. Милен Пачелиев    – „за“ 

22. Михаил Генчев    – отсъства 
23. Петър Мирчев     – „за“ 

24. Салих Аршински    – „за“ 

25. Славка Каменова    – „за“ 

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

28. Филип Топов     – „против“  

29. Юлия Кисьова     – „за“ 

 

ПЕТЪР МИРЧЕВ: За яснота, г-н Топов. Предложението на г-жа Каменова беше, 
нейното предложение да бъде отнесено към всяко едно от решенията като бъде 
формирано отделно решение.  
(Димитър Кръстанов, от място: А, не може.) 

ПЕТЪР МИРЧЕВ: След проведено гласуване..., моля, обявете резултата.  
(Мариана Иванова: 21 „за“, 1 „против“, без „въздържали се“.) 

ПЕТЪР МИРЧЕВ: С 21 „за“, 1 „против“ и без „въздържали се“, приемаме докладната 
записка с така направените промени, приети от вносителя, във връзка с предложенията 
на г-жа Каменова.  

 

                 Общинският съвет след като се запозна с докладната записка на 

Председателя  на Общински съвет Смолян – инж. ДАНЧО КИРИЛОВ КИРЯКОВ, 

на основание чл. 21, ал.1, т. 24, чл.45,ал.4, ал.9 от ЗМСМА, Заповед № АП-03-14-

8/08.01.2019 г. на Областен Управител на област Смолян, във връзка с чл. 21, 

ал.1,т.8, т. 24 и ал.2 от ЗМСМА и чл. 66 а от ЗОС, приема следното  

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 1022 

 

              Приема Повторно Решение №991/17.12.2018 г., на общински съвет 

Смолян, както следва: 

              1. Приема  Отчета  за състоянието на общинската собственост и 

резултатите от нейното управление по видове и категории обекти в Община 

Смолян за 2018 г. 
              2.Приема приходите както следва: 
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         2.1.Продажби на имоти частна общинска собственост по чл. 35 от ЗОС – 49 

482 лева; 

        2.2.Продажби по чл. 36 от ЗОС – прекратяване на съсобственост върху имоти 

между общината, държавата, физически и юридически  лица – 4097 лева; 

       2.3.Продажби по чл. 15, ал.3 и ал.5 от ЗУТ – когато с план за регулация се 
променят границите на УПИ – общинска собственост – 55 667 лева; 

      2.4.Продажби по чл. 37, чл. 38 от ЗОС за учредяване право на строеж върху 

имоти – частна общинска собственост – 25 941 лева; 

                 2.5.Продажби на жилищни имоти по чл. 47  от ЗОС – 197 985 лева; 

      2.6.Приходи от учредяване на сервитут за право на прокарване на прокарване 
на отклонения от общи мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура – 3 

020 лева; 

      2.7.Приходи от продажби на дървесина добита от горски територии – 

общинска собственост – 183 940 лева; 

                2.8.Приходи от административни услуги – 90 512 лева; 

     2.9.Приходи от наеми на общински помещения, сгради, имущество – 181 746 

лева; 

    2.10.Приходи от наеми на жилищни имоти – 58 423 лева; 

    2.11.Приходи от наеми на терени  (чл. 56 от ЗУТ) – 48 143 лева; 

    2.12.Приходи от наеми на земеделски земи – 64 738 лева; 

 

                                                  …………………………. 

 

     Общинският съвет след като се запозна с докладната записка на Председателя  

на Общински съвет Смолян – инж. ДАНЧО КИРИЛОВ КИРЯКОВ, на основание 
чл. 21, ал.1, т. 24, чл. 45, ал.4 и ал.9 от ЗМСМА, Заповед № АП-03-14-8/08.01.2019 г 
. на Областния Управител на област Смолян, във връзка с чл. 21, ал.1т. 10 от 

ЗМСМА, прие следното  

Р Е Ш Е Н И Е:  № :1023 

 

                        Прие Повторно Решение № 993/17.12.2018 г. на Общински Съвет 

Смолян, както следва: 

1. Упълномощава Кмета на Община Смолян за издаване на Запис на заповед за  

обезпечение на авансовото плащане в размер 652 641,54 лв. 

( шестстотин петдесет и две хиляди шестстотин четиридесет и един лев и петдесет 

и четири  стотинки), представляващи 35% (тридесет и пет на сто) от 

предоставената от УО безвъзмездна финансова помощ по  Административен 

договор № РД-02-37-88/17.09.2018г. и  номер от ИСУН- BG16RFOP001-1.022-0003-

C01   проект  „Изграждане на нови социални жилища в град Смолян,  

финансиран от Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020, по процедура 

за директно предоставяне № BG16RFOP001-1.022 „Изпълнение на интегрирани 

планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 – Смолян. 

  

…………………………….. 
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       Общинският съвет след като се запозна с докладната записка на Председателя 

на Общински съвет Смолян – инж.ДАНЧО КИРИЛОВ КИРЯКОВ,  

На основание чл. 21, ал.1,т.24, чл. 45, ал.4 и ал.9 от ЗМСМА, Заповед № АП-03-14-

8/08.01.2019 г. на Областен Управител на област Смолян, във връзка с чл. 21, 

ал.1,т.8 от ЗМСМА, чл.12, ал.3 от ЗОС и ЗДБ на Р. България, прие следното 

                                                  

Р Е Ш Е Н И Е:  № 1024 

 

          Приема повторно Решение № 994/17.12.2018 г., както следва: 

       1. Предоставя безвъзмездно за управление на Дирекция „Социално 

подпомагане“ - Смолян към Агенция за социално подпомагане гр.София, 

следните обекти публична общинска собственост: 

       т.1.1 Самостоятелен обект с идентификатор  67653.918.43.13.4  с площ ведно с 
общи части 1167.94 кв.м, бр. нива 1, попадащ на 4 – ти  етаж  в сграда  с 
идентификатор 67653.918.43.13,  тип: За делова и административна дейност, 

находяща се в поземлен имот с идентификатор 67653.918.43 по кадастрална карта 

на гр.Смолян, одобрена със Заповед № РД-18-1410.05.2005 г., образуващ   УПИ І, 
кв. 6 по ПУП на гр. Смолян, Ц.Ч., целият имот актуван с Акт за публична 

общинска собственост №430/15.01.2001 г. с адрес бул.България № 12, вписан в 

Служба по вписванията – Смолян  под № 154, том І, Н.Д. 179, вх.регистър № 

285/15.03.2004 г. ; 
        т.1.2. Помещение за складови нужди с площ 30 кв.м., находящо се на 2-ри 

етаж в самостоятелен обект с идентификатор 67653.918.43.13.2, бр. нива 1, площ 

по документ 1513.16 кв.м., попадащо в сграда  с идентификатор 67653.918.43.13,  

тип: За делова и административна дейност, находяща се в поземлен имот с 
идентификатор 67653.918.43 по кадастрална карта на гр.Смолян, одобрена със 
Заповед № РД-18-1410.05.2005 г., образуващ   УПИ І, кв. 6 по ПУП на гр. Смолян, 

Ц.Ч., целият имот актуван с Акт за публична общинска собственост 

№430/15.01.2001 г. с адрес бул.България № 12, вписан в Служба по вписванията – 

Смолян  под № 154, том І, Н.Д. 179, вх.регистър № 285/15.03.2004 г. ; 
        2. Всички разходи, свързани с ползването на имота се заплащат от ползвателя 

както следва: 

       2.1. Eл.енергия, вода, асансьор, данък (съгл.чл.11 ал.5 от ЗМДТ) и такса 

битови отпадъци. 

       3. Упълномощава Кмета на Община Смолян да издаде заповед и да сключи 

договор за предоставяне на безвъзмездно управление за срок от 5 (пет) години . 

 

 

ПО ПЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Върнато като незаконосъобразно за ново 

обсъждане на Решение № 1000/17.12.2018 г. на Общински съвет – Смолян, 

относно: Одобряване на пазарна цена за обезщетение на собствениците на 

поземлени имоти, попадащи в обект: „Обходен път Тикале – Влахово“, съгласно 

Заповед АП-03-14-8/08.01.2019 г. на Областен управител на област Смолян. 

ДОКЛАДВА: инж. Данчо Киряков – Председател на Общинския съвет 

 

ПЕТЪР МИРЧЕВ: Точка 5 от дневния ред. Връщане за поименно прегласуване на 
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Решение № 1000 от 17.12.2018 г. на Общински съвет – Смолян, относно одобряване на 
пазарна цена за обезщетение на собствениците на поземлени имоти, попадащи в обект: 
„Обходен път Тикале – Влахово“. Давам думата на вносителя. Няма какво да добави. 

Колеги, разкривам дискусия. Г-н Топов, заповядайте! 
ФИЛИП ТОПОВ: Колеги, предлагам тази докладна записка да бъде отложена. Много 

съображения за това предложение. Касае се за одобряване на пазарна цена за 
обезщетение на собственици на поземлени имоти, попадащи в обхвата на обходен път 
„Тикале – Влахово“. Тука това е цяла сага. Запознал съм се с докладната записка. 
Казвам, същата е не мотивирана, не обоснована, както казваме юристите. Прескочени 

са определени процедури. Аз тука ще гласувам „против“.  

ПЕТЪР МИРЧЕВ: Г-жо Каменова, заповядайте! 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Решението на Общинския съвет е върнато за прегласуване, 
тъй като погрешно е гласувано явно. Налага се поименно гласуване. Като пак моето 

предложение тука ще бъде погрешно е записано потвърждава справедливата оценка. 
Тук решението трябва да бъде „приема повторно решение, с което потвърждава 
одобрената оценка“. Това е моето предложение за правилен диспозитив на решението. 

И е върнато за прегласуване. 
ПЕТЪР МИРЧЕВ: Благодаря! Колеги, други предложения? Не виждам. Моля, който е 
съгласен да прекратим разискванията, да гласува „за“. 

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

ПЕТЪР МИРЧЕВ: С 24 „за“, без „против“ и „въздържали се“, колеги, прекратихме 
разискванията. Има две процедурни предложения. Първото е на г-н Топов за отлагане 
на докладната. Моля, който е съгласен с това предложение, да гласува „за“. За да няма 
объркване, колеги, прегласуваме. Моля, внимавайте и се концентрирайте! Всички сме 
изморени, но още доста работа ни чака. Гласуваме предложението на г-н Топов за 
отлагане на докладната. Който е съгласен, моля да гласува „за“. 

ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 11, „ПРОТИВ“ – 8, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 3. 

ПЕТЪР МИРЧЕВ: С 11 „за“, 8 „против“ и „въздържали се“ 3, предложението за 
отлагане не се приема. Второто процедурно предложение беше… Прощавайте, не 
процедурно предложение. Второто предложение беше на г-жа Каменова. 
ДАНЧО КИРЯКОВ: Аз го приех. 

ПЕТЪР МИРЧЕВ: Което е прието от вносителя. Поради тази причина подлагам на 
гласуване цялата докладна записка с така приетото от вносителя предложение на г-жа 
Каменова. Поименно гласуване. 
 

 

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

1. Анастас Караджов   – отсъства 
2. Ангел Безергянов    – „за“ 

3. Анита Чолакова   – „за“ 

4. Валентин Кюлхански    – „въздържал се“ 

5. Валентин Цолов    – „въздържал се“ 

6. Данчо Киряков    – „за“ 

7. Димитър Кръстанов    – „въздържал се“ 

8. Димитър Николов    – „за“ 

9. Екатерина Гаджева   – „за“ 
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10. Елисавета Лободова    – „въздържала се“ 

11. Ивайло Халваджиев    – „за“ 

12. Иван Пищалов     – „въздържал се“ 

13. Илия Томов     – „въздържал се“ 

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    – „въздържала се“ 

20. Милен Журналов    – „за“ 

21. Милен Пачелиев    – „въздържал се“ 

22. Михаил Генчев    – отсъства 
23. Петър Мирчев     – „за“ 

24. Салих Аршински    – „за“ 

25. Славка Каменова    – „за“ 

26. Стефан Сабрутев    – „въздържал се“ 

27. Стоян Иванов     – „за“ 

28. Филип Топов     – „против“ 

29. Юлия Кисьова     – „за“ 

 

ПЕТЪР МИРЧЕВ: Моля, обявете резултата.  
(Мариана Иванова: 15 „за“, 1 „против“, 11 „въздържали се“.) 

ПЕТЪР МИРЧЕВ: С 15 „за“, 1 „против“ и 11 „въздържали се“, докладната записка се 
приема. 
 

            Общинският съвет след като се запозна с докладната записка на 

Председателя на Общински съвет Смолян – инж.ДАНЧО КИРИЛОВ КИРЯКОВ, 

на основание чл. 21, ал.1, т. 24, чл. 45, ал.4 и ал. 9 от ЗМСМА, Заповед Областен 

Управител на област Смолян № АП-03-14-8/08.01.2019 г., във връзка с чл.21, 

ал.1,т.8 и т. 23 от ЗМСМА   

 

Р Е Ш Е Н И Е : 1025 

 

                    Приема повторно Решение № 1000 /17.12.2018 г. както следва : 

       Одобрява справедлива пазарна цена за 1 кв.м. – 2,66 лв. без ДДС за 

обезщетение на собствениците  на части от поземлени имоти с идентификатори 

67653.300.745 - площ от 178 кв.м, 67653.300.748 – площ от 1094 кв.м., 67653.300.74 –

площ от 718 кв.м., 67653.300.743 – площ от 121 кв.м. и 67653.300.746-площ от 299 

кв.м., попадащи в трасето на обект:“Обходен път Тикале-Влахово“ въз основа на 

Доклад за извършена експертна оценка от лицензиран оценител, вписан в 

Камарата на независимите оценители в България . 

 

…………………………………….. 
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ПО ШЕСТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Върнато като незаконосъобразно за 

ново обсъждане на Решение № 1013/17.12.2019 г. на Общински съвет – Смолян, 

относно: Удължаване срок по договори за наем на общински пасища, мери и 

ливади, сключени след търгове, на основание Закона за собствеността и 

ползването на земеделските земи, след изменения в ЗСПЗЗ, засягащи 

животновъди, поели ангажименти относно срокове за ползване и поддържане на 

наети общински имоти. 

ДОКЛАДВА: инж. Данчо Киряков – Председател на Общинския съвет 

 

ПЕТЪР МИРЧЕВ: Преминаваме към т. 6 от дневния ред. Отмяна на Решение № 1013 

от 17.12.2018 г. на Общински съвет – Смолян. Давам думата на вносителя. 
ДАНЧО КИРЯКОВ: Няма какво да добавя. 
ПЕТЪР МИРЧЕВ: Няма какво да добави. Колеги, разкривам дискусия. Не виждам 

желаещи. Предлагам да прекратим разискванията. Моля, който е съгласен, да гласува 
„за“. 

ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 26, „ПРОТИВ“ – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0. 

ПЕТЪР МИРЧЕВ: С 26 „за“, без „против“ и без „въздържали се“, прекратихме 
разискванията.  
ДАНЧО КИРЯКОВ: Докато председателстващият пие водичка, да ви кажа, че тази 

докладна записка отменя решението от предходната сесия и т. 21 приема съвсем в друг 
вид докладната записка. 
ПЕТЪР МИРЧЕВ: Колеги, режим на гласуване. Поименно гласуване. 
 

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

1. Анастас Караджов   – отсъства 
2. Ангел Безергянов    – „за“ 

3. Анита Чолакова   – „за“ 

4. Валентин Кюлхански    – „за“ 

5. Валентин Цолов    – „за“ 

6. Данчо Киряков    – „за“ 

7. Димитър Кръстанов    – „за“ 

8. Димитър Николов    – „за“ 

9. Екатерина Гаджева   – „за“ 

10. Елисавета Лободова    – „за“ 

11. Ивайло Халваджиев    – „за“ 

12. Иван Пищалов     – „за“ 

13. Илия Томов     – „за“ 

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“ 
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23. Петър Мирчев     – „за“ 

24. Салих Аршински    – „за“ 

25. Славка Каменова    – „за“ 

26. Стефан Сабрутев    – „за“ 

27. Стоян Иванов     – „за“ 

28. Филип Топов     – „за“ 

29. Юлия Кисьова     – „за“ 

 

ПЕТЪР МИРЧЕВ: Моля, обявете резултата.  
(Мариана Иванова: 28 „за“, без „против“ и „въздържали се“.) 

ПЕТЪР МИРЧЕВ: С 28 „за“, без „против“ и „въздържали се“, докладната записка се 
приема.  
 

                 Общинският съвет след като се запозна с докладната записка на 

Председателя на Общински съвет Смолян – инж.ДАНЧО КИРИЛОВ КИРЯКОВ, 

на основание на основание чл. 21, ал.1 т.24, чл. 45, ал.4 и ал. 9 от ЗМСМА, Заповед 

№ АП-03-14-8/08.01.2019 г. на Областен Управител на област Смолян, във връзка 

с  чл.21, ал. 1, т. 8 и ал. 2  от Закона за местното самоуправление и местната  

администрация, чл. 37и, ал. 12 от Закона за собствеността и ползването на 

земеделските земи, 

 

Р Е Ш Е Н И Е № 1026 

 

               ОТМЕНЯ  Решение  No 1013/17.12.2018 г., прието на заседание, на 

Общински Съвет Смолян,  проведено  на 17.12.2018 г.,  по Протокол  No 46,  

поради неговата  незаконосъобразност.   

 

 

 

ПЕТЪР МИРЧЕВ:  Преминаваме към разглеждане на т. 7 от дневния ред. 

 

ПО СЕДМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Върнати като незаконосъобразни за 

ново обсъждане Решения №№ 1014 и 1015/17.12.218 г. на Общински съвет – 

Смолян, приети на 17.12.2018 г., съгласно Заповед АП-03-14-8/08.01.2019 г. на 

Областен управител на област Смолян. 

ДОКЛАДВА: инж. Данчо Киряков – Председател на Общинския съвет 

 

 

ПЕТЪР МИРЧЕВ: Връщане за поименно прегласуване на Решения № 1014 и 1015 от 
17.12.2018 г. на Общински съвет – Смолян. Давам думата на вносителя. 
ДАНЧО КИРЯКОВ: Няма какво да добавя. 
ПЕТЪР МИРЧЕВ: Няма какво да добави. Колеги, разкривам дискусия. Не виждам 

желаещи за изказване. Моля, който е съгласен… 

СЛАВКА КАМЕНОВА: Момент, момент. Вие не погледнахте просто. 

ПЕТЪР МИРЧЕВ: Прощавайте, г-жо Каменова. 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Ако е същото решение, с което, понеже не разполагам с 



Протокол № 47/30.01.2019 г. 

  

97 

 

докладната, потвърждаване на решенията, предлагам пак да се направи „приема 
повторно“. 

ПЕТЪР МИРЧЕВ: Диспозитива на докладната е „потвърждава Решение № 1014…“. 

СЛАВКА КАМЕНОВА: Разбрах. 

ПЕТЪР МИРЧЕВ: „.. и упълномощава кмета“, т. 1… 

СЛАВКА КАМЕНОВА: Добре, добре. Достатъчно. Значи не потвърждава, а приема 
повторно решение. 
(Димитър Кръстанов, от място: А 1015?) 

СЛАВКА КАМЕНОВА: И за двете. Значи става дума за две върнати решения. Няма 
пречка да бъдат в една докладна, пак го повтарям. Но решението ще носи, два номера 
ще бъдат. 
ПЕТЪР МИРЧЕВ: Точно това е. 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Ще носят два номера. Не на това основание е върнато. И 

предният път така е гледано. Така са гласувани. Много пъти сме гласували така, когато 

даваме разрешение за мери, пасища. С едно решение ги гласуваме, но се дава нов 
номер. 

ПЕТЪР МИРЧЕВ: Благодаря! Колеги, други предложения? Не виждам. Моля, който е 
съгласен „за“ прекратяване на разискванията, да гласува. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 28, „ПРОТИВ“ – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0. 

ПЕТЪР МИРЧЕВ: С 28 „за“, без „против“ и „въздържали се“, прекратихме 
разискванията. 
ДАНЧО КИРЯКОВ: Приемам предложенията и по двете докладни записки. 

ПЕТЪР МИРЧЕВ: Тъй като вносителят приема предложенията и по двете докладни 

записки, подлагам на гласуване цялата докладна записка с така приетите от вносителя 
предложения от г-жа Каменова, които да бъдат съотнесени като отделни решения по 

двете решения, които гласуваме в диспозитива. Поименно гласуване. 
 

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

1. Анастас Караджов   – отсъства 
2. Ангел Безергянов    – „за“ 

3. Анита Чолакова   – „за“ 

4. Валентин Кюлхански    – „за“ 

5. Валентин Цолов    – „за“ 

6. Данчо Киряков    – „за“ 

7. Димитър Кръстанов    – „за“ 

8. Димитър Николов    – „за“ 

9. Екатерина Гаджева   – „за“ 

10. Елисавета Лободова    – „за“ 

11. Ивайло Халваджиев    – „за“ 

12. Иван Пищалов     – „за“ 

13. Илия Томов     – „за“ 

14. Кирил Хаджихристев   – „въздържал се“ 

15. Коста Начев     – „за“ 

16. Костадин Василев    – „за“ 

17. Мариана Сивкова    – „за“ 

18. Мария Семерджиева    – „за“ 
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19. Марияна Методиева    – „въздържала се“ 

20. Милен Журналов    – „за“ 

21. Милен Пачелиев    – „въздържал се“ 

22. Михаил Генчев    – „за“ 

23. Петър Мирчев     – „за“ 

24. Салих Аршински    – „за“ 

25. Славка Каменова    – „за“ 

26. Стефан Сабрутев    – „въздържал се“ 

27. Стоян Иванов     – „за“ 

28. Филип Топов     – „против“ 

29. Юлия Кисьова     – „за“ 

 

ПЕТЪР МИРЧЕВ: Моля, обявете резултата.  
(Мариана Иванова: 23 „за“, 1 „против“, 4 „въздържали се“.) 

ПЕТЪР МИРЧЕВ: С 23 „за“, 1 „против“ и 4 „въздържали се“, докладната записка се 
приема. 
 

 

                 Общинският съвет след като се запозна с докладната записка на Кмета 

на Община Смолян – НИКОЛАЙ ТОДОРОВ МЕЛЕМОВ, на основание 
чл.21,ал.1,т.24, чл.45, ал.4 и ал.9 от ЗМСМА, Заповед № АП-03-14-8/08.01.2019 г. на 

Областен Управител на област Смолян, във връзка с  чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2  от 

Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 19, ал. 1 и 

чл.24а, ал. 5 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, 

 

Р Е Ш Е Н И Е № 1027 

 

              Приема повторно Решение №1014/17.12.2018 г., както следва 

       І.  Упълномощава Кмета на Община Смолян да проведе процедура за 

провеждане на публични търгове с тайно наддаване по реда на чл. 66, ал. 1 т. 3 от 

Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско 

имущество, за отдаване под наем на земеделски земи - ниви от общински 

поземлен фонд в землищата на общ. Смолян, както следва:  

 

1.Землище на с. Полковник Серафимово:   

- нива с идентификатор 57282.2.40 с площ 1038 кв. м.;        

- нива с идентификатор 57282.2.38 с площ 428 кв. м.;       

- нива с идентификатор 57282.2.26 с площ 1164 кв. м.;     

- нива с идентификатор 57282.2.31 с площ 1221 кв. м.; 

- нива с идентификатор 57282.10.110 с площ 569 кв. м.;        

- нива с идентификатор 57282.10.111 с площ 460 кв. м.;    

- нива с идентификатор 57282.10.262 с площ 620 кв. м.;    

- нива с идентификатор 57282.2.26 с площ 1164 кв. м.;        

- нива с идентификатор 57282.2.31 с площ 1221 кв. м.;     

- нива с идентификатор 57282.2.38 с площ 423 кв. м.;  

- нива с идентификатор 57282.2.40 с площ 1038 кв. м.;  



Протокол № 47/30.01.2019 г. 

  

99 

 

- нива с идентификатор 57282.2.94 с площ 2781 кв. м.; 

- нива с идентификатор 57282.2.109 с площ 790 кв. м.;  

- нива с идентификатор 57282.2.110 с площ 822 кв. м.;  

- нива с идентификатор 57282.2.111 с площ 984 кв. м.;  

- нива с идентификатор 57282.2.142 с площ 962 кв. м.;  

- нива с идентификатор 57282.2.331 с площ 727 кв. м.;  

- нива с идентификатор 57282.2.332 с площ 833 кв. м.;  

- нива с идентификатор 57282.2.364 с площ 818 кв. м.;  

- нива с идентификатор 57282.4.304 с площ 806 кв. м.;      

- нива с идентификатор 57282.4.305 с площ 952 кв. м.;   

- нива с идентификатор 57282.5.31 с площ 335 кв. м.;     

- нива с идентификатор 57282.5.32 с площ 318 кв. м.;   

- нива с идентификатор 57282.5.35 с площ 263 кв. м.;   

- нива с идентификатор 57282.5.36 с площ 993 кв. м.; 

- нива с идентификатор 57282.5.175 с площ 1209 кв. м.;    

- нива с идентификатор 57282.5.249 с площ 945 кв. м.;   

- нива с идентификатор 57282.5.321 с площ 1235 кв. м.;   

- нива с идентификатор 57282.5.541 с площ 782 кв. м.;  

- нива с идентификатор 57282.5.542 с площ 2291 кв. м.;   

- нива с идентификатор 57282.5.543 с площ 1288 кв. м.;   

- нива с идентификатор 57282.6.47 с площ 1132 кв. м.;        

- нива с идентификатор 57282.6.52 с площ 1463 кв. м.;   

- нива с идентификатор 57282.6.53 с площ 1375 кв. м.;   

- нива с идентификатор 57282.7.121 с площ 292 кв. м.;    

- нива с идентификатор 57282.7.122 с площ 288 кв. м.; 

- нива с идентификатор 57282.7.124 с площ 898 кв. м.;  

- нива с идентификатор 57282.7.125 с площ 1230 кв. м.;   

- нива с идентификатор 57282.9.27 с площ 1910 кв. м.. 

 

 

2.Землище на с. Арда: 

- нива с идентификатор 00597.1.104 с площ 1090 кв. м.;        

- нива с идентификатор 00597.1.125 с площ 1339 кв. м.;    

- нива с идентификатор 00597.1.208 с площ 1738 кв. м.;   

- нива с идентификатор 00597.1.285 с площ 4478 кв. м.;       

- нива с идентификатор 00597.1.87 с площ 3419 кв. м.;     

- нива с идентификатор 00597.14.274 с площ 1169 кв. м.;     

- нива с идентификатор 00597.2.396 с площ 1129 кв. м.;  

- нива с идентификатор 00597.22.337 с площ 886 кв. м.;        

- нива с идентификатор 00597.22.377 с площ 259 кв. м.;  

- нива с идентификатор 00597.22.411 с площ 2492 кв. м.;   

- нива с идентификатор 00597.22.459 с площ 1024 кв. м.;    

- нива с идентификатор 00597.3.173 с площ 636 кв. м.;        

- нива с идентификатор 00597.3.174 с площ 469 кв. м.;   

- нива с идентификатор 00597.3.175 с площ 902 кв. м.;     

- нива с идентификатор 00597.31.51 с площ 211 кв. м.;        
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- нива с идентификатор 00597.31.52 с площ 174 кв. м.;    

- нива с идентификатор 00597.31.53 с площ 326 кв. м.;    

- нива с идентификатор 00597.31.54 с площ 192 кв. м.;   

- нива с идентификатор 00597.31.55 с площ 382 кв. м.;     

- нива с идентификатор 00597.31.62 с площ 252 кв. м.;     

- нива с идентификатор 00597.31.64 с площ 289 кв. м.;   

- нива с идентификатор 00597.31.69 с площ 1903 кв. м.;     

- нива с идентификатор 00597.4.139 с площ 264 кв. м.;       

- нива с идентификатор 00597.4.146 с площ 4199 кв. м.;   

- нива с идентификатор 00597.4.583 с площ 1013 кв. м.;   

- нива с идентификатор 00597.4.614 с площ 1141 кв. м.;  

- нива с идентификатор 00597.4.63 с площ 729 кв. м.;    

- нива с идентификатор 00597.5.19 с площ 1085 кв. м.; 

- нива с идентификатор 00597.5.22 с площ 1799 кв. м.;   

- нива с идентификатор 00597.5.30 с площ 947 кв. м.;   

 

3.Землище на с. Горна Арда: 

- нива с идентификатор 02782.1.186 с площ 831 кв. м.;   

- нива с идентификатор 02782.1.215 с площ 992 кв. м.;   

- нива с идентификатор 02782.1.219 с площ 2857 кв. м.;   

- нива с идентификатор 02782.1.220 с площ 1507 кв. м.;  

- нива с идентификатор 02782.1.95 с площ 645 кв. м.;   

- нива с идентификатор 02782.2.47 с площ 3860 кв. м.;   

- нива с идентификатор 02782.2.56 с площ 3236 кв. м.;   

- нива с идентификатор 02782.2.57 с площ 1273 кв. м.;   

- нива с идентификатор 02782.2.58 с площ 1423 кв. м.;   

- нива с идентификатор 02782.2.59 с площ 874 кв. м.;  

- нива с идентификатор 02782.2.60 с площ 925 кв. м.;   

- нива с идентификатор 02782.3.267 с площ 890 кв. м.;   

- нива с идентификатор 02782.3.268 с площ 1003 кв. м.; 

- нива с идентификатор 02782.3.269 с площ 889 кв. м.;   

- нива с идентификатор 02782.3.272 с площ 740 кв. м.;   

- нива с идентификатор 02782.3.273 с площ 1377 кв. м.;   

- нива с идентификатор 02782.3.274 с площ 421 кв. м.;   

- нива с идентификатор 02782.3.326 с площ 1604 кв. м.;   

- нива с идентификатор 02782.3.364 с площ 992 кв. м.;  

- нива с идентификатор 02782.3.374 с площ 2811 кв. м.;   

- нива с идентификатор 02782.3.399 с площ 665 кв. м.;  

- нива с идентификатор 02782.3.401 с площ 399 кв. м.;  

- нива с идентификатор 02782.3.403 с площ 723 кв. м.;   

- нива с идентификатор 02782.3.406 с площ 1059 кв. м.;  

- нива с идентификатор 02782.3.407 с площ 838 кв. м.;  

- нива с идентификатор 02782.3.408 с площ 363 кв. м.;  

- нива с идентификатор 02782.3.598 с площ 976 кв. м.;  

- нива с идентификатор 02782.3.76 с площ 4460 кв. м.;   

- нива с идентификатор 02782.4.17 с площ 2209 кв. м.;   
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- нива с идентификатор 02782.4.515 с площ 6642 кв. м.;   

- нива с идентификатор 02782.4.527 с площ 987 кв. м.;  

- нива с идентификатор 02782.4.530 с площ 926 кв. м.;   

- нива с идентификатор 02782.4.538 с площ 213 кв. м.;  

- нива с идентификатор 02782.5.271 с площ 1377 кв. м.;   

- нива с идентификатор 02782.7.245 с площ 5076 кв. м.;   

- нива с идентификатор 02782.7.246 с площ 3591 кв. м.;   

- нива с идентификатор 02782.7.247 с площ 2709 кв. м.; 

- нива с идентификатор 02782.7.248 с площ 166 кв. м.;   

- нива с идентификатор 02782.7.250 с площ 1152 кв. м.. 

 

4.Землище на с. Буката: 

- нива с идентификатор 06923.1.338 с площ 640 кв. м.;   

- нива с идентификатор 06923.1.343 с площ 602 кв. м.;   

- нива с идентификатор 06923.1.346 с площ 165 кв. м.; 

- нива с идентификатор 06923.2.528 с площ 489 кв. м.; 

- нива с идентификатор 06923.3.19 с площ 661 кв. м.; 

 

5.Землище на с. Гела: 

- нива с идентификатор 14605.11.126 с площ 259 кв. м.; 

- нива с идентификатор 14605.11.127 с площ 1139 кв. м.; 

- нива с идентификатор 14605.12.21 с площ 2562 кв. м.; 

- нива с идентификатор 14605.12.46 с площ 5839 кв. м.; 

- нива с идентификатор 14605.12.32 с площ 1083 кв. м.; 

- нива с идентификатор 14605.12.49 с площ 2066 кв. м.; 

- нива с идентификатор 14605.12.61 с площ 3874 кв. м.; 

- нива с идентификатор 14605.13.76 с площ 1265 кв. м.; 

- нива с идентификатор 14605.15.151 с площ 2531 кв. м.; 

- нива с идентификатор 14605.15.159 с площ 1420 кв. м.; 

- нива с идентификатор 14605.15.19 с площ 504 кв. м.; 

- нива с идентификатор 14605.15.26 с площ 836 кв. м.; 

- нива с идентификатор 14605.18.10 с площ 303 кв. м.; 

- нива с идентификатор 14605.19.102 с площ 2243 кв. м.; 

- нива с идентификатор 14605.19.83 с площ 4654 кв. м.; 

- нива с идентификатор 14605.19.85 с площ 1598 кв. м.; 

- нива с идентификатор 14605.19.86 с площ 1092 кв. м.; 

- нива с идентификатор 14605.2.106 с площ 6414 кв. м.; 

- нива с идентификатор 14605.2.163 с площ 862 кв. м.; 

- нива с идентификатор 14605.2.20 с площ 410 кв. м.; 

- нива с идентификатор 14605.2.47 с площ 1283 кв. м.; 

- нива с идентификатор 14605.2.73 с площ 2884 кв. м.; 

- нива с идентификатор 14605.2.74 с площ 2354 кв. м.; 

- нива с идентификатор 14605.35.14 с площ 2671 кв. м.; 

- нива с идентификатор 14605.35.15 с площ 5711 кв. м.; 

- нива с идентификатор 14605.35.20 с площ 2977 кв. м.; 

- нива с идентификатор 14605.35.21 с площ 2651 кв. м.; 
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- нива с идентификатор 14605.35.33 с площ 2169 кв. м.; 

- нива с идентификатор 14605.36.5 с площ 1433 кв. м.; 

- нива с идентификатор 14605.36.7 с площ 609 кв. м.; 

- нива с идентификатор 14605.44.3 с площ 623 кв. м.; 

- нива с идентификатор 14605.52.27 с площ 18078 кв. м.; 

- нива с идентификатор 14605.7.75 с площ 3171 кв. м.; 

- нива с идентификатор 14605.8.102 с площ 502 кв. м.; 

- нива с идентификатор 14605.8.111 с площ 251 кв. м.; 

- нива с идентификатор 14605.8.34 с площ 3063 кв. м.; 

- нива с идентификатор 14605.8.35 с площ 837 кв. м.; 

- нива с идентификатор 14605.8.50 с площ 1043 кв. м.; 

- нива с идентификатор 14605.8.54 с площ 510 кв. м.; 

- нива с идентификатор 14605.8.61 с площ 1069 кв. м.; 

- нива с идентификатор 14605.8.65 с площ 1520 кв. м.; 

- нива с идентификатор 14605.8.88 с площ 644 кв. м.; 

- нива с идентификатор 14605.9.206 с площ 551 кв. м.; 

- нива с идентификатор 14605.9.207 с площ 492 кв. м.; 

- нива с идентификатор 14605.9.54 с площ 1267 кв. м.; 

- нива с идентификатор 14605.9.58 с площ 1750 кв. м.. 

 

6.Землище на с. Момчиловци: 

- нива с идентификатор 49014.1.110 с площ 5814 кв. м.; 

- нива с идентификатор 49014.1.150 с площ 3099 кв. м.; 

- нива с идентификатор 49014.1.180 с площ 1142 кв. м.; 

- нива с идентификатор 49014.1.285 с площ 1888 кв. м.; 

- нива с идентификатор 49014.1.4 с площ 6044 кв. м.; 

- нива с идентификатор 49014.11.95 с площ 441 кв. м.; 

- нива с идентификатор 49014.12.124 с площ 812 кв. м.; 

- нива с идентификатор 49014.12.127 с площ 2528 кв. м.; 

- нива с идентификатор 49014.12.147 с площ 975 кв. м.; 

- нива с идентификатор 49014.12.202 с площ 158 кв. м.; 

- нива с идентификатор 49014.12.237 с площ 2835 кв. м.; 

- нива с идентификатор 49014.12.295 с площ 505 кв. м.; 

- нива с идентификатор 49014.12.31 с площ 458 кв. м.; 

- нива с идентификатор 49014.12.33 с площ 1850 кв. м.; 

- нива с идентификатор 49014.12.384 с площ 1032 кв. м.; 

- нива с идентификатор 49014.12.78 с площ 1047 кв. м.; 

- нива с идентификатор 49014.12.80 с площ 1193 кв. м.; 

- нива с идентификатор 49014.13.202 с площ 403 кв. м.; 

- нива с идентификатор 49014.13.47 с площ 2012 кв. м.; 

- нива с идентификатор 49014.13.83 с площ 1699 кв. м.; 

- нива с идентификатор 49014.13.84 с площ 1703 кв. м.; 

- нива с идентификатор 49014.13.86 с площ 1392 кв. м.; 

- нива с идентификатор 49014.14.62 с площ 7843 кв. м.; 

- нива с идентификатор 49014.15.211 с площ 1138 кв. м.; 

- нива с идентификатор 49014.15.215 с площ 807 кв. м.; 
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- нива с идентификатор 49014.16.224 с площ 4064 кв. м.; 

- нива с идентификатор 49014.16.306 с площ 405 кв. м.; 

- нива с идентификатор 49014.17.145 с площ 564 кв. м.; 

- нива с идентификатор 49014.2.206 с площ 26001 кв. м.; 

- нива с идентификатор 49014.2.207 с площ 3000 кв. м.; 

- нива с идентификатор 49014.20.121 с площ 127 кв. м.; 

- нива с идентификатор 49014.3.121 с площ 1926 кв. м.; 

- нива с идентификатор 49014.3.128 с площ 2032 кв. м.; 

- нива с идентификатор 49014.3.146 с площ 6550 кв. м.; 

- нива с идентификатор 49014.3.147 с площ 353 кв. м.; 

- нива с идентификатор 49014.3.162 с площ 1710 кв. м.; 

- нива с идентификатор 49014.3.309 с площ 1137 кв. м.; 

- нива с идентификатор 49014.3.365 с площ 2037 кв. м.; 

- нива с идентификатор 49014.3.383 с площ 3474 кв. м.; 

- нива с идентификатор 49014.3.434 с площ 10906 кв. м.; 

- нива с идентификатор 49014.3.76 с площ 2934 кв. м.; 

- нива с идентификатор 49014.3.77 с площ 12613 кв. м.; 

- нива с идентификатор 49014.5.219 с площ 872 кв. м.; 

- нива с идентификатор 49014.5.183 с площ 2038 кв. м.; 

- нива с идентификатор 49014.5.269 с площ 6751 кв. м.; 

- нива с идентификатор 49014.7.34 с площ 483 кв. м.; 

- нива с идентификатор 49014.8.27 с площ 325 кв. м.; 

- нива с идентификатор 49014.9.2 с площ 119 кв. м.; 

- нива с идентификатор 49014.9.3 с площ 198 кв. м.; 

- нива с идентификатор 49014.9.7 с площ 110 кв. м.; 

- нива с идентификатор 49014.9.8 с площ 763 кв. м.; 

- нива с идентификатор 49014.9.9 с площ 443 кв. м.. 

 

7.Землище на с. Орешец: 

- нива с идентификатор 53792.1.101 с площ 1241 кв. м.; 

- нива с идентификатор 53792.1.114 с площ 808 кв. м.; 

- нива с идентификатор 53792.1.118 с площ 649 кв. м.; 

- нива с идентификатор 53792.1.207 с площ 341 кв. м.; 

- нива с идентификатор 53792.1.86 с площ 1051 кв. м.; 

- нива с идентификатор 53792.1.96 с площ 792 кв. м.; 

- нива с идентификатор 53792.1.99 с площ 305 кв. м.; 

- нива с идентификатор 53792.10.16 с площ 1126 кв. м.; 

- нива с идентификатор 53792.10.27 с площ 586 кв. м.; 

- нива с идентификатор 53792.12.314 с площ 6370 кв. м.; 

- нива с идентификатор 53792.12.315 с площ 6370 кв. м.; 

- нива с идентификатор 53792.12.33 с площ 529 кв. м.; 

- нива с идентификатор 53792.12.378 с площ 4273 кв. м.; 

- нива с идентификатор 53792.12.41 с площ 609 кв. м.; 

- нива с идентификатор 53792.12.43 с площ 401 кв. м.; 

- нива с идентификатор 53792.12.63 с площ 176 кв. м.; 

- нива с идентификатор 53792.13.160 с площ 150 кв. м.; 
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- нива с идентификатор 53792.13.240 с площ 715 кв. м.; 

- нива с идентификатор 53792.13.384 с площ 124 кв. м.; 

- нива с идентификатор 53792.13.316 с площ 800 кв. м.; 

- нива с идентификатор 53792.2.220 с площ 506 кв. м.; 

- нива с идентификатор 53792.2.374 с площ 655 кв. м.; 

- нива с идентификатор 53792.4.312 с площ 779 кв. м.; 

- нива с идентификатор 53792.4.419 с площ 249 кв. м.; 

- нива с идентификатор 53792.7.55 с площ 506 кв. м.; 

- нива с идентификатор 53792.7.568 с площ 687 кв. м.; 

- нива с идентификатор 53792.7.68 с площ 1264 кв. м.; 

- нива с идентификатор 53792.7.692 с площ 1004 кв. м.; 

- нива с идентификатор 53792.7.78 с площ 460 кв. м.; 

- нива с идентификатор 53792.9.520 с площ 1882 кв. м.. 

 

8.Землище на с. Смилян: 

- нива с идентификатор 67547.10.35 с площ 883 кв. м.; 

- нива с идентификатор 67547.10.58 с площ 343 кв. м.; 

- нива с идентификатор 67547.10.59 с площ 349 кв. м.; 

- нива с идентификатор 67547.11.22 с площ 860 кв. м.; 

- нива с идентификатор 67547.11.40 с площ 2104 кв. м.; 

- нива с идентификатор 67547.11.6 с площ 1895 кв. м.; 

- нива с идентификатор 67547.12.41 с площ 681 кв. м.; 

- нива с идентификатор 67547.12.58 с площ 235 кв. м.; 

- нива с идентификатор 67547.16.32 с площ 318 кв. м.; 

- нива с идентификатор 67547.16.33 с площ 582 кв. м.; 

- нива с идентификатор 67547.17.1 с площ 9005 кв. м.; 

- нива с идентификатор 67547.17.34 с площ 757 кв. м.; 

- нива с идентификатор 67547.21.37 с площ 647 кв. м.; 

- нива с идентификатор 67547.26.16 с площ 713 кв. м.; 

- нива с идентификатор 67547.4.20 с площ 569 кв. м.; 

- нива с идентификатор 67547.40.39 с площ 2833 кв. м.; 

- нива с идентификатор 67547.42.245 с площ 6424 кв. м.; 

- нива с идентификатор 67547.44.34 с площ 582 кв. м.; 

- нива с идентификатор 67547.48.3 с площ 5871 кв. м.; 

- нива с идентификатор 67547.5.13 с площ 1720 кв. м.; 

- нива с идентификатор 67547.5.20 с площ 651 кв. м.; 

- нива с идентификатор 67547.5.23 с площ 640 кв. м.; 

- нива с идентификатор 67547.5.83 с площ 826 кв. м.; 

- нива с идентификатор 67547.5.39 с площ 1694 кв. м.; 

- нива с идентификатор 67547.61.226 с площ 1516 кв. м.; 

- нива с идентификатор 67547.7.23 с площ 2403 кв. м.; 

- нива с идентификатор 67547.7.48 с площ 1334 кв. м.; 

- нива с идентификатор 67547.8.25 с площ 565 кв. м.. 

 

9.Землище на гр. Смолян: 

- нива с идентификатор 67653.112.43 с площ 286 кв. м.; 
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- нива с идентификатор 67653.127.3 с площ 357 кв. м.; 

- нива с идентификатор 67653.128.2 с площ 597 кв. м.; 

- нива с идентификатор 67653.130.15 с площ 263 кв. м.; 

- нива с идентификатор 67653.135.48 с площ 149 кв. м.; 

- нива с идентификатор 67653.139.54 с площ 271 кв. м.; 

- нива с идентификатор 67653.139.64 с площ 276 кв. м.; 

- нива с идентификатор 67653.193.3 с площ 394 кв. м.; 

- нива с идентификатор 67653.199.25 с площ 907 кв. м.; 

- нива с идентификатор 67653.199.36 с площ 490 кв. м.; 

- нива с идентификатор 67653.2.180 с площ 1383 кв. м.; 

- нива с идентификатор 67653.2.429 с площ 216 кв. м.; 

- нива с идентификатор 67653.2.796 с площ 403 кв. м.; 

- нива с идентификатор 67653.2.797 с площ 234 кв. м.; 

- нива с идентификатор 67653.219.5 с площ 1015 кв. м.; 

- нива с идентификатор 67653.222.27 с площ 1639 кв. м.; 

- нива с идентификатор 67653.223.37 с площ 2662 кв. м.; 

- нива с идентификатор 67653.223.40 с площ 1007 кв. м.; 

- нива с идентификатор 67653.223.44 с площ 1498 кв. м.; 

- нива с идентификатор 67653.228.8 с площ 1209 кв. м.; 

- нива с идентификатор 67653.300.465 с площ 143 кв. м.; 

- нива с идентификатор 67653.300.794 с площ 1134 кв. м.; 

- нива с идентификатор 67653.300.800 с площ 682 кв. м.; 

- нива с идентификатор 67653.410.10 с площ 662 кв. м.; 

- нива с идентификатор 67653.417.1 с площ 1039 кв. м.; 

- нива с идентификатор 67653.435.32 с площ 362 кв. м.; 

- нива с идентификатор 67653.48.45 с площ 398 кв. м.; 

- нива с идентификатор 67653.58.25 с площ 1012 кв. м.; 

- нива с идентификатор 67653.6.247 с площ 420 кв. м.; 

- нива с идентификатор 67653.73.17 с площ 513 кв. м.; 

- нива с идентификатор 67653.73.18 с площ 454 кв. м.; 

- нива с идентификатор 67653.90.27 с площ 2265 кв. м.; 

- нива с идентификатор 67653.92.15 с площ 661 кв. м.; 

- нива с идентификатор 67653.92.2 с площ 5983 кв. м.; 

- нива с идентификатор 67653.92.21 с площ 391 кв. м.; 

- нива с идентификатор 67653.93.10 с площ 640 кв. м.; 

- нива с идентификатор 67653.97.18 с площ 597 кв. м.; 

- нива с идентификатор 67653.97.21 с площ 180 кв. м.. 

 

10.Землище на с. Солища: 

- нива с идентификатор 68000.12.11 с площ 392 кв. м.; 

- нива с идентификатор 68000.12.160 с площ 2519 кв. м.; 

- нива с идентификатор 68000.12.461 с площ 514 кв. м.; 

- нива с идентификатор 68000.13.112 с площ 289 кв. м.; 

- нива с идентификатор 68000.13.228 с площ 458 кв. м.; 

- нива с идентификатор 68000.13.362 с площ 271 кв. м.; 

- нива с идентификатор 68000.13.368 с площ 343 кв. м.; 
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- нива с идентификатор 68000.15.54 с площ 168 кв. м.; 

- нива с идентификатор 68000.15.66 с площ 295 кв. м.; 

- нива с идентификатор 68000.9.401 с площ 137 кв. м.; 

- нива с идентификатор 68000.9.519 с площ 137 кв. м.. 

 

11.Землище на с. Търън: 

- нива с идентификатор 73777.1.152 с площ 1826 кв. м.; 

- нива с идентификатор 73777.1.338 с площ 751 кв. м.; 

- нива с идентификатор 73777.1.354 с площ 1784 кв. м.; 

- нива с идентификатор 73777.1.359 с площ 185 кв. м.; 

- нива с идентификатор 73777.1.391 с площ 463 кв. м.; 

- нива с идентификатор 73777.1.530 с площ 373 кв. м.; 

- нива с идентификатор 73777.1.602 с площ 127 кв. м.; 

- нива с идентификатор 73777.1.99 с площ 891 кв. м.; 

- нива с идентификатор 73777.2.174 с площ 1587 кв. м.; 

- нива с идентификатор 73777.2.708 с площ 1056 кв. м.; 

- нива с идентификатор 73777.2.804 с площ 955 кв. м.; 

- нива с идентификатор 73777.3.160 с площ 1501 кв. м.. 

 

12.Землище на с. Широка лъка: 

- нива с идентификатор 83274.1.14 с площ 468 кв. м.; 

- нива с идентификатор 83274.1.956 с площ 270 кв. м.; 

- нива с идентификатор 83274.1.960 с площ 345 кв. м.; 

- нива с идентификатор 83274.12.814 с площ 350 кв. м.; 

- нива с идентификатор 83274.12.815 с площ 111 кв. м.; 

- нива с идентификатор 83274.12.1217 с площ 5743 кв. м.; 

- нива с идентификатор 83274.2.857 с площ 297 кв. м.; 

- нива с идентификатор 83274.20.37 с площ 1069 кв. м.; 

- нива с идентификатор 83274.22.39 с площ 1607 кв. м.; 

- нива с идентификатор 83274.22.40 с площ 1298 кв. м.; 

- нива с идентификатор 83274.24.25 с площ 463 кв. м.; 

- нива с идентификатор 83274.24.176 с площ 1317 кв. м.; 

- нива с идентификатор 83274.25.273 с площ 1609 кв. м.; 

- нива с идентификатор 83274.25.305 с площ 154 кв. м.; 

- нива с идентификатор 83274.25.306 с площ 147 кв. м.; 

- нива с идентификатор 83274.28.1015 с площ 3534 кв. м.; 

- нива с идентификатор 83274.35.794 с площ 196 кв. м.; 

- нива с идентификатор 83274.35.796 с площ 471 кв. м.; 

- нива с идентификатор 83274.35.797 с площ 474 кв. м.; 

- нива с идентификатор 83274.5.1260 с площ 1141 кв. м.; 

- нива с идентификатор 83274.5.1262 с площ 349 кв. м.; 

- нива с идентификатор 83274.5.1266 с площ 338 кв. м.; 

- нива с идентификатор 83274.5.1267 с площ 334 кв. м.; 

- нива с идентификатор 83274.5.1268 с площ 1222 кв. м.; 

- нива с идентификатор 83274.810.10 с площ 20956 кв. м.; 

- нива с идентификатор 83274.810.19 с площ 43208 кв. м.; 
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- нива с идентификатор 83274.810.4 с площ 6492 кв. м.; 

- нива с идентификатор 83274.810.7 с площ 3500 кв. м.; 

- нива с идентификатор 83274.820.136 с площ 1917 кв. м.; 

- нива с идентификатор 83274.820.88 с площ 36625 кв. м.; 

- нива с идентификатор 83274.827.421 с площ 3029 кв. м.; 

- нива с идентификатор 83274.841.86 с площ 396 кв. м.; 

- нива с идентификатор 83274.849.120 с площ 22759 кв. м.; 

- нива с идентификатор 83274.849.121 с площ 6102 кв. м.; 

- нива с идентификатор 83274.849.759 с площ 11051 кв. м.; 

- нива с идентификатор 83274.849.761 с площ 1112 кв. м.; 

  - нива с идентификатор 83274.851.518 с площ 61932 кв. м.; 

- нива с идентификатор 83274.860.105 с площ 206 кв. м.; 

- нива с идентификатор 83274.861.897 с площ 134 кв. м.; 

- нива с идентификатор 83274.861.910 с площ 369 кв. м.. 

 

13.Землище на с. Бориково: 

- нива с идентификатор 05414.1.100 с площ 1199 кв. м.; 

- нива с идентификатор 05414.1.103 с площ 2121 кв. м.; 

- нива с идентификатор 05414.1.119 с площ 686 кв. м.; 

- нива с идентификатор 05414.1.124 с площ 2522 кв. м.; 

- нива с идентификатор 05414.32.4 с площ 1094 кв. м.; 

- нива с идентификатор 05414.1.289 с площ 948 кв. м.; 

- нива с идентификатор 05414.1.7 с площ 1215 кв. м.; 

- нива с идентификатор 05414.2.45 с площ 1491 кв. м.; 

- нива с идентификатор 05414.3.390 с площ 7105 кв. м.; 

- нива с идентификатор 05414.3.392 с площ 1051 кв. м.; 

- нива с идентификатор 05414.3.394 с площ 1611 кв. м.; 

- нива с идентификатор 05414.3.67 с площ 612 кв. м.; 

- нива с идентификатор 05414.3.111 с площ 433 кв. м.; 

- нива с идентификатор 05414.3.167 с площ 405 кв. м.; 

- нива с идентификатор 05414.3.241 с площ 9286 кв. м.; 

- нива с идентификатор 05414.3.325 с площ 478 кв. м.; 

- нива с идентификатор 05414.3.340 с площ 2059 кв. м.; 

- нива с идентификатор 05414.3.342 с площ 290 кв. м.; 

- нива с идентификатор 05414.5.53 с площ 2716 кв. м.; 

- нива с идентификатор 05414.5.388 с площ 1059 кв. м.; 

- нива с идентификатор 05414.5.401 с площ 2518 кв. м.. 

 

14.Землище на с. Горово: 

- нива с идентификатор 17052.1.214 с площ 1568 кв. м.; 

- нива с идентификатор 17052.1.472 с площ 523 кв. м.; 

- нива с идентификатор 17052.1.473 с площ 1342 кв. м.; 

- нива с идентификатор 17052.3.218 с площ 1156 кв. м.; 

- нива с идентификатор 17052.3.221 с площ 1762 кв. м.; 

- нива с идентификатор 17052.1.100 с площ 1497 кв. м.; 

- нива с идентификатор 17052.1.176 с площ 972 кв. м.; 
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- нива с идентификатор 17052.1.182 с площ 1120 кв. м.; 

- нива с идентификатор 17052.1.207 с площ 1623 кв. м.; 

- нива с идентификатор 17052.3.50 с площ 6213 кв. м.; 

- нива с идентификатор 17052.3.53 с площ 10836 кв. м.. 

 

15.Землище на с. Могилица: 

- нива с идентификатор 48814.2.176 с площ 274 кв. м.; 

- нива с идентификатор 48814.2.207 с площ 601 кв. м.; 

- нива с идентификатор 48814.3.350 с площ 1477 кв. м.; 

- нива с идентификатор 48814.5.81 с площ 996 кв. м.. 

 

16.Землище на с. Сивино: 

- нива с идентификатор 66384.1.1032 с площ 1310 кв. м.; 

- нива с идентификатор 66384.1.1161 с площ 279 кв. м.; 

- нива с идентификатор 66384.1.1163 с площ 580 кв. м.; 

- нива с идентификатор 66384.1.1164 с площ 534 кв. м.; 

- нива с идентификатор 66384.1.1166 с площ 311 кв. м.; 

- нива с идентификатор 66384.1.1168 с площ 562 кв. м.; 

- нива с идентификатор 66384.3.397 с площ 1199 кв. м.; 

- нива с идентификатор 66384.3.399 с площ 1768 кв. м.; 

- нива с идентификатор 66384.3.442 с площ 2751 кв. м.; 

- нива с идентификатор 66384.1.862 с площ 585 кв. м.; 

- нива с идентификатор 66384.2.962 с площ 1386 кв. м.; 

- нива с идентификатор 66384.2.965 с площ 758 кв. м.; 

- нива с идентификатор 66384.7.22 с площ 515 кв. м.. 

 

17.Землище на с. Чокманово: 

- нива с идентификатор 57282.3.225 с площ 1968 кв. м.;   

- нива с идентификатор 57282.3.400 с площ 846 кв. м.;   

- нива с идентификатор 57282.3.71 с площ 1596 кв. м.;   

- нива с идентификатор 57282.3.113 с площ 629 кв. м.;   

- нива с идентификатор 57282.6.125 с площ 1688 кв. м.;   

- нива с идентификатор 57282.6.132 с площ 955 кв. м.;   

- нива с идентификатор 57282.6.133 с площ 1064 кв. м.;   

- нива с идентификатор 57282.6.212 с площ 1200 кв. м..  

 

 ІІ. Упълномощава Кмета на Община Смолян да сключи договори за отдаване под 

наем, със срок до 10 години със спечелилите търговете. 
 

………………………………………… 

 

             Общинският съвет след като се запозна с докладната записка на 

Председателя на Общински съвет Смолян – инж.ДАНЧО КИРИЛОВ КИРЯКОВ, 

на основание чл. 21, ал.1,т. 24, чл. 45, ал.4 и ал.9 от ЗМСМА, Заповед № АП-03-14-

8/08.01.2019 г. на Областен Управител на област Смолян, във връзка чл.21, ал. 1, 

т. 8 и ал. 2  от Закона за местното самоуправление и местната  администрация, 
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§27, ал. 2, т. 1 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение 
и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, 

 

Р Е Ш Е Н И Е № 1028 

 

              Приема повторно Решение №1015/17.12.2018 г. на Общински съвет 

Смолян, както следва:   

        І.1.Дава съгласие, поземлен имот с идентификатор 17052.1.50, с площ 17861 

кв. м. местност „Барчинката“, трайно предназначение на територията – 

земеделска,  начин на трайно ползване – ливада, находящ се в землището на с. 
Горово, общ. Смолян, да бъде предоставен на Общинска служба по земеделие – 

Смолян за постановяване на решение за възстановяване правото на собственост 

на наследници на Исен Салихов Ортакчиев. 

       І.2.Дава съгласие, поземлен имот с проектен идентификатор 17052.1.1000, с 
площ 7999 кв. м. местност „Дедьово“, трайно предназначение на територията – 

земеделска,  начин на трайно ползване – ливада, находящ се в землището на с. 
Горово, общ. Смолян, да бъде предоставен на Общинска служба по земеделие – 

Смолян за постановяване на решение за възстановяване правото на собственост 

на наследници на Исен Салихов Ортакчиев. 

        ІІ.1.Дава съгласие, поземлен имот с идентификатор 05414.2.405, с площ 802 

кв. м. местност „Авлията“, трайно предназначение на територията – земеделска,  

начин на трайно ползване – изоставена ливада, находящ се в землището на с. 
Бориково, общ. Смолян, да бъде предоставен на Общинска служба по земеделие – 

Смолян за постановяване на решение за възстановяване правото на собственост 

на наследници на Емин Асанов Фурлански.  

         ІІ.2. Дава съгласие, поземлен имот с идентификатор 05414.2.407, с площ 714 

кв. м. местност „Авлията“, трайно предназначение на територията – земеделска,  

начин на трайно ползване – изоставена ливада, находящ се в землището на с. 
Бориково, общ. Смолян, да бъде предоставен на Общинска служба по земеделие – 

Смолян за постановяване на решение за възстановяване правото на собственост 

на наследници на Емин Асанов Фурлански. 

         ІІ.3. Дава съгласие, поземлен имот с идентификатор 05414.2.403, с площ 955 

кв. м. местност „Авлията“ ,трайно предназначение на територията – земеделска,  

начин на трайно ползване – изоставена ливада, находящ се в землището на с. 
Бориково, общ. Смолян, да бъде предоставен на Общинска служба по земеделие – 

Смолян за постановяване на решение за възстановяване правото на собственост 

на наследници на Емин Асанов Фурлански.  

         ІІ.4. Дава съгласие, поземлен имот с идентификатор 05414.2.408, с площ 3858 

кв. м. местност „Далот“ ,трайно предназначение на територията – земеделска,  

начин на трайно ползване – пасище, находящ се в землището на с. Бориково, общ. 

Смолян, да бъде предоставен на Общинска служба по земеделие – Смолян за 

постановяване на решение за възстановяване правото на собственост на 

наследници на Емин Асанов Фурлански. 

 

 

ПЕТЪР МИРЧЕВ: До тук приключва моето участие. Давам думата на г-н Киряков, за 
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да продължи заседанието. 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Едно голямо благодаря, г-н Мирчев, и ви поздравявам за така 
свършената работа! 

 

ПО ОСМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Приемане на Отчета за изпълнението на 

Общинска програма за развитие на туризма в Община Смолян за 2018 г. и 

приемане на Общинска програма за развитие на туризма в Община Смолян за 

2019 г. 
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 

 

 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Следваща точка от дневния ред. Приемане на отчета за 
изпълнение на Общинската програма за развитие на туризма в Община Смолян за 2018 

г. и приемане на Общинска програма за развитие на туризма в Община Смолян за 2019 

г. Г-н Мелемов, добре дошъл! Заповядайте. Имате ли допълнения? 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Благодаря! Не. Отчетът е факт, какъвто е. Няма какво да 
допълня. 
ДАНЧО КИРЯКОВ: Дискусия, колеги! Заповядайте! Имате думата. 
(Стоян Иванов, от място: Г-н Киряков?) 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Заповядайте, г-н Иванов. 
СТОЯН ИВАНОВ: От името на Комисията с 5 „за“, без „против“ и без „въздържали 

се“, програмата е приета. Така че няма и аз какво повече да кажа. 
ДАНЧО КИРЯКОВ: Благодаря ви! Други изказвания, колеги, има ли? Ако няма, 
предлагам… Заповядайте, г-н Василев! 
КОСТАДИН ВАСИЛЕВ: Уважаеми г-н председател, г-н кмете! Аз имам едно 

конкретно предложение! Тъй като виждам, че и в 2017 и 2018 година това предложение 
стои, за 1019 година също е заложена, „изработване концепция за бъдещото развитие 
на района около Смолянските езера“. Няма някаква концепция до сега. Тука пише 
евентуално при постъпили средства от туристическия данък. Аз предлагам да включим  

към тази концепция и тъй нареченото, над Славейно и Виево и Кутела… 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: „Хайдушки поляни“. 

КОСТАДИН ВАСИЛЕВ: „Хайдушки поляни“, да. В тази концепция да включим и 

„Хайдушки поляни“. Благодаря! 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Съгласен съм. 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Приема предложението г-н Мелемов. Други изказвания има ли, 

колеги? Ако няма, предлагам да прекратим разискванията. Който е „за“, моля да 
гласува. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 27, „ПРОТИВ“ – 1, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0. 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Поименно гласуване, колеги. 

 

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

1. Анастас Караджов   – отсъства 
2. Ангел Безергянов    – „за“ 

3. Анита Чолакова   – „за“ 

4. Валентин Кюлхански    – „за“ 

5. Валентин Цолов    – „за“ 
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6. Данчо Киряков    – „за“ 

7. Димитър Кръстанов    – „за“ 

8. Димитър Николов    – „за“ 

9. Екатерина Гаджева   – „за“ 

10. Елисавета Лободова    – „за“ 

11. Ивайло Халваджиев    – „за“ 

12. Иван Пищалов     – „за“ 

13. Илия Томов     – „за“ 

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     – „за“ 

29. Юлия Кисьова     – „за“ 

 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Моля, обявете резултата.  
(Мариана Иванова: 28 „за“, без „против“  и „въздържали се“.) 

ДАНЧО КИРЯКОВ: 28 „за“, без „против“ и „въздържали се“. Докладната записка се 
приема. 
 

                 Общинският съвет след като се запозна с докладната записка на Кмета 

на Община Смолян – НИКОЛАЙ ТОДОРОВ МЕЛЕМОВ, в изпълнение на чл. 11, 

ал. 1 Закона за туризма и на основание чл. 21, ал.1, т. 12 и т. 23 от Закона за 

местното самоуправление и местната администрация предлага на Общинския 

съвет да приеме следното 

 

Р Е Ш И: 

 

         1.Приема Отчета за изпълнението на Общинска програма за развитие на 

туризма в Община Смолян за 2018 г., съгласно Приложение № 1. 

        2.Приема Общинска програма за развитие на туризма в Община Смолян за 

2019 г., съгласно Приложение № 2. 

 

Приложения: 

    1.Отчет за изпълнението на Общинска програма за развитие на туризма в 

Община Смолян за 2018. 
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   2.Общинска програма за развитие на туризма в Община Смолян за 2019 г. 
 

ПО ДЕВЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Приемане на отчет за изпълнение на 

Годишния план на дейностите за подкрепа за личностно развитие на децата и 

учениците в община Смолян през 2018 година. 

ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 

 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Точка 9 от дневния ред. Приемане на отчет за изпълнение на 
Годишния план за дейностите за подкрепа за личностно развитие на децата и 

учениците в община Смолян. Г-н кмете, заповядайте! 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Няма какво да добавя. 
ДАНЧО КИРЯКОВ: Няма допълнения вносителя. Имате думата, колеги. Ако няма 
желание, предлагам да прекратим разискванията. Който е „за“, моля да гласува. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 27, „ПРОТИВ“ – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0. 

ДАНЧО КИРЯКОВ: С 27 „за“, без „против“ и „въздържали се“, прекратяваме 
разискванията. Явно гласуване, колеги. Който е съгласен за приемане на решенията по 
докладната записка, моля да гласува. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 28, „ПРОТИВ“ – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0. 

ДАНЧО КИРЯКОВ: 28 „за“, без „против“ и „въздържали се“. Докладната записка се 
приема. 
 

                   

                   Общинският съвет след като се запозна с докладната записка на Кмета на 
Община Смолян – НИКОЛАЙ ТОДОРОВ МЕЛЕМОВ, на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 

от Закона за местното самоуправление и местната администрация, и т. 8 от Областната 
и Общинската стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в 
област Смолян и община Смолян до 2020 година, предлагам Общинският съвет-
Смолян, да приеме следното 

 

Р Е Ш И: 

 

 

                1.Приема отчета за изпълнение на Годишния план на дейностите за 

подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в община Смолян през 
2018-та година, приложен към докладната записка. 

               2.Възлага на Кмета на община Смолян да представи отчета за изпълнение 
на Годишния план по т. 1 в областна администрация Смолян в изискуемия срок. 

 

         ПРИЛОЖЕНИЕ: Отчет за изпълнение на Годишния план на дейностите за 

подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в община Смолян през 
2018-та година. 

 

…………………………………………. 

 

ПО ДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Утвърждаване размера на трудовите 
възнаграждения на кмета и кметовете на кметства в Община Смолян. 
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ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 

 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Следваща докладна записка – утвърждаване размера на трудовите 
възнаграждения на кмета и кметовете на кметства в община Смолян. Г-н кмете, имате 
думата. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Също така няма какво да добавя. 
ДАНЧО КИРЯКОВ: Заповядайте, г-н Сабрутев. Е, закъсня, г-н Иванов. 
(Стоян Иванов, от място: Комисията първо.) 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Разбирам, разбирам, ама късно вдигна ръката. 
СТЕФАН САБРУТЕВ: Уважаеми г-н кмете, уважаеми г-н председателю! Значи в 
комисията дискутирахме доста върху възнагражденията на кметовете. Видяхме какви 

средства постъпват от държавния бюджет. Видяхме и на колко човека се разпределят 
тези средства. Искам да отбележа, че от държавата получаваме средства за 48 кмета, а 
съответно ние плащаме заплати на 33. И в тази връзка имам няколко въпроса. Първо, 

какви са законовите нормативи и в какви диапазони попадат заплатите на кметове, в 
зависимост от населението? Ако може да ни разясни, най-вероятно г-жа Аръчкова ще 
даде разяснения по това. И тъй като по моите сметки от сумите, които получих, според 

мен има средства, които остават от фонд „Работна заплата и осигуровки“. Имам 

предложения първо на кметът и тримата заместници заплатите да се запазят и да не се 
увеличават. Ще се мотивирам веднага защо. 2015 година сме ги увеличили с около 40 

%.  Тогава кметовете с по 500 лева заплата са били на минимална, сега са на пак 
минимална. От там надолу тези, които са с 570 и 600 лева, предлагам 200 лева 
увеличение. Тези, които са от 780 нагоре – 150 лева, и тези, които са с 950-1000 – по 

100 лева увеличение. Мисля, че средствата ще достигнат. Имам подозрение, че тези 

средства, които са за заплати и се получават от държавата, се ползват и за заплащане и 

на други служители в общината или поне по моите сметки излиза така. И молбата ми е, 
колеги, да подкрепим, защото е срамно кмет на населено място да взема 494 лева или 

500 лева чисти пари. Съгласете се, че в един момент човекът, който е назначен по 

програмата, взема повече. Мисля, че има голямо разминаване в това какво трябва да 
получават. Абе този човек едно кафе не може да почерпи, ако му дойде някой на гости. 

Мисля, че ще ме разберете всички и се надявам да подкрепите това може предложение. 
Повтарям предложението. Значи на кметът и тримата заместници заплатите да се 
запазят. Мотивирах се защо. От там нататък, между 570 и 600 лева, които са, плюс 200 

лева – тоест да станат 770-800. 780 – 800 лв. – плюс 150 лева и от 1000 нагоре – плюс 
100 лева, плюс 950 – плюс 150 лева. Благодаря! 
ДАНЧО КИРЯКОВ: Г-н Иванов. 
СТОЯН ИВАНОВ: Комисията по бюджет и финанси с 4 „за“, без „против“ и без 
„въздържали се“, подкрепи докладната. Сега аз мога ли да направя мое изказване 
или… 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Може разбира се. Както желаете, г-н Иванов. 
СТОЯН ИВАНОВ: Защото господата от социалистическата партия знаете, че ви 

направиха забележка. 
(Михаил Генчев, от място: Поискай и направи). 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Не, може. Заповядайте! 
СТОЯН ИВАНОВ: Уважаеми г-н кмет, уважаеми г-н председател, уважаеми колеги! 

Аз смятам, че тези възнаграждения са най-малкото, което може да бъде дадено на това 
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ръководство. Това ръководство завари пълна разруха 2011 година. Завари пълна 
разруха. Казвам 4-5 цифри. 24 милиона текущи задължения, 8 700 000 не събрани 

вземания. 8 700 000 несъбрани вземания. Какво са правили, що са правили, не са си 

събрали данъците. Остави договорът с „Титан“. Договорът с „Титан“ ни носи всяка 
година милион, милион и половина. Вместо „Честита Нова година съграждани“, 

нашите приятели от БСП оставиха милион, милион и половина задължения 
допълнителни. Остави инвестиционния заем безмислен. Вместо „Честита нова година“, 

всяка година те ни казват „Уважаеми съграждани смолянчани, тази година ще плащате 
800 000 лв. главница, 400 000 лева лихва“. Остави ни Консорциум „Светлина“. Остави 

ни „Рожен Експрес“, остави ни СД „Лайтинг“, остави ни много, много задължения. 
Остави ни празни сметки. И сега дават акъл кой какви пари да взема. Така. До тука с 
миналото. Отиваме отчет 2018 година. Колегите не са го чували, сега го чуват. Тази 

година е най-високият приход – 10 530 000 лева събрани местни приходи. Плюс 2 

милиона субсидия, стават 12 милиона. Да казвам ли 2011-та? Да не казвам. Няма да го 

казвам. 

(Михаил Генчев, от място: Кажи, кажи.) 

СТОЯН ИВАНОВ: Тази година… 

(Михаил Генчев, от място: Кажи за 2011 година.) 

СТОЯН ИВАНОВ: Ами 7 500 000 лв. 
(Михаил Генчев, от място: Глупости!) 

СТОЯН ИВАНОВ: 7 500 000 лв. 
(Михаил Генчев, от място: Глупости! Лъжа! Лъжа!) 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Г-н Генчев, ако обичате, може да вземете думата. Не викайте в 
залата. 
(Реплика на Михаил Генчев, от място /не се чува.) 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Добре, разбирам ви, ама май наистина трябва квестор да имаме. 
Недейте така! 
(Реплика на Михаил Генчев, от място/ не се чува.) 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Ама трябва да е бая як. 

СТОЯН ИВАНОВ: Справката ми е… 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Нека спокойно!  

СТОЯН ИВАНОВ: Тука ми е, подготвен съм. Подготвен съм. 

(Смях в залата.) 

СТОЯН ИВАНОВ: Сега, 2018 г. просрочени задължения – 484 000 лв., с 400 000 лв. по-

малко. 2011 година – 3 800 000 лв. 3 800 000. Сега са 484 000 лв. Сега са 484 000 лв. 
Разходи – 11 милиона, г-н Генчев. 11 милиона 2011 г. Сега са 1 750 000 лв.  
(Михаил Генчев, от място: Какво общо има с това тук?) 

СТОЯН ИВАНОВ: Ами това е работа на това ръководство, на което вие искате да му 

намалите заплатите, вместо да му дадете. Не на г-н Мелемов 3 000 лв., трябва да му 

дадете 30 000, ако беше в частна фирма. И на неговите заместници. Вие искате да 
замразите? Как ще замразите, бе? Как ще замразите? Дългът, дългът. Оставихте 24 

милиона задължения. Сега в момента е 13 милиона задължението. 11 милиона по-

малко. Оставихте отрицателно салдо, сега е положително салдо. Колко още факти и 

доказателства трябва да излагам? Уважаеми колеги, уважаеми съграждани! Това е 
истината! Колеги, моля да приемете настоящата докладна. 
ДАНЧО КИРЯКОВ: Благодаря, г-н Иванов! 
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(Стефан Сабрутев, от място: Реплика.) 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Реплика има. Заповядайте за реплика, г-н Сабрутев. 
СТЕФАН САБРУТЕВ: Явно някой общински съветници са по-първи от останалите. 
Явно имат секретна информация и явно имат отчета вече на минала година. На нас 
такава информация не е предоставена. 
ДАНЧО КИРЯКОВ: Той каза за 2017 отчета. 
СТЕФАН САБРУТЕВ: Не, 2018-та каза. Аз много внимателно слушах. 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Вие казахте 2017. 

(Михаил Генчев, от място: 2018-та.) 

СТЕФАН САБРУТЕВ: Г-н председател, думите му бяха, че има едни рекордни 

събирания, над 10 милиона и нещо. Аз питам, защо когато говорим за бюджет в 
комисиите, на нас не ни се дава тази информация? Какво е изпълнението по всички 

параграфи? Тъй като се използва един закон, който го приеха сега управляващите, да 
даваме отчета на края на годината кажи-речи. Това е септември месец. Да, това е 
законът, това е така. Обаче аз винаги съм казвал, когато говорим за един бюджет, 
когато говорим за едни пари, е хубаво да знаем какво сме направили предишната 
година. Стоян Иванов тука сега вади пак едни стари неща. Като стигнем след малко за 
„Титан“, за план-сметката, ще му отговоря и по тази тема. Ама сега е друга темата. 
Затова, че ние замразяваме – не, не замразяваме. Просто в едно друго време вдигнахме 
достатъчно високо като проценти заплатите на кмета и на заместник-кметовете, за 
разлика от малките кметове, които останаха на едни минимални заплати и се 
приравняват с общи работници в селото. 
ДАНЧО КИРЯКОВ: Г-н Хаджихристев. 
КИРИЛ ХАДЖИХРИСТЕВ: Аз първо искам да попитам г-н Иванов, той това 
стихотворение, което го е научил, понеже го нямаше кмета, реши да го повтори ли пак? 

Да го чуе и кмета? Относно заплатите на кметовете, съм напълно съгласен с 
предложението на г-н Сабрутев и понеже аз от тази трибуна преди три години 

предложих да бъде вдигнат тавана, заплатата на кмета на общината да бъде тавана, тъй 

като съгласно Постановление № 67 на Министерския съвет, тогава беше в рамките от 
730 до 2400 лева. Сега е изменено това постановление и всеки кмет на община или 

кмет на кметство може да взима заплата до размера на заплатата на министър. Това е 
близо 4 600 лева. Дадена е оперативна самостоятелност на общините в зависимост от 
това какви средства имат, да определят и по-големи заплати на кметове на общини и 

кметове на кметства. Но наистина е прав г-н Сабрутев, че според мен не е необходимо 

на кметът на общината и неговите заместници към този момент да се увеличава с 10 % 

заплатата. Само ще ви кажа, че от 2011 година до сега, основната заплата на кмета на 
Пловдив е 1 700 лева. Така че ние сме 10 пъти по-малко от Пловдив. Предполагам, че 
10 пъти по-малко проблеми. И мисля, че 2 400 лева са прилична заплата за кмета. Към 

г-н Сабрутев, също съм съгласен с увеличението на кметовете на населени места, но 

само искам да уточни за решението, което ще го гласуваме, точно в кои граници беше. 
„От – до“ с колко, „от – до“ – с колко. 
(Стефан Сабрутев, от място: Мога да ви ги прочета поименно.) 

(Стоян Иванов, от място: Реплика.) 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Реплика на г-н Иванов. 
СТОЯН ИВАНОВ: Реплика на г-н Хаджихристев, че съм чакал да дойде г-н кмета да ги 

повторя и т. н. Него го слушахме 5 часа как дава предложения и накрая си гласуваше 
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„против“ всичките предложения. Просто искаше да се направи на интересен тука пред 

телевизията и пред колегите си. Просто използва ефирно време. 5 часа загубено време. 
Това е истината! Това е истината! Пък аз ще го повтарям от тук нататък всяка седмица, 
докато съм в мандата, докато съм жив и здрав! Защото това е истината! Хората трябва 
да знаят. Хората трябва да знаят кой какво е оставил в тази община. Не г-н Кръстанов 
да казва, че ние вдигаме рейтинга. Какъв рейтинг вдигате, г-н Кръстанов? Какъв 
рейтинг вие вдигате? 

(Димитър Кръстанов, от място: Не ние, ти.) 

СТОЯН ИВАНОВ: От 18 % не може да отлепите. С президент, с не знам си какво, що. 

Какъв рейтинг вдигате? След малко ще ви кажа какъв рейтинг вдигате. 
ДАНЧО КИРЯКОВ: Уважаеми колеги, аз ви моля малко за по-сериозен подход към 

това, защото докато се подготвят другите изказващи се, аз да кажа няколко думи. 

Защото размерът на заплатите няма само финансово изражение. Не ми е удобно да 
говоря за това, защото моята заплата се формира на базата на кмета. Обаче тука става 
въпрос за институция. Днес е Мелемов, утре е някой друг, други ден ще е друг. Тука 
става въпрос за оценка и отношение към институцията „кмет на Смолян“, а не към 

Николай Мелемов. Така че разглеждайте заплащането специално на кмета, не говоря за 
заместниците, и по този начин, защото това определя по някакъв начин отношението 

към тази институция.  
(Димитър Кръстанов, от място: Реплика на г-н Иванов, какво друго да направя?) 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Г-н Кръстанов, заповядайте! 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Благодаря ви, г-н председателю, г-н кмете! От известно 

време нищо друго не правя, освен реплики на г-н Стоян Иванов. И понеже той преди 

малко обърка ваксата, първо направи един за мен недопустим унизителен плонж, който 

всички видяха, пред очите на всички. После се заяжда пак с мен, вместо да намери 

верният тон. Той се чуди как да породи конфронтация и даже непоносимост. И не само 

думите му! Тонът му е недопустим! Личните нападки като председател на комисия, 
към отделни съветници, са абсолютно недопустими. И г-н кмете, и г-н председателю, 

не прави чест на управляващото мнозинство подобно поведение. Вместо да търсим 

определено съгласие и съпричастност към проблемите и към оценката, обективна 
работа на общинското ръководство, ние в момента се настройваме анти от всякъде. 
Това правои г-н Иванов. Не аз вдигам рейтинга на БСП. Г-н Иванов го вдига. Той 

непрекъснато говори за социалистическата партия. Така че народът и да иска да 
забрави, че има такава партия, непрекъснато той я напомня. И поражда едни такива 
асоциации, аз почвам вече да се успокоявам. Нещата вървят на добре, щом се втърдява 
по този прекрасен начин позицията на левицата в България. Не се прави така! Това е 
грубо бъркане на ваксата тук, в тази зала. На вън може да говори на митингите каквото 

иска. Благодаря! 
ДАНЧО КИРЯКОВ: Благодаря! Други мнения, колеги? Предложения? Има ли? 

Момент. Искам само да кажа, че ще подложа на гласуване нещичко, което да имам 

тука написано на ръка, поне. Не да е напечатано. Нещо трябва да ми се даде да изчета 
за протокола. Заповядайте, г-н Аршински! 

САЛИХ АРШИНСКИ: Уважаеми г-н председател, г-н кмет, колеги кметове! Преди да 
предлагам, искам да попитам нещо г-жа Аръчкова като финансист. Според 

проектобюджета за 2019 година във функция „Общи държавни служби“, в първа точка 
„кметове и кметски наместници“ е отразен по натурални показатели 45 броя. За което 
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държавата превежда 593 100 лева. Точно тука, нали? В Приложение № 29 от бюджета, 
„Структура на Община Смолян“ държавни дейности, териториални органи на 
изпълнителна власт, I римско – са отбелязани 48 броя. Спомням си, че в първата 
година на мандата на Общинския съвет беше взето едно решение, което лично аз бях 

„против“ и кметските наместници, които са 15 на брой по натурални показатели 

бяха…, тоест нямаме кметски наместници в община Смолян. Обаче ги виждам в 
структурата „органи на изпълнителната власт“. Първият ми въпрос, дали това не е 
някаква грешка или по принцип те си съществуват в бланката? Само да задам всички 

въпроси, да не ставам втори път. Според докладната записка, която имаме, това имам 

предвид,  да го покажа, новото предложение, в което от 1 януари 2019 година 
заплатите на всички кметове, зам.-кметове се повишават с известен процент, една 
скоба отварям, аз мисля, че хора, които носят отговорност като кметовете, трябва да 
получават максимално възможното. Не страдам от комплекс за това заплатите да бъдат 
малки. Една моя сметка, това ми е вторият въпрос, дали бъркам, като сумирах 

заплатите на всички кметове, това, което е в жълто, максималното, и го умножих по 12 

месеца, ми се получи сумата от 332 400 лева. Като от парите, които дава държавата за 
кметове и кметски наместници извадих сумата от 332 400 лева, се получава един 

остатък от 260 700 лева. Въпросът ми е, тези пари остават за повишаване? Могат ли да 
бъдат дадени за повишаване на заплатите? Въобще, какво се случва с тях? Опитвам се 
да си изясня картината. Ако тук няма обществено осигуряване… 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Ааа.. 
САЛИХ АРШИНСКИ: Питам, не знам.  

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Класът? 

САЛИХ АРШИНСКИ: Тази таблица няма обществено осигуряване. Колко от тези 

260 700 лева остатък отиват за обществено осигуряване? И конкретно колко остават 
като възможност за повишаване на заплатите на кметовете? На всички кметове и 

заместник-кметове, на всички нива? 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Г-н председател, думата дадена ли ми е? 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Заповядайте, заповядайте! 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Все пак преди теб, извинявай. 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Г-н кметът иска нещо да каже.  
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Само няколко думи да кажа аз. Сега за заплатата на кмета 
няма да говорим поради ясна причина. Въпросът е, че когато определяхме и умувахме 
над заплатите, се ръководихме единствено и само от обективните показатели като брой 

жители, като заплата на хората, които са държавни служители, да има справедливост и 

логика. Нито сме гледали кой кмет от коя партия е или пък за служителите в 
администрацията. Единствено да има справедливост, защото най-много дразни 

несправедливостта. А и за заплатите на кметовете на кметства това гледахме. 
Единственият обективен показател е населението. От това се ръководихме. Няма 
значение кой от коя партия е и какво е. И смятам, че поне по тази логика и по тази 

причина няма как някой да каже, че еди-кой си кмет, защото е от тази партия е така. 
Иначе така да гледаме на калпак, на тия с такава заплата толкова… На всички ни се ще 
наистина да вземат колкото се може по-голяма заплата. Въпросът е какви са 
възможностите. 
ДАНЧО КИРЯКОВ: Заповядайте, г-жо Аръчкова. 
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ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Уважаеми г-н председател, уважаеми г-н кмет, уважаеми 

общински съветници, кметове на населени места, гости! В крайна сметка законът е 
категоричен. В Постановление № 4 от 2019 година размерът е определен. Г-н 

Аршински, това е брутното възнаграждение, което може да се ползва от кметове и 

кметски наместници на територията на община Смолян. В тези средства не влиза само 

фонд „Работна заплата“, влиза и клас прослужено време, всички придобивки по СБКО, 

абсолютно всичко. В същото време не е тайна за никой от вас, че ние имаме по новия 
закон от 2015 година не 26 кмета и 15 кметски наместници, а имаме три кметства, 
които по новия изборен закон, с над 105 жители – кметството в Ровина, кметството в 
село Еленска и кметството в с. Дунево, които кметства са припокрити от средствата за 
работна заплата на кметски наместници. След това във всяко едно от кметствата, които 

са с повече жители от 500 по старото законодателство, има персонал. Тъй наречените 
служители, които са ГРАО, които са технически изпълнителни и технически секретари. 

В същото време с решение на Общинския съвет бяха прехвърлени отговорности на 
кмета на кметство Смилян няколко кметски наместничества. От това значение, че се 
икономиса от 4 кметски наместници работната заплата е припокрито работната заплата 
на един служител, който подпомага дейността на кмета на село Смилян. Други 

кметства са пръснати по кметство Могилица, кметство Арда, кметство Широка лъка, 
като кметско наместничество Солища, Стикъл, защото там жителите са по 37, по 27 и 

т. н. В същото време в таблицата, която ви е дадена, ви е дадено процентното 

увеличение, което Министерството на финансите определя за общинска 
администрация. Максималното увеличение е 10 %. 10%-ното увеличение, което се 
прави, предложението, което ръководството сме направили. Да, санкцията е ваша, вие 
утвърждавате и вие определяте размера. Размерите са минимална работна заплата до 

размерът, който вие определите. С изменението, пак казвам, на Постановление № 67 с 
Постановление № 4 от 2019 година вече няма ограничение в максималния размер. 

Максималният размер на кмет на кметство на община с над 50 000 жители е 
определено, над 10 000 еквивалент жители е определена заплата на министър. Под 10 

хиляди жители е определена заплатата на заместник-министъра. Там са фиксирани 

заплатите на кметски наместници да бъдат не повече от 80 %. В същото време с тези 

средства, които са от 10-те кметски наместничества, ние едва покриваме, за голямо 

съжаление, не знам, да са живи и здрави, защото всички кметове са избрани от своите 
избиратели, но имаме кметове с по 40-50 % клас. И когато се сложи този клас, затова 
ви е посочено в следващите колонки към индивидуална работна заплата клас 
прослужено време, виждате че ресурсът, който е в първата колона като основни 

работни заплати на действащите 29 кмета, е в размер на 19 270 лева. Имате я 
таблицата. Тази таблица, която е имате всички пред вас. Вътре в таблицата има 
посочено: жълтата колона е това, което сме направили като предложение. 
(Салих Аршински, от място /не се чува.) 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Не, към тази докладна я има таблицата. Тази таблица я има. 
(Кирил Хаджихристев, от място: Раздаваха я на комисиите, ама които не идват я 

нямат таблица.) 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: В същото време таблицата е индивидуалната месечна работна 
заплата, която е била действаща до момента. След това са 10 %-ното увеличение, което 

е по закон. В същото време следващата колона жълтата, която е, е предложението, 

което прави кметът на общината. В следващата колона сме ви нанесли клас 
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прослужено време на всеки един от кметовете. Следващата колона е сумата, след това 
е брутното трудово възнаграждение. Върху всички тези отчисления се начислява 
осигурителна вноска 3 %, клас прослужено време и т. н. Сумата, която е предвидена, 
както казахте и вие, в момента с тези работни заплати, с тези суми на кметовете, 
умножени по 12 месеца, без да е слаган вътре изобщо нито един лев за техните 
служители, които са по кметства, е сума 576 000 лв. Останалите 20 000 лв. сме ги 

предвидили за СБКО на кметовете, което им се полага под формата на работно 

облекло. А тука присъстват много от кметовете и те могат да кажат, че от местни 

дейности се покриват заплатите на всеки един от кметовете, а кмет над 300 жители – 

има задължително поне по една бройка, по две, по три, по три и половина – четири. 

Това е персонал, който ни е на минимална работна заплата, а е на заплата между 560 и 

580 лв. Отделно е клас прослужено време. Цялата издръжка на нашите кметства, 
независимо дали е за разходи за отопление, осветление, улично, такса битови 

отпадъци, дали е за канцеларски материали, строителни материали или каквото им е 
необходимо, се покрива от местни дейности. 

(Стефан Сабрутев, от място: Реплика.) 

(Салих Аршински, от място: Доуточняващ въпрос.) 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Нека да свърши г-н Аршински. Иска да доуточни нещо, някакъв 
въпрос. 
САЛИХ АРШИНСКИ: Сега получих това нещо, защото го нямаме на електронен вид. 

Табличката в общи линии преповтаря това, което имаме, като е допълнена една графа, 
в която е професионален опит и така насетне. Но е дадено в проценти.  

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Имам го и с парично изражение. 
САЛИХ АРШИНСКИ: Нямаме го. 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Не знам на вас точно какво ви е дадено, но то няма никакъв 
проблем, върху сумата на жълтата колона се слагат.  
САЛИХ АРШИИНСКИ: То няма, ама трябва да вземем 30 минути почивка да смятаме. 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Например на Катя Люнчева при 570 лева заплата, с клас 
прослужено време, брутното трудово възнаграждение е 640 лева. Кметски наместник 
Ангел Янев… 

САЛИХ АРШИНСКИ: Намерих я, да спестим време. Видяхме колко става с плюс клас 
прослужено време.  
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Кметове на населени места по-големите… 

САЛИХ АРШИНСКИ: В тази сума последната, която е, показвам таблицата, влизат ли 

разни осигуровки, социални и т. н. 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Не. Това е брутното. 

САЛИХ АРШИНСКИ: Чистото възнаграждение? 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Не чисто. Брутно трудово възнаграждение.  
(Разисквания в залата.) 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Може ли да се изкажа? В крайна сметка тука влиза основната 
или тъй наречена вече по новия закон индивидуална работна заплата, плюс 
допълнително възнаграждение за професионален опит. В крайна сметка това е 
брутното възнаграждение на двете суми. Осигуровката, която е за сметка на 
работодателя е в размер на 19,72 %, за сметка на работника е 13,7 % и отделно 10 % 

данък върху облагане доходи на физически лица. 19,72 % е процентът за сметка на 
работодателя. 13,78 е осигуровката и 10 % е данъка. 



Протокол № 47/30.01.2019 г. 

  

120 

 

(Михаил Генчев, от място /Не се чува) 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Не е 20, защото 13.78 % се приспада и върху разликата с 
приспаднатите осигуровки се облага… 

(Михаил Генчев, от място: 20 % държавата ги прибира…) 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Тъй че върху брутното трудово възнаграждение 20 % е 
осигурителната тежест на общината. 
ДАНЧО КИРЯКОВ: Моля за ред в залата. Да не си разговаряте свободно. Заповядайте, 
г-н Сабрутев. 
СТЕФАН САБРУТЕВ: Реплика към г-жа Аръчкова. Аз сега видях, че има и други 

таблици, които ние не сме ги получили. Там са със сумите, а не само с процентите, но 
както и да е. Искам да обърна внимание, г-жо Аръчкова… 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Как? Точно на вас аз ви я дадох на комисията. Бях седнал до вас. 
СТЕФАН САБРУТЕВ: Не, не. Тука има следваща, която освен процента има и сума. Г-

н кмета я даде преди малко на г-н Аршински. Ние тази я нямаме. Иначе имам тази с 
жълтичкото, но тя е различна. Както и да е. Става въпрос, че тези суми, които се 
виждат тука, са брутни, както г-жа Аръчкова каза. Едни 20 % като махнем и горе-долу 

класа си заминава. Така да го кажем грубо. Подготвил съм, ако искате, точно да ви ги 

дам, вие да ги зачетете, за да не губя времето, като предложение. 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Мога да ви предоставя и населението по населени места кой 

кмет за колко отговаря, това ако ви вълнува. 
ДАНЧО КИРЯКОВ: Други мнения и изказвания има ли, колеги? Имам въпрос към г-н 

Сабрутев. Това, което сте ми дали, то съобразено ли е дали влиза в рамките на 10-те 
процента? Да не излезнем? 

(Стефан Сабрутев, от място: Какви 10 %?) 

(Михаил Генчев, от място: Нямаме.) 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: 10 % е увеличението на общинска администрация. 
ДАНЧО КИРЯКОВ: Да не стане така, че това ваше предложение да го приемем, защото 

е хубаво… То е хубаво предложение, обаче да не стане така да ни върнат докладната 
поради противоречия? Заповядайте! 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Съгласно законодателството, в бюджетната сфера се увеличава 
до 10 %, но като цяло, спрямо предходна година. Спрямо предходна година. 
Ангажиментът, който е бил миналата година, примерно ни е била дадена сума в размер 

на 400 000, сега ни е увеличена на 500 000. Примерно, условно го казвам.  

(Кирил Хаджхиристев, от място: Реплика на г-жа Аръчкова.) 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Момент. Г-н Сабрутев, просто да имате време, докато другите се 
изказват, да прецените това. 
СТЕФАН САБРУТЕВ: Искам да кажа, че преди малко четохме закона и той позволява 
на Общинският съвет да вземе решение. Има таван. Казахме на кметът, че е 4 хиляди и 

така. Не мисля, че има проблем да повишим с повече от 10  % заплатите. 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Аз пак ще се повторя. Вие сте Общинският съвет, вие можете 
да дадете работни заплати. Но работните заплати на всички като цяло, не трябва да 
надвишават 10 %-но увеличение. Вие може да дадете на един кмет и министърската 
заплата, на другия кмет да дадете и 5 лева височина. В крайна сметка в законът е 
казано, че трябва да се поберем в рамките на това увеличение. 
(Михаил Генчев, от място: Ако има необходимите средства.) 
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ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Да, ако има необходимите средства, но необходимите 
средства… 

(Михаил Генчев, от място: Може да гласуваме допълнително необходими средства 

още колкото си искаме…) 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Няма от къде. 
(Михаил Генчев, от място: Ах, няма от къде!) 

(Кирил Хаджихристев, от място: Реплика на г-жа Аръчкова.) 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Заповядайте! Давай!  

КИРИЛ ХАДЖИХРИСТЕВ: Тъй като пред мен стои Постановление № 67 на МС, с 
изменението от 10 януари, и много прави са колегите. Значи ние можем да гласуваме 
на кметовете до 4 600 лева заплата, в зависимост от това Общината какви възможности 

има. Това, че е зададено до 10 % увеличение на администрацията на заплатите, това е 
нещо общо. Но на кметовете дори ако няма в тези предвидени средства, от местни 

дейности ще се пренасочат и ще им се дадат тези заплати. Г-н Топов, заповядайте! 
ФИЛИП ТОПОВ: Колеги, колкото и да им дадем на кметовете, при всички случаи няма 
да им стигнат, защото те са държани наистина, една голяма част от тях гледам на 510 

лева и т. н. На мен ми се щеше да чуя и някой от кметовете да ви кажа. Сега, прави ми 

впечатление обаче, Чавдар Червенков. От самото начало е бил на 950 лева, сега стана 
1 600 лв. Виждам и отгоре. Г-н кмете, това на какво основание е? Значително, двойно 
по-високо е това заплащане на двамата кметове. 
(Кирил Хаджихристев, Валентин Кюлхански, от място: 1060 лв.) 

ФИЛИП ТОПОВ: Моля? 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Имате някаква грешка. 
(Мариана Сивкова, от място: 1060 лв.) 

ФИЛИП ТОПОВ: Да, 1060. Правилно. Става въпрос може би, че обслужва повече 
населени места или нещо от този род. Не знам. Пак казвам, хубаво е и самите кметове, 
ти си доволен предполагам, другите кметове да не мълчат все пак тука и да кажа. Сега 
ще изтърся нещо, което не знам дали е толкова вярно, обаче на няколко места някакви 

слухове, пък и не я виждам моята дето се вика добра позната г-жа Мариана Цекова, че 
е подала оставка. Дано да не е вярно това, но не я виждам. Но ако тя е подала оставка, 
има възможност докато назначите друг зам.-кмет, да преразпределим малко от тези 

средства за другите кметове. Двама-трима човека ми го казаха, дано да не е вярно. 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Други мнения и изказвания има ли, колеги? 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Ти си по слуховете, така че слухове не коментирам. 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Заповядайте! 
ЧАВДАР ЧЕРВЕНКОВ – кмет на с. Смилян: Добър вечер на всички! Понеже бях 

поименно споменат, да обясня. Освен моето населено място, което в момента е 1889, 

имам още 600 човека – 2 500. Моята заплата е най-голяма, но г-н Мелемов обясни. 

Моята заплата и заплатата на Сийка Суркова растат еднакво. Тя има 1 000 човека без 
прикачени села. Аз понеже реагирах одеве и се извинявам на г-н Сабрутев, явно ме 
разбра погрешно. Мисля, че при условие, че някои от колегите, на всеки му трябват 
пари, о`кей, нямам нищо против да им се увеличи по 200. Аз реагирах защо не и на нас 
по 200. Защото ние работим също повече. Г-н Сабрутев, извинявам се, ако… 

(Реплики в залата.) 

ЧАВДАР ЧЕРВЕНКОВ: Мисля, че справедливо до някъде. Не знам дали знаете, но 
Смилян е единственото село, което расте, не намаля. Нямам претенции, че моята 
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заплата расте заедно със заплатата на г-жа Суркова! Аз просто зададох въпрос защо 

след като на калпак, защо на нас не по 200 лева. 
ДАНЧО КИРЯКОВ: Благодаря ви! Г-жа Гаджева. 
ЕКАТЕРИНА ГАДЖЕВА: Уважаеми колеги, ще направя опит да ви обясня това, което 

ви казва г-жа Аръчкова на малко по-друг език, тъй като аз също съм разпоредител с 
бюджет и също правя увеличение в администрацията. Така че смея да твърдя, че горе-
долу механизмът, по който работим е ясен. Дано ме разберете по-добре. Значи 

увеличението, което слушате всички в новините е 10 % на фонд „работна заплата“ 

затова това, което виждате тука в таблицата е именно 10 %-но предложение. От тук 
нататък има избрана една специална наредба, която позволява на кметове, зам.-

кметове, политически ръководства, на министерства, областен управител, заместник-

областен и директори на регионални структури, заплатите да им се определят от 
специален орган без кметовете, които се избират от общински съвети и те да бъдат 
значително повишени. Целта е таванът да бъде определен именно от министерската 
заплата, както ви обясниха. Но подробността в тази наредба, че всичко това е в рамките 
на бюджета за годината. Тоест имаш пари – правиш го, нямаш пари – не го правиш. 

Така че това е въпроса. Иначе могат да кажат, може да вдигнеш до 5, до 6, до 7 хиляди. 

И другото, което е, за съжаление ще ви споделя всички слухове, че заплатите в 
държавната администрация са високи са силно преувеличени. Както четете за 
заплатите на кметовете за 570 предложени с 10 лева над минималната работна заплата, 
така изглеждат и заплатите на служителите в моето ведомство. Отговорностите, без да 
подценявам никой, напълно съм съгласна колко е отговорна, но на моите служители не 
са по-малки. Така че ръстът на заплати в държавната сфера е такъв. И винаги е гонено 

по две наредби. Едната е за атестацията на държавните служители, а другата с 
кметовете за броя на населени места. Максимално обективни показатели. В единият 
случай е оценка на атестация, в другият случай е брой жители. Така че предложението 

10 %, в случая те са стъпили на старото предложение, което е обвързано с населението 

от ЗМСМА. Така че лично моето мнение е, че тук няма субективизъм и са им 

предложили нещо, което миналата година ние вече сме приели, но с рамките на 
индексацията, която е предвидена от бюджета за тази година. 
ДАНЧО КИРЯКОВ: Заповядайте! Реплика, г-н Сабрутев. 
СТЕФАН САБРУТЕВ: Г-жо Гаджева, сигурно имате с 570 лева служители, ама не ви 

знам всъщност заплатите, но предполагам, че е на някоя от санитарките или 

чистачките. Аз не искам да приравнявам кметове, за които са гласували граждани, със 
заплатите на нискоразрядни служители в общината. Няма нищо лошо. Всеки си взема 
заплата, ама това са кметове, бе хора, разберете го. Това е кметът, това е лицето на 
селото. Дето се вика, за един документ да дойде някой от друго село, бивш жител, този 

човек няма самочувствието. После трябва да ходи да работи на още две места и се 
питаме защо кметовете ходят да работят и на друго място през работно време. Ама ние 
трябва да го приемем, че има някакъв минимален праг и аз ви зададох този праг, под 

който не трябва да пада кмета. И това е 770 лева, както съм го предвидил. Ако мислите, 
че е много брутна заплата, като му сложите малко клас и махнете 20 %, ще стане 650 

лева. Та много ли е за един кмет на едно село, който съм сигурен, че никой не му 

покрива разноските дори когато присъства тука. На собствени разноски си плаща 
горивото, с изключение на тези, които имат служебни коли разбира се, по-големите 
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населени места. Ама стига глупости сега! Пари има толкоз. Става въпрос за едни 

стотина хиляди на година. Даже не са и 100 според мен. 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Аз това щях да питам г-жа Аръчкова. 100 хиляди лева, г-жо 

Аръчкова е предложението, завишението. 

(Стефан Сабрутев, от място: Не е и 100 000 лв.) 

ДАНЧО КИРЯКОВ: 88, аз ги смятах горе-долу. 90 хиляди лева.  
ЕКАТЕРИНА ГАДЖЕВА: Само дуплика към г-н Сабрутев. Санитарки нямаме и 

нискоквалифицирани служители нямаме. Всички са с висше образование, за които 

говоря, експерти. А освен… 

(Михаил Генчев, от място /не се чува.) 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Г-н Генчев, моля ви се! Така само бавим дебата. 
ЕКАТЕРИНА ГАДЖЕВА: А освен това тези служители нямат клас за разлика от 
кметовете. 
(Реплика на Михаил Генчев, от място /не се чува.) 

ЕКАТЕРИНА ГАДЖЕВА: Ама вярно, че трябва да имаме квестор. 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Г-н Генчев, аз ви моля на микрофона. Всичко се записва, как 
върви дебата в края на краищата. Искам да ви напомня, че в бюджета, ако не гласуваме 
това завишение, това завишение ще си остане така. 
(Михаил Генчев, от място: А сега ми дай думата.) 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Заповядайте! 
МИХАИЛ ГЕНЧЕВ: Г-н председател, дойдохме си на думата благодарение на това, 
което казахте преди малко. Значи днес ние имаме задача да гласуваме заплати на 
кметовете, всичките кметове. И ние като орган имаме право да гласуваме заплати в 
рамките на закона. Законът ни е казал, че може да гласуваме заплата на кмета до 4 500 

лева и законът ни е казал, че може да гласуваме заплати на малките кметове, така ги 

наричам аз, въпреки че те не са малки и в някои моменти имат много повече големи и 

по-големи задължения от големия кмет. Значи ние за тях може да гласуваме по закон 

до 80 % от заплатата на кмета. 
(Кирил Хаджихристев, от място: Не.) 

(Венера Аръчкова, от място: Не.) 

(Кирил Хаджихристев, от място: 4 600 лв., както и на другия кмет. И на него може.) 

МИХАИЛ ГЕНЧЕВ: А, още по-хубаво. Още по-хубаво. Така. Значи ние днес, 
съобразяваме се с това, което може и трябва, днес от името на групата на БСП г-н 

Сабрутев направи едно предложение за едно не много голямо увеличение на заплатите 
на кметовете на кметства и ние като орган, като Общински съвет, спокойно може да 
гласуваме тези заплати. И е хубаво, че това става преди приемането на бюджета. И 

гласувайки тези заплати като общински съветници на кметовете, разликата, която ще 
се появи между това, което ни се дава от държавния бюджет и разликата, която се 
получава, трябва да мине за сметка на бюджета. И ние автоматично трябва да го 

включим в бюджета. За какво говорим? Значи моят призив е да коментираме да 
увеличаваме или да не увеличаваме заплатите на кметовете. Ние предлагаме да се 
увеличава и предложихме в тези рамки. Дано да се намери някой да предложи в по-

големи рамки. Дай Боже! Ако иска някой да прави популизъм, да го направи. Ние не 
правим популизъм. Срамно е кмет на населено място, избран от хората, да получава 
450 лева чисто. Толкова ли получавате? Срамно е. Толкова е. 
(От залата: С удръжките.) 
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МИХАИЛ ГЕНЧЕВ: Някои със 100, някои с 80 лева повече. 
(Разисквания в залата.) 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Моля ви, нека г-н Генчев да си довърши изказването. Колеги, ако 

обичате. Г-н Василев? 

МИХАИЛ ГЕНЧЕВ: Така че колеги, предлагам да коментираме да увеличаваме или да 
не увеличаваме заплатите на кметовете. Групата на БСП в лицето на г-н Сабрутев 
предлагаме тези увеличения. Дай Боже, да се намери някой да предложи по-големи 

увеличения на кметовете и призовавам всички колеги общински съветници да се 
обединим и да гласуваме това увеличение на заплатите на кметовете на населени 

места. Благодаря ви! 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Благодаря ви, г-н Генчев! Г-н Василев, заповядайте! 
КОСТАДИН ВАСИЛЕВ: Уважаеми г-н председател, г-н кмете! Сега г-н Генчев ни 

вкара в един популизъм, който ако съм от страната на кмета, ще си мисля от къде ще ги 

изкарам тия пари, защото това са много пари. Някъде около 100 000 лева. И сега тука 
това, което ни дава г-н Сабрутев, нищо против нямам, аз също съм за увеличение на 
заплатите, горе на калпак. Ами дайте някакъв процент? Аз го изчислих, 35 % предлага 
г-н Сабрутев да качим заплатите на тези кметове, които имат 570 лева заплата. Нали 

така, 200 лева казахте вие? 

(Стефан Сабрутев, от място: Да.) 

КОСТАДИН ВАСИЛЕВ: Това са някъде около 35 %, грубо казано. Аз от утре, ако това 
го приемем днес, нищо против нямам, тука всички са ми приятели, познавам ги тези 

кметове, работил съм с тях, как общинските служители ще тръгнат против кмета и ще 
кажат „г-н кмете, вие качихте с 35 % заплатите на кметовете, а нашите заплати на 
Общинска администрация къде са?“ Защото имайте предвид, в общинска 
администрация има хора, които получават също малки заплати, ниски заплати. Ние ще 
върнем бумеранга обратно и ще се получи така, че трябва от тук нататък в бюджета да 
заложим много, много пари, за да удовлетворим всички искания. Дайте да говорим 

съвсем рационално и да видим до къде ще стигнат възможностите, как може да качим 

тези заплати. Благодаря! 
ДАНЧО КИРЯКОВ: Г-н Иванов?  

(От залата: Реплика.) 

ДАНЧО КИРЯКОВ: И той е за реплика. 
(Стоян Иванов, от място: И аз имам реплика.) 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Аз наистина, едно се учудвам, както казах, заплатите на 
никой не стигат, ама много ми е интересно, г-н Генчев е бил заместник-кмет. И хората 
ако слушат, ще останат с впечатление, че ние намаляме заплатите. 2011 са били 1 500, 

ние сега ги правим на 700. То така излиза. Срамота е, вика, все едно е било нещо… 

Колко е била заплатата тогава? 

(Реплика на Михаил Генчев, от място /не се чува). 
ДАНЧО КИРЯКОВ: Г-н Иванов, имате думата. 
СТОЯН ИВАНОВ: Пак го казвам. Реплика на г-н Генчев, на г-н Сабрутев, г-н 

Кръстанов. Тези хора, които доведоха общината до тотален финансов срив. 
(Михаил Генчев, от място: Председателю..) 

СТОЯН ИВАНОВ: Не виждам в най-новата история на Смолян, и понеже те сега ме 
дразнят, ще кажа следното нещо. Значи те на г-н Чаталбашев трябва да му носят вода и 

паметник да му направят, защото г-н Чаталбашев съхрани общинските финанси. 
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Остави само 500 000 лева задължения. Те оставиха 24 милиона задължения, оставиха 
8 700 000 несъбрани. Наследиха смолянските избиратели брутални договори – „Титан“. 

Брутални договори – „Титан“. Той Зарко беше писал преди една-две години. 50 

милиона лева отидоха там. Е как не ви е срам тука да се изправяте, да се правите на 
големи специалисти? Бе мълчете малко, бе! Ако ще се увеличават заплати, ще се 
увеличават пропорционално на всички. Г-н Мелемов е избран с над 10 хиляди гласа. 
Значи ако заслужава човек, най-много заслужава той, след това неговите заместници, 

неговото ръководство. Ако ще увеличаваме, да увеличаваме на всички! Тука 
проблемът не е 100 хиляди. Те оставиха 24 милиона. Не е проблемът 100 хиляди! Те 
оставяха всяка година 2 милиона и половина напред. „Честита нова година“, уважаеми 

съграждани на Смолян! Благодарение на БСП дължим 2 милиона и половина. И аз 
също, ама какво да направим? Сега са най-големите професори! Това е положението.  
ДАНЧО КИРЯКОВ: Г-н Сабрутев? 

СТЕФАН САБРУТЕВ: Първо една реплика на г-н Иванов, тъй като това беше 
изказване, а не реплика на г-н Василев. Препоръчвам му да си пие хапчетата редовно. 

Ако не знае от къде да си ги купи, г-н Хаджихристев явно знае аптеката. Г-н Василев 
искам да репликирам. Да, г-н Василев, сигурно и в общинската администрация има 
хора с ниски заплати. Прав сте. Само че има една много, много малка подробност, но 

много важна. Нито един служител общински, включително и заместник-кметовете, 
никой не ги е избирал народа. Тези хора ги е избирал народа. Селото – голямото, 

малкото, тези хора са избираеми, бе хора. Вие разбирате ли какво говорите? Не ги 

приравнявайте с никой служител, дори със заместник-кмета. Това са назначаеми 

длъжности. Днес си там, утре те няма. А тези хора са избрани от 100, 200, 500 човека. 
Не намесвайте нещата, г-н Василев. От къде ще вдига заплатите, ако иска повече г-н 

кмета, ще работи повече. После ще кажа, като дойдем до план-сметката, от къде ще 
икономисаме и пари. Ако случайно не стигнат. 
ДАНЧО КИРЯКОВ: Благодаря ви, колеги! Разгоря се дискусия! Още ли, г-н Василев? 

Вече ще караме по Правилник, да знаете. 
КОСТАДИН ВАСИЛЕВ: Дуплика, тъй като бях замесен. 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Последна сесия, която е така. Вече имаме нов правилник и ще го 

караме по Правилника строго. 

КОСТАДИН ВАСИЛЕВ: Той още не е приет, защото може да се обжалва от областния 
управител, така че имаме още 14 дена. Аз исках да кажа на г-н Сабрутев следното. 

Нищо против нямам, но той да определи един процент, не на калпак да се делят парите. 
Един процент, който можем да си позволим ние в бюджета, не само на кметовете, а да 
дадем на всички това, което им се полага. Това имам предвид. Благодаря! 
(Димитър Кръстанов, от място: Процедура.) 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Заповядайте, г-н Кръстанов. Ще прекратяваме разискванията ли? 

ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Сигурно. Аз никога не съм предлагал и няма да предложа 
такова нещо. Бъдете сигурен. Просто ви моля да имате предвид, когато стане г-н Стоян 

Иванов, да му обърнете внимание, че аз не съм казал нищо по този въпрос, защото той 

иска да ме репликира. Тука явно има някакъв друг проблем, който явно не е у мен. Г-н  

Иванов, ама моля ви се! Успокойте малко топката! Няма нужда! Работим вече колко, 7-

8 часа. Имаме нужда от много светла енергия. Затова, което правите вие, така ръчна 
дърпате тука, дето се чудя от къде я вадите така.  
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ДАНЧО КИРЯКОВ: Благодаря, г-н Кръстанов! Има ли други изказвания ? Да 
разбирам, че няма. Предлагам прекратяване на разискванията. Който е „за“, моля да 
гласува. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 28, „ПРОТИВ“ – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0. 

ДАНЧО КИРЯКОВ: 28 „за“,  прекратяваме разискванията. Практически имаме две 
предложения – едно основно и едно на г-н Сабрутев, което е пред мен. И започвам да 
чета. Кметът Мелемов, зам.-кмет Захариев, зам.-кмет Цекова, зам.-кмет Аръчкова – без 
промяна. Катя Люнчева – 770 лв., Ангел Янев – 770 лв., Анелия Царева – 770 лв., Асан 

Даракчиев – 770 лв., Васил Седянков – 1050 лв., Венко Палчев – 950 лв., Георги 

Георгиев – 800 лв., Даниела Кубинска – 800 лв., Добрин Адамов – 770 лв., Евтим 

Стойков – 770 лв., Емил Кръпчев – 770 лв., Емил Стоянов – 850 лв., Кина Маринова – 

770 лв., Милко Кисьов – 950 лв., Милко Чаушев – 800 лв., Недко Юруков – 850 лв., 
Недко Димитров – 900 лв., Радко Шукеров – 800 лв., Радослав Чаушев – 770 лв., 
Севдалин Медов – 770 лв., Севди Сираков – 770 лв., Сийка Суркова – 1150 лв., Тодор 

Горелов – 770 лв., Христо Мусорлиев – 770 лв., Чавдар Червенков – 1200 лв., Юлиян 

Нейков – 770 лв., Юлиян Чиев – 850 лв., Юри Кацаров – 770 лв. и Явор Говедаров – 

1100 лв. Зачетох ви предложенията за заплати брутни, според предложенията на г-н 

Сабрутев. Който е „за“ тези предложения, моля да гласува. 
(От залата: Процедура, г-н председателю. Поименно.) 

(Димитър Кръстанов, от място: Това е поименно, да.) 

(Ивайло Халваджиев, от място: Това са предложения.) 

(Славка Каменова, от място: С вдигане на ръка, явно.) 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Който е „за“, моля да гласува явно предложението и след това ще 
гласуваме цялата докладна поименно. 

ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 13, „ПРОТИВ“ – 1, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 10. 

(Михаил Генчев, от място: Честито, приятели.) 

ДАНЧО КИРЯКОВ: 13 „за“, 1 „против“ и 10 „въздържали се“, предложението на г-н 

Сабрутев не се приема. Подлагам на гласуване основното предложение, поименно.  

 

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

1. Анастас Караджов   – отсъства 
2. Ангел Безергянов    – „за“ 

3. Анита Чолакова   – „за“ 

4. Валентин Кюлхански    – „въздържал се 
5. Валентин Цолов    – „въздържал се“ 

6. Данчо Киряков    – „за“ 

7. Димитър Кръстанов    – „въздържал се“ 

8. Димитър Николов    – „за“ 

9. Екатерина Гаджева   – „за“ 

10. Елисавета Лободова    – „против“ 

11. Ивайло Халваджиев    – „за“ 

12. Иван Пищалов     – „въздържал се“ 

13. Илия Томов     – „против“ 

14. Кирил Хаджихристев   – „против“ 

15. Коста Начев     – „въздържал се“ 

16. Костадин Василев    – „за“ 
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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     – „против“ 

29. Юлия Кисьова     – „за“ 

 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Моля, обявете резултата.  
(Мариана Иванова: 15 „за“, 7 „против“, 6 „въздържали се“.) 

ДАНЧО КИРЯКОВ: С 15 „за“, 7 „против“ и 6 „въздържали се“, докладната записка се 
приема.  
 

             Общинският съвет след като се запозна с докладната записка на Кмета на 

Община Смолян – НИКОЛАЙ ТОДОРОВ МЕЛЕМОВ, на основание чл.21, ал.1, 

т.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, и ПМС № 4 

от 10.01.2019 г. за изменение и допълнение на ПОСТАНОВЛЕНИЕ 67 на 

Министерски съвет от 2010 г. за заплатите в бюджетните организации и дейности,  

предлагам Общинският съвет-Смолян, да приеме следното 

 

Р Е Ш И: 

 

     1. Утвърждава конкретните размери    на основните месечни работни заплати 

на кмет, заместник – кметове и кметове на кметства в Община Смолян, считано 

от 01.01.2019 г., съгласно приложеното приложение. 
 

     2.Допълнително трудово възнаграждение  за прослужено време 1 %. съгласно 

действащата нормативна уредба за заплащане на труда и вътрешните правила за 

организация на работната заплата в Община Смолян. 

     3.Изпълнението на настоящото решение се възлага на Кмета на Община 

Смолян. 

 

СТЕФАН САБРУТЕВ: Право на отрицателен вот. 
ДАНЧО КИРЯКОВ: Заповядайте, г-н Сабрутев. 
СТЕФАН САБРУТЕВ: Искам специално да се обърна към кметовете на населени места 
и ще ги изчета поименно. Катя Люнчева, Ангел Янев, Анелия Царева, Асан Даракчиев, 
Васил Седянко, Венко Палчев, Георги Георгиев, Даниела Кубинска, Добрин Адамов, 
Евтим Стойков, Емил Кръпчев, Емил Стоянов, Кина Маринова, Милко Кисьов, Милко 

Чаушев, Недко Юруков, Недко Димитров, Радко Шукеров, Радослав Чаушев, Севдалин 

Медов, Севди Сираков, Сийка Суркова, Тодор Горелов, Христо Мусорлиев, Чавдар 
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Червенков, Юлиян Нейков, Юлиян Чиев, Юри Кацаров, Явор Говедаров. Приятели, 

опитахме да ви направим заплащанията малко по-достойни, но вие сами видяхте в 
залата някои от вас, други – ще предадете, кои бяха против това да имате едно 

достойно нормално заплащане, а не като хората, които ви пращат по временна заетост, 
на тези, които изпращат изобщо. Благодаря! 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Добре, че гласуваха колегите, иначе щяха да останат на ниски 

заплати, ако гледахме вас.  
ДАНЧО КИРЯКОВ: Колеги, следваща докладна записка от дневния ред. 

 

 

ПО ЕДИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Приемане на План-сметка за 

разходите по събирането, включително разделно, извозването и обезвреждането в 

депа или други съоръжения на битови отпадъци, както и за поддържането на 

чистотата на територии за обществено ползване и определяне на годишния 

размер на такса битови отпадъци на територията на Община Смолян за 2019 г. 
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 

 

 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Приемане на план-сметка разходите по събирането, включително 

разделно… и накратко, за отпадъците. Г-н Мелемов, имате ли нещо да добавите по 

докладната записка? 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Не, нямам. 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Уважаеми колеги, имате думата за дискусия.  
(От залата: Комисията.) 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Дискусия, колеги. Заповядайте, г-н Иванов, становища от 
комисията. 
СТОЯН ИВАНОВ: Становището на комисията, с 4 „за“, 1 „против“ и 1 „въздържал се“, 

докладната записка се прие. Имаше предложение на г-н Сабрутев, който предложи 

план-сметката да бъде намалена на 3 100 000 лв. То не се прие. Мога ли да развия 
собствените си виждания  по тази докладна? 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Заповядайте, така и така сте… 

(Михаил Генчев, от място: …/не се чува/.. , поиска и той.) 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Добре. Г-н Иванов, да изчакаме. Все пак наистина… 

СТЕФАН САБРУТЕВ: Уважаеми г-н председател, благодаря! Уважаеми г-н кмете, 
колеги! Една много интересна точка. Интересна е, защото както каза г-н Иванов, тука 
изтичат голяма част от парите на нашата община и данъкът съответно се увеличава, 
когато е необходимо от нашите граждани. Така. Аз имам няколко въпроса към г-н 

кмета и едно предложение. И ако искате, да задам първо въпросите, а след това 
предложението, ако ми позволите, г-н председател. 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Заповядайте! Както вие решите. 
СТЕФАН САБРУТЕВ: Първо, искам да попитам 2017 година г-н кметът подписва 
договор за управление и експлоатация на сепариращата линия с фирма „Титан Клинър“ 

или нещо подобно. Някоя от производните, с „Еко Титан“, ако трябва да бъда точен. В 

този договор, на 03.07, по-скоро на 15.10.2016-та, ако трябва да бъда точен, договорът е 
пред мен. В този договор има някакви показатели, които съответно трябваше, тоест 
трябваше да има ефект за нашата община тази сепарираща линия. Към момента аз не 
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виждам някакъв ефект. Значи от тогава са минали 2 години и половина почти. 

Питането ми е първо, към г-н кмета, защо в договорът за възлагане на обществена 
поръчка, в частта си „съпътстващи задължения и дейности, свързани с изпълнението на 
поръчката“, не сте посочили целите, които трябва да достигне фирмата, която трябва 
да експлоатира линията. Сиреч, ако ние достигнем определените по закона цели, които 

не мога да ги кажа точно кои са в момента, но г-н кмета ги знае най-вероятно много 

добре, ние трябваше да намалим такса смет. Тоест сумата, която плащаме към РИОСВ 

по чл. 60 и 64. Както разбрахме на комисиите, тази цел не е постигната и никой не знае 
кога ще се постигне. Ще зачета един договор със същата фирма „Еко Титан“, с 
регистрация: „Смолян, ул. „Петко Рачев Славейков“, който е подписан три месеца след 

г-н Мелемов, с Община Севлиево, с Община Дряново и с Община Сухиндол. За 
експлоатация на подобна сепарираща линия. И там в точка I римско „Предмет на 
договора“, подточка 2, ал. 2 „съпътстващи задължения и дейности, свързани с 
изпълнението на поръчката“ има поставени цели, които кметът на тези общини е 
поставил и при изпълнението й съответно таксата се намаля и в един момент спира. 
Питане, г-н кмете. Вие защо не заложихте в този договор такива изискания? Второ. 

Имате ли представа кога ще се достигнат целите или даваме едни пари на вятъра да 
сепарираме нещо, от което нямаме и една стотинка полза. Тоест нямаме приходи в 
общината от сепарирания отпадък? Трето. Правя предложение. Предвид разчетите, 
които съм направил, от информацията, която получих така от г-жа Аръчкова много 

услужливо в комисиите, по мои груби сметки включително с таксата за РИОСВ и 

експлоатацията на сепариращата линия, необходимите средства е нормално да бъдат 
2 800 000 лв. И аз правя предложение план-сметката да бъде променена с цифрата 
2 800 000 лв. Благодаря! 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Значи… 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Момент. Тоест да стане 1 280 000 ли? 

(Стефан Сабрутев, от място: 2 800 000 лв. да стане план-сметката.) 

ДАНЧО КИРЯКОВ: А, общо да стане 2 800 000 лв. Да.  
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: План-сметката се приема от Общинския съвет. Аз съм 

предложил тази план-сметка на базата на договора, който имаме с почистващата 
фирма, с клаузите вътре. Който е подписан знаете кога и от кой. Тоест аз съм длъжен 

да я предложа в този вид, а дали Общинският съвет ще я приеме, това е ваше решение. 
Така че всеки кмет, както каза и г-н Киряков, независимо как се казва, трябва да се 
съобразява с договорите, подписани от Община Смолян. Всички знаете кой е подписал 

договора, кога е подписан, с клаузи, с минимална заплата, която постоянно расте и т. н. 

Кога ще бъдат постигнати целите? Те ги има заложени в договора целите, които трябва 
да се постигнат. Кога ще бъдат постигнати не мога да отговоря. Има такова нещо, вие 
си твърдите. Аз не съм тука да споря точно с вас. Това, което казвате, че таксата ще 
намалее, никога няма да намаля таксата. Напротив, таксата за депониране скача всяка 
година. Целите на тази сепарираща не е да намали таксите, защото няма как. Те са 
заложени още 2006-та, когато се е подписало присъединяването на България към ЕС. 

Заложено е, че таксата, която за 2019 расте и трябва да бъде 57 лева на тон, по спомен 

2020-та трябва да е 120 лева на тон. Тоест тя ще расте независимо моето, вашето и 

чието желание. Целта на тази сепарираща е да се намаля количеството, което се 
депонира, а не таксата. Няма как да намалее.  
(Стефан Сабрутев, от място: Реплика.) 



Протокол № 47/30.01.2019 г. 

  

130 

 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Заповядайте, г-н Сабрутев. 
СТЕФАН САБРУТЕВ: Прав сте, г-н Мелемов. Да, има един договор, подписан доста 
отдавна. Не един, няколко. Само че в този договор има доста клаузи, по които вие 
можеше да поработите. Ще дам един пример. На изток от нас се намира един град 

прекрасен – Мадан. И там има един кмет, който мисли за населението си. И на база на 
това, че мисли, внимава и гледа какво подписва. Този кмет има желание да намали 

таксата смет и е успял и го е направил. Спечелил е едно дело, с което почистващата 
фирма, ама същата фирма, със същият договор, подписан по едно и също време, ще 
връща пари. Вие защо не го направихте, г-н Мелемов? Вие всъщност обещахте на 
населението… оставете ме да си довърша въпроса. Вие помните ли преди 7-8 години 

какво обещавахте на хората в града? Че този договор ще го развалите. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Всичко помня. 
СТЕФАН САБРУТЕВ: И изведнъж стана, че не може. Кметът на Мадан дойде и ви 

показа, че може. Вие подписвали ли сте споразумение тази година при по-ниска 
заплата? 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Да.  
СТЕФАН САБРУТЕВ: Така. И това споразумение защо не го направихте достояние на 
комисиите, за да видим с какви параметри е? Вие поемали ли сте някакви други 

ангажименти примерно да не се изпълнява инвестиционната програма на почистващата 
фирма? Значи вие искате тука да ни накарате да вдигаме таксата, не сте ни питали дали 

да го подпишете. Защо не заведохте дело като кмета? Защо не спряхте да плащате? 

Имате практика, имате съдебен опит вече. И това вече няма кой да ви го прости. Няма 
кой да ви повярва, че Дора Янкова е подписала договора и не може да се промени. 

Повярвайте ми! Няма кой в града да ви повярва. А таксата смет, ще се върна четири-

пет години назад, когато тука заедно с г-жа Гаджева, уважаваната от мен, ни 

обяснявате как тази такса смет с времето ще пада. Точно това ни обещавахте. Преди 

колко години мога да бъркам. Но тука бяхте много убедителни. Ние гласувахме едни 3-

4 милиона за тази сепарираща инсталация.  
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Такса депониране никога няма да намалее, ще стане двойно. 
СТЕФАН САБРУТЕВ: Ще се постарая да върна записите и ще намеря какво сте 
говорили. 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Добре, намерете го и тогава ще говорим. Та като говорим, 

сега няма да коментирам колеги кметове, но само едно ще ви кажа. Със „Светлина“ 

първото дело го спечелихме. Това беше 2012 г. и още се съдим естествено. Така че 
няма нужда да коментираме другаде, кой е спечелил делото. Ще се съдят, ще се 
оправят, те си знаят. Ще видим финала. Но аз не знам, вие сигурно като бизнесмен 

подписвате договори. Сега да не коментирам, примерно договор с „В и К“ за една 
година какъв ви е оборота. Въпросът е, че затова се подписва договор, за да се спази. 

Или вие подписвате пък го променяте или не го спазвате? Сега разбирам, че хубаво е 
да се каже Съда реши и аз се надявам и със „Светлина“ да приключим сагата. Тогава 
ще почнем и друга. 
ДАНЧО КИРЯКОВ: Г-н Хаджихристев. 
КИРИЛ ХАДЖИХРИСТЕВ: Въпреки, че е толкова късно и сме изморени всички, обаче 
стигнахме до един много важен документ, който влияе на цялостното финансово 

състояние на общината, на бюджета. И аз първо искам да спомена, че план-сметката е 
финансов документ, който се приема от Общинския съвет и подлежи на контрол от 
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Сметната палата. Искам да попитам няколко въпроса. Защо гласуваме план-сметката, 
след като сме гласували Наредбата за местните данъци и такси, след като план-

сметката трябва да е основата върху която да се изчислят промилите, които са 
необходими да се събират от физически и юридически лица? Нарушение, пълно 
нарушение на закона. Искам да попитам в договора, понеже говорите, че се спазва 
договора, който е сключен със сметосъбиращата фирма, там е записано, че до ноември 

месец предходната година, фирмата е длъжна да ви представи план-сметка за 
предстоящи извършени разходи за следващата година, за да може също да я ползвате 
като основа. Има ли такава план-сметка изготвена от сметосъбиращата фирма? Да ви 

ги задавам, вие ще отговаряте след това? Добре. Ще се повторя с г-н Сабрутев. Има ли 

инвестиционен план подписан за 2018 и 2019 година? И ако има такива, моля да ни ги 

предоставите да се запознаем. Има ли допълнително споразумение за 2019 година? 

Този отговор го чух. Искам да попитам, към настоящия момент абсолютно всички 

задължения, които има Общината към сметосъбиращата фирма на каква стойност са и 

фирмата подписвала ли е цесия към друга фирма за тези вземания? Следващият 
въпрос. Още в докладната записка в обстоятелствената част, има изписан абзац, който 

е противоречив със Закона за местните данъци и такси. Това е съгласно чл. 66, ал. 3, т. 
1 и 2. Събирания, включително разделно, на битовите отпадъци. В закона е писано, че 
изключва разделното събиране на отпадъци. Говорим за формирането на таксите. И 

също въпрос. 35,72 лв. такса депониране, което при 10 хиляди тона прогнозно, това са 
357 хиляди лева, включени в план-сметката. Искам да попитам, тези 80 хиляди за 
разделно събиране на хартия, картон, пластмаси, стъкло, едрогабаритни отпадъци, след 

като имаме сключен нефинансов договор с „Булекопак“ за разделно събиране, защо и 

на тази фирма даваме 80 хиляди лева? Искам да попитам и 30 хиляди лева, които са 
заложени миналата година за разработването и внедряване на пилотни модели на 
различни схеми за разделно събиране. Ако може да ми покажете един пилотен модел, 

който Общината, тоест фирмата го е разработила и вие сте го платили. 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Г-н кмете, ще отговорите ли? 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Аз предлагам г-жа Аръчкова. 
ДАНЧО КИРЯКОВ: Г-жа Аръчкова, добре. 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Уважаеми г-н председател, уважаеми г-н кмет, уважаеми 

общински съветници! Г-н Хаджихристев, отзад напред почвам. Първо, план-сметката 
не се прави за фирма „Титан“, „Клинър“ или както и да я вземете. План-сметката е за 
всички видове плащания за сметка на такса битови отпадъци. Тези разработки сме 
задължени по закон, че ние трябва да правим всяка година актуализация на нашите 
разработки и нашите планове. Тука е г-жа Гаджева и може по-подробно да ви обясни, 

че всяка година се правят разработки относно разделно събиране, които се представят 
и се дават с новостите в законодателната база, касаеща новите моменти. Тези средства, 
където казвате за разделно събиране. Да, разделно събиране има. Разделно събиране 
Общината също осъществява и в крайна сметка това е договор, който е за останалите 
неща, а не е договор, който да се плаща на фирма „Клинър“. Материалите, които са 
събрани като разделно събиране като батерии, като хартия и други неща, те се дават на 
съвсем друга фирма, с която има сключен договор Общината. 
(Кирил Хаджихристев, от място: Коя е тази фирма?) 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: В момента не мога да ви кажа точното име на фирмата, но мога 
ви ги дам, защото те са няколко фирми. Фирми, които изкупуват батерии, фирми, 
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които изкпуват компютри и другата техника, електрическите крушки. Друга е фирмата, 
която е за хартия. Сега преди два дена идва фирмата от Пловдив, която взе всички 

документи, които са щадиране на хартия. 
(Кирил Хаджихристев, от място: Когато ги изкупуват те ви дават пари, а не вие да 

им давате.) 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Сега нека да бъдем малко по-коректни. Нека да бъдем малко 

по-коректни. Има неща, които се предават, има неща, за които ние даваме също пари. 

Защото тези неща са свързани с такси, които се дават на тези фирми. Значи фирмата ми 

разплаща например, условно казвам, 5 стотинки на килограм хартия, обаче аз хартията 
съм длъжна да й я платя на нея, да й платя нейното депониране и нейното доставяне и 

да сключа договора за преработката. По същият начин за батериите. За вредните 
вещества. За всичките тези неща се плаща един процент, който е по закон. И този закон 

не го измисляме ние, а сме длъжни да го спазваме. Относно дали има инвестиционна 
програма. Още в договора от 2007-ма година, когато е сключен, там е правена 
инвестиционната програма по години, където е заложено всяка година каква е 
инвестиционната програма – колко бобъри, колко кофи, колко оградки, колко трябва да 
бъдат доставени допълнителни неща. Има заложени вътре и машини през годините, 
сметосъбирачи, пробутващи техники, дробилки и т. н. Инвестиционната програма е 
публична и е подписана при самото подписване на договора. Относно дали ни е 
представила фирмата? Да, фирмата ни е представила с 560 лева минимална работна 
заплата с процента по договора 9,87. След водените преговори, тяхната представена 
сметка, която е над 5 800 000, съгласно цените по договора, ние сме водили преговори 

и сме се разбрали и сме уточнили да бъде на 510 лева минимална работна заплата… 

(Реплика на Филип Топов, от място / не се чува.) 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: В крайна сметка, г-н Топов, всеки може да отвори показателите 
на договора, да заложи цифрата на минимална работна заплата 560 лева, да заложи 9,87 

% и да си намери колко му е машиносмяната, колко му е за депониране, колко му е за 
извоз и т. н. Тяхната план-сметка е над 5 милиона. Значи вземете и го разработете като 

вид по договора, по различните видове направления – сметосъбиране, сметоизвозване, 
както справката, която дадохме на г-н Сабрутев, която е с показатели 460 лв. за 2018 

година. Преизчислете ги на 560 и ще видите за какво става въпрос. В същото време не 
е тайна за никого от вас, аз мисля, че всички сте разумни хора, таксата за РИОСВ по 
чл. 60 и 64, съгласно одобрението на Национално сдружение на общините, определена 
в тези размери, ние сме длъжни на тон отпадък да платим тази такса, респективно към 

РИОСВ. А тази такса по чл. 60 и 64 в последствие се ползва и от нашата община. 
Дадена е като обезпечение на безлихвеният заем, който ни е даден за изграждане на 
сепарираща инсталация. Относно цесията. Да, не са разплатени, г-н Хаджихристев… 

(Филип Топов, от място: Не са постигнати целите.) 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: В момента коментирам за неразплатените неща, г-н Топов. 
Хайде, моля ви се, да не ме прекъсвате, да ме изслушате и после да си зададете 
допълнително въпроси, каквито имате.  
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Квестори няма ли тука?  

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Г-н Мелемов ми даде думата аз да говоря. 
(Михаил Генчев, от място: Добре, че няма още.) 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: В същото време цесия на фирма „Титан“ ни е представила за 
нейните фактури, които не са разплатени. Разходите за сметосъбиране, сметоизвозване, 
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всичките показатели, за месец септември фактурите са дадени в месец октомври и не 
сме им ги разплатили до края на годината. Защото сме разплащали на касова основа 
фактури. В януари месец фактури от ноември и декември миналата година и т. н. По 
същия начин в тази цесия. Към 31 декември Община Смолян дължи за разходи за 
всичките показатели, защото те са 7-8 показателя, които ни се пускат фактури, в размер 

на 602 000 лева, които фирма „Клинър“ ни представи цесия. Вместо да разплатим тези 

фактури, описани в опис на фирма „Клинър“, да бъдат разплатени на друга фирма. 
(Михаил Генчев, от място: Събираческа?) 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Не е събираческа фирма, друга е фирмата. В момента не мога 
да я кажа точната фирма, защото не съм правила още разплащане на нея. Но това са 
фактурите, които са ни издадени за сметосъбиране, сметоизвозване и всичките там 

почистване и т. н., машиносмени, на база корекции, които са наложени от колегите от 
Екологията. В зависимост от процента всеки месец, където им се прави моментни 

протоколи, фактурите са на стойност 600 000. Тези 600 000 за фактурите, които ви 

казвам, за сметосъбиране, сметоизвозване, са за периода от октомври месец до 

декември. За трите месеца. Описани са в цесията, че те са цесират. Няма да се 
разплащат на тях, а ще бъдат разплатени на фирма „х“. Това им го дава право закона. 
Нас просто ни информират, че тези фактури няма да бъдат разплатени на тях, ще бъдат 
разплатени на други. Таксата за депониране, тя се сформира на база процентно 

съотношение и е съгласно договорът, както е. И тя е определена. В момента тази, която 

е предложена, е предложена на база минимална работна заплата 510 лева и процентът 
4,87, колкото е бил тази година. 
(Кирил Хаджхиристев, от място: Реплика.) 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Заповядайте, г-н Хаджихиристев. Малко по-експедитивно, ако 

може. 
КИРИЛ ХАДЖИХРИСТЕВ: Да, да. На третата година разбрах много неща от тази 

план-сметка. За тези 80 хиляди, за тези 30 хиляди, които попитах. За тази такса, която е 
за депониране. Г-жа Аръчкова каза, че е описана в договора. В договорът няма такава 
такса, не се вижда. Дори и да я има в договора, за 2018 година от 19.40 на тон става 
35.70 на тон.  

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Тя е еднаква за всички общини в България. 
КИРИЛ ХАДЖИХРИСТЕВ: Говорим за такса депониране, а не за чл. 60 и 64. Това е 
такса депониране. И какво се получава? Фирмата получава за събиране на боклука, за 
извозване на боклука, за теглене на боклука, за депониране на общинско сметище, за 
което сме давали пари да се изгради, след това за сепариране и след това се продава и 

сепарирания боклук. Но прав сте, г-н кмете, че тези такси по чл. 60 и 64 се увеличават 
всяка година. Но целите са да намалим тоновете, върху които се плащат. Така че в тази 

посока аз исках да питам или както питаха и предишните говорящи, какво сме 
постигнали по тези цели? И на последно място, аз не мога да разбера в крайна сметка 
какъв е този договор, който и да го е подписал? След това някой друг го е използвал 

този договор, друг се е опитвал да го контролира. Градът намалява с 1/3 за последните 
години. Боклукът от 2013 до 2018 г. е намалял с 6 хиляди тона. Ние в същото време 
увеличаваме с 1 милион разходите за сметосъбиране. 
ДАНЧО КИРЯКОВ: Писано е, че да се развали този договор и се прави нов. 
КИРИЛ ХАДЖИХРИСТЕВ: Това може. 
ДАНЧО КИРЯКОВ: Заповядайте, г-жо Гаджева. 
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КИРИЛ ХАДЖИХРИСТЕВ: Г-н председател, това може да го направи само страна по 

договора, не и Общинският съвет. 
(Стефан Сабрутев, от място: Г-н председателю, имам реплика към г-н 

Хаджихристев.) 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Г-жа Гаджева поиска първа реплика. Изказване ли ще имате? 

Добре. 
СТЕФАН САБРУТЕВ: Уважаеми г-н Хаджихристев, вие питахте, питахте, обаче не 
получихте много отговори. Първо, аз разбрах едно с това, което каза г-жа Аръчкова, че 
тука има една нова цесия сключена, която е сключена най-вероятно след онази цесия, 
за която взехме заем. Нали така? Правилно ли съм разбрал? 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Не е вярно. 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Това няма никакво значение дали преди или след. 

СТЕФАН САБРУТЕВ: Другото нещо, което г-н Хаджихристев най-вероятно сте го 

разбрали, казвам го и на всички останали съветници, ако ние сега тази вечер гласуваме 
план-сметка с 4 милиона, останалия 1 200 000, които няма да ги съберем, ще трябва да 
се разплати по някаква схема пак с цесия. И ще трябва да се разплати от средствата, 
които се събират от другите данъци или от автомобили или нещо друго. Г-жо 

Аръчкова, знам какво ще кажете. Тези пари не могат да се ползват за друго. Не казвам 

за тези. За онези, които няма да ви стигнат, които ще платите 4-те милиона, защото вие 
ще съберете по данни, които сте ни дали, аз слушах внимателно на комисиите. Дали 

сте ни, че ще съберете максимум 2 580 000 лв. И то имате предвид, че 
миналогодишните, има много стари в тях. Вие няма да съберете и 2 800 000. Не 
случайно предлагам тази сума, вие да се поберете в нея. Как ще се поберете? Като 

засилите контлола. Слагате един апарат по кошовете да снима, за да гледа какви 

нарушения има и там има клаузи в договора, с които можете да го развалите веднага. 
Без никакви санкции. Контрол трябва, контрол. И затова, на гражданите го казвам, 

казвам го и на вас, господа съветници,  каквото и да говорим, ако вие гласувате и 

подкрепите план-сметката такава, каквато я е предложил г-н кмета, помнете ми думата, 
1 200 000 ще излезнат от други данъци под формата на цесия, на заем и на нещо друго. 

Ще го завъртят и те ще бъдат от онези, които може да отделяме за култура, за спорт, за 
озеленяване. 
ДАНЧО КИРЯКОВ: Времето изтича, г-н Сабрутев.  
СТЕФАН САБРУТЕВ: Не сме приели новия план. По стария беше малко повечко. 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Не, 2 минути е. И по стария, и по новия. А новият е в сила от днес. 
Допуснали сме предварително изпълнение. Г-жа Гаджева. Г-н Иванов, г-н Топов, г-н 

Аршински. 

ЕКАТЕРИНА ГАДЖЕВА: Съжалявам, че ще се повторя многократно, а още по-жалко 

е, че никой не ме разбира като говоря, но пак ще се повторя. Дано този път стане ясно. 

Наистина сепарирането е един от водещите пътища към постигане на целите. Което ще 
доведе до намаляване на отчисленията до 50 % първоначално. Но затова трябва да 
задейства и разделното събиране и компостиране. Така че никого не съм излъгала, още 
по-малко преди  5 години. Нито сега, нито преди 5 години. Това е елементът на 
реплика. А другото, което искам да кажа. Такса депониране е задължителна, защото с 
нея се издържа депото. Тоест за всяко едно регионално депо има такава такса. В 

Смолян е най-ниска. В останалите общини може да ги проверите, тука има и медия, г-н 

Маринов. Таксата за депониране гони таксата или е равна на таксата за отчисления. 
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Което в случая трябва да е 49 лева. Тука е с 20 лева по-ниска. Затова, ако имате спомен, 

други общини са проявявали интерес да депонират при нас. За наше щастие не се е 
случило. Целта на нарастващите отчисления да се запази живота на депото. Именно 

затова ще растат до тогава, докато започнем да депонираме по-малко. Таксата на 
депониране, тя е с договор. Това е за таксата за депониране. Другото, което исках да ви 

кажа е, че това, което реално се разплаща ежегодно по данни на г-жа Аръчкова, е 
много по-ниско от това в план-сметката. Г-жо Аръчкова, нали? Таксата, която 

разплащате ежегодно е сравнително по-ниска от тази, предвидена по план-сметката на 
„Титан“. 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: План-сметката няма нищо общо.  

ЕКАТЕРИНА ГАДЖЕВА: Нищо общо. План-сметката е макрорамка. Именно поради 

този факт излиза постоянно твърдението, че 4 милиона са за „Титан“, което не е вярно, 

защото не са и за „Титан“ и не са и за РИОС за отчисления. И поради тази причина аз 
ще се въздържа от приемането на план-сметката. Именно поради факта, че тя не 
изпълнява, тя не е необходима в този размер. Тя е макромака, тя е изчислена на база 
договор. Но стъпвайки на реално това, което се плаща от Общината, на база контрол и 

на база реално извършена работа, тя не се изпълнява. Така че лично моето становище е, 
аз ще се въздържа. 
(Стефан Сабрутев, от място: Реплика.) 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Е, г-н Сабрутев, за 16-ти път. Заповядайте! Може и 36, така е. 
СТЕФАН САБРУТЕВ: Може би се уморихте малко повече от мен, но аз сега загрявам. 

Само да кажа, че искам да благодаря на г-жа Гаджева, че посочи, ние по принцип не я 
харчим тази план-сметка. Защо да я приемаме 4 милиона? Не случайно аз си играх два 
дена да смятам. По мои прогнози повече от 2 милиона не е необходима. 2 800 000 лв. И 

затова предлагам, за да не остане една дупка от 1 200 000 лв. така предизборно, сега 
изведнъж боклука да скочи като тонаж. 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Г-н Иванов. 
СТОЯН ИВАНОВ: Уважаеми колеги… 

(Димитър Кръстанов, от място: Нищо не съм казал.) 

СТОЯН ИВАНОВ: Сега. И аз няма да подкрепя тази план-сметка, както не съм я 
подкрепял от 2011 година до сега. Както и този Общински съвет и от 2011, съветите не 
са приемали план-сметка. Тя има два компонента. Приходната част на план-сметката, 
това са такса битови отпадъци, които нашите съграждани през 2019 г. ще платят точно 

толкова, колкото са плащали през 2018, през 2017, през 2016 и т. н. Отиваме в 
разходната част, която е 4 084 000, която аз няма да подкрепя и най-вероятно няма и да 
мине. В тази разходна част на план-сметката, има два компонента. Единият компонент 
е отчисленията към РИОСВ – чл. 60 и 64, горе-долу около 600 000 лева. Останалата 
част, това са разходите за чистота. Разходите за чистота, те са вързани с договора с 
„Титан“, който е сключен 2006 година при минимална заплата 160 лева. Значи ние тази 

година приемаме не приемаме, ще платим точно колкото количество боклук събере 
фирмата „Титан“, умножен по този коефициент, съгласно онзи договор през 2006 

година. Когато нашите приятели от социалистическата партия при мандат 4 години, 

сключиха 15-годишен договор. На какво основание? Значи от присъстващите тука, г-н 

Генчев беше заместник-кмет, г-н Кръстанов беше във върховете на социалистическата 
партия. Също носи моралната отговорност за този договор. Няма как да избягате от 
тези отговорности, уважаеми господа социалисти. 
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(Михаил Генчев, от място: Ти как гласуваше тогава бе, приятелю?) 

СТОЯН ИВАНОВ: 2006 година аз не съм бил съветник. 2007-ма година не съм бил 
съветник. Нямам хал-хабер от тези неща. Важното е, че когато нашите съграждани 

смолянчани отидат и слушат визията за България, визията за Смолян, те трябва да 
питат „Уважаеми господа социалисти, защо ни наказахте по този начин? 

(Михаил Генчев, от място: Г-н председателю…) 

СТОЯН ИВАНОВ:  Защо всяка година ние трябва да започнем всяка бюджетна година 
с милион и половина за чистота и 1 200 000… 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Изказване е това. 
(Михаил Генчев, от място: Какво изказване?) 

СТОЯН ИВАНОВ: Това са заеми, сключени 2007 година. Това са поредица от грешни 

решения, които няма как да избягат тези хора от това. И г-н Киряков, ти говореше за 20 

години батак, обаче аз конкретно с цифри го обяснявам, че тези 20 години така ще си 

минат и няма оправия, защото сега в момента милионите са 13, а сме ги започнали от 
24. Това е. Няма да подкрепя план-сметката. 
ДАНЧО КИРЯКОВ: Г-н Генчев, аз ви моля да не нарушавате реда в залата. В края на 
краищата това е един орган, който е избран на политически принцип и е съвсем 

нормално да има такива изказвания. Момент. Г-н Топов? 

(Димитър Кръстанов, от място: Реплика.) 

ДАНЧО КИРЯКОВ: А, реплика. След това е г-н Топов за изказване, след това г-н 

Аршински. 

ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Благодаря, г-н председателю! Г-н кмете, уважаеми г-н 

Иванов! Има напредък. Моите призиви все пак хващат, така общо взето дават някакво 

отражение върху вашето поведение. Значи направих една справка, обадиха ми се и ме 
информираха, че през 2010 година сметката е била 1 800 000 и толкова разплатена, 
като 700 000 сигурно г-жа Аръчкова си спомня, са останали за 2011 за придобиване 
имота на депото в Теклен дол. Така ми казаха, че стоят нещата. Не знам, сигурно това 
подлежи на проверка. Аз тогава не съм се занимавал с такива неща, г-н Иванов. 
Направо хаби енергия. В никакви върхове не съм бил. От 2005 до 2009 съм бил 

заместник-областен управител, през същото това време, хайде стана дума, оня 
снегорин, дето чисти сега, един стар, военен и някои други такива неща, са се 
случвали, но не, със сметта не съм се занимавал. С други неща съм се занимавал. 

Разбира се, и после като областен управител от името на Кърджали, Пловдив, Хасково, 

Пазарджик и Смолян, като председател на Южен централен район, Регионален съвет за 
развитие, с колела, с пътища и в това число за чужбина. Нека да забравим това „вие 
защо“, „вие така“, „ние така“. Това е най-непродуктивната система на диалог между 

нас. А пък не се заяждайте с мен. Много хора знаят, че това не води до никъде.  
ДАНЧО КИРЯКОВ: Г-н Топов, имате думата. 
ФИЛИП ТОПОВ: Колеги, аз много много от сметки не разбирам, но ще се опитам все 
пак да внеса някаква яснота по целия този въпрос. Нека да не забравяме, че 
разсъждаваме по отношение на план-сметка. Оставам с убеждението, че на много хора 
тази план-сметка като понятие не е много ясна. Ще започна от там колеги, това 
изказване ще се опитам в рамките на няколко минути да притключа. Г-н кмете, хубаво 

е да ме чуете, защото имам конкретни въпроси към вас. Продължавам по теоретичната 
част. Колеги, преди доста време в един официален доклад на държавната агенция 
АДФИ, беше посочена една доста интересна констатация, че финансово-
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икономическото състояние на Смолян се дължи на едни отношения с една фирма. 
Всичи се сещате за какво става въпрос. И понеже г-н Мелемов винаги е говорил, че 
трябва да бъдат договорите да се спазват, и докато дойде, ще използвам неговото 

отсъствие, за да ви зачета нещо, което е важно. Уважаеми колеги, в този прословут 
договор, който е обект на коментар, в чл. 4 е записано, общата стойност на 
възнаграждението за срока на договора, който възложителят следва да изпълни на 
изпълнителя, се определя като сбор от стойността на цялата услуга във всяка 
календарна бюджетна година, формирани и разпределени съгласно утвърдена с 
решение на Общински съвет – Смолян план-сметка за съответната година. Да го 

повторим това. Съгласно утвърдена от Общинския съвет на гр. Смолян план-сметка за 
съответната година. И тука са вече разписани тези проценти, които са изложени едни 

хилядни и т. н. И там са записани за какво става реч. Става реч за услуга за зимно 
поддържане, за услуга за поддържане на паркове, зелени площи, озеленяване, става 
въпрос за услуга за сметосъбиране и т. н, и т. н. Защо зачетох този текст? По-нататък. В 

чл. 7, възложителят има право всеки момент, г-н Сабрутев, това е интересно, защото 

зададохте въпроса за контрола, възложителят има право всеки момент от изпълнението 

на договора да контролира изпълнението на същия чрез свои специалисти, изрично 
упълномощени за това, като не пречи на оперативната дейност на изпълнителя. 
Упълномощените специалисти се назовават конкретен орган. Дали има такъв все още 
не знам. При тези проверки се съставят т. нар. моментен протокол и т. н. Тоест 
въпросът, който предизвиква този текст, ще се наложи да изчакаме малко г-н Мелемов 
да му го зададем. По-нататък в този договор, който трябва да се спазва, чл. 17 – 

изпълнителят е длъжен.., и това, което го каза преди малко г-н Хаджихристев в ал. 15. 

До 1 ноември на съответната година да представя на възложителя прогнозна план-

сметка за следващата календарна година по дейности, предмет на настоящия договор. 

И така нататък колеги. Понеже се цитира и конкретен текст от Закона за местните 
данъци и такси, няма да ви губя времето. Може да си прочете текста за битовите 
отпадъци в чл. 62. По-интересно е обаче да обърнем внимание на чл. 66 от Закона за 
местните данъци и такси. Дейностите по предоставяне на услугите по чл. 62 включват 
събиране на битови отпадъци, третиране на битови отпадъци, поддържане на 
чистотата. В ал. 2 се сочи: всички съотносими за календарната година разходи на 
общината за извършване на дейностите по предоставяната услуга по чл. 62, се 
включват в план-сметката за годината, за всяка от услугите по чл. 62 и по източници на 
финансиране. Тука има една интересна алинея, колеги, ал. 3. План-сметка за годината и 

тя е разбита вече надолу. Т. 1. План-сметката се изготвя по образец и ред, определен с 
наредба на Министерския съвет. Знам, че г-жа Аръчкова евентуално ще каже, че няма 
такава наредба, но все пак министъра на финансите би трябвало да я е изготвил. Т. 2. 

План-сметката, обърнете внимание, колеги и колежки, се одобрява с решение на 
Общинския съвет преди изтичане на срока по чл. 84 от Закона за публичните финанси, 

като проектът на решение за одобряване на план-сметката, и това е много интересно, 

заедно с проектите на доклада на вносителя и план-сметката, се публикуват за 
обществено обсъждане на интернет-страницата на Общината в определен срок. И сега 
искам да задам конкретни въпроси към вносителя. Г-н Мелемов, държа обаче, ако 

може вие да отговаряте, а не Венера Аръчкова, нито г-жа Гаджева. Първото ми питане 
е от чисто юридическа процедурна гледна точка. Това е имаме ли обявени за публично 

обсъждане на план-сметката, съгласно чл. 66, ал. 3 от Закона за местните данъци и 
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такси? Имаме ли такова обявено публично обсъждане? Имаме ли обявено публично 

обсъждане на план-сметка? Ако не можете да ми отговорите в момента, ще изчакам да 
уточните този въпрос. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: А смятате ли, че трябва да има? 

ФИЛИП ТОПОВ: Моля? 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Смятате ли, че трябва да има? 

ФИЛИП ТОПОВ: Вие сте вносител, трябва да знаете дали има обявление, с което 

обявление вие сте посочили тази план-сметка в този вид, в който ни е представяте. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Ама вие за всяка точка от дневния ред може да ме питате по 

същия начин. На гатанки ли си играем или на какво? 

ФИЛИП ТОПОВ: Има още няколко точки. Във връзка с контрола, г-н Мелемов. Вие 
неглижирате моите въпроси, но ще се наложи, дето се вика, да ги поставям повторно. 

Така. Има ли извършени така наречените моментни проверки на контролните органи 

на изпълнението на задълженията на фирма „Титан“? И по отношение така наречените 
моментни проверки, да не ви затруднявам много, тези моментни поверки, примерно за 
периода от 15 януари до 30 януари, и какво са констатирали в тези моментни 

проверки? Има ли изготвени такива протоколи? Имаме ли представена прогнозна план-

сметка от „Титан“ за 2019 година? И ако има, моля заедно с анекса, който говори преди 

г-жа Аръчкова, да ни бъде представена и да ни запознаете общинските съветници. Още 
нещо. Имаме ли, тука обаче г-жа Аръчкова, но моля от място… 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Г-н Топв, вие не чухте ли, че тази план-сметка не е на 
„Титан“? В докладната е написано на какво количество боклук е направена. И сега пак 
задавате. Ами четете докладната, г-н Топов. То си е написано на какво количество 

боклук е предвидена. 10 000 тона примерно. Писано е. Вие сега не сте я чели, пък 
почвате „има ли, има ли“. 

ФИЛИП ТОПОВ: Изслушайте ме малко. Значи аз ще ви задам въпроси за това… 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Подгответе се, четете. То е написано всичко в докладната. 
ФИЛИП ТОПОВ: Вижте какво, недейте да се изнервяте. Чуйте ме по-спокойно. Това 
Приложение № 1 не е подписано, г-н Мелемов, от никой и аз мисля, че може и „Титан“ 

да го е подписал, може и вие да сте го подписали, може и председателят на църковното 

настоятелство. Затова питам има ли такова нещо, което да е представено. 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Г-н Топов, моля да съкращавате времето, защото стана двойно на 
това, което е по правилник. 
ФИЛИП ТОПОВ: Ама тези въпроси са от изключителна важност да ви кажа.  
ДАНЧО КИРЯКОВ: Разбирам, разбирам, обаче 10 минути говорите вече. 
ФИЛИП ТОПОВ: Мисля, че на който не му е интересно, може да иде да пусне едно 

нещо на вънка, да не казвам какво. (Смях в залата.) 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Ама вижте сега. Значи това не е коректно сега. 
ФИЛИП ТОПОВ: Какви суми, това е много важно,… 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Какви изречения! Не мога да допусна, че вие се изразявате така. 
ФИЛИП ТОПОВ: Г-н председател, може да ми отнемете думата, и не без основание 
вкарахме да имаме и квестори в правилника. Какви суми получава Общината от така 
нареченото реализиране на вторичните суровини – стъкло, пластмаса, найлони и т. н., 

след извършеното сепариране? Получаваме ли нещо от там – да или не? Ако не 
получаваме, защо не получаваме? Въпрос към г-жа Аръчкова. Имаме ли неусвоени 

суми от такса битови отпадъци за 2018 година и ако има, на колко е? Ама помолих ви 
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да отговорите от място, защото вие сте много словоохотлива, да ви кажа. Това са неща, 
които са от изключителна важност, колеги. И аз съм съгласен, че наистина има 
възможност тази план-сметка да бъде намалена. Това, което ни го представяте, 
наистина влиза, да не кажа сериозно противоречие, но е по ръба на закона. И пак. Най-

важното е да видим имаме ли публично обсъждане на тази план-сметка, която ни 

представяте? Има ли остатък за 2018 година от таксата? И горе-долу това са общи 

неща. За контролните, междинните контролни проверки дали има изготвени протоколи 

и прочие. И съм съгласен с г-н Сабрутев – контрол, контрол и пак контрол. Защото не е 
важно какво се прави, а как се прави. Благодаря ви! 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Уважаеми колеги, много ви моля за по-кратки изказвания.  
СЛАВКА КАМЕНОВА: Процедура, г-н председателю. 

ДАНЧО КИРЯКОВ: А иначе принципно мога да ви гарантирам, че когато говорите 15 

минути, няма кой да ви слуша 15 минути. Заповядайте! 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Процедура, г-н председател. Моля да прекратим 

разискванията. Чухме до момента колко искрено участниците в дебатите желаят да не 
бъде приета тази план-сметка. Моля ви, достатъчно съображения се чуха. Г-н Топов 
зададе няколко отговора, той не зададе въпроси, така че моля наистина да прекратим 

разискванията и да преминем към гласуване. 
ДАНЧО КИРЯКОВ: Г-жа Каменова, само едно изказване заявено няма да се случи. 

Съгласни ли сте … 

СЛАВКА КАМЕНОВА: След него разбира се. 
ДАНЧО КИРЯКОВ: Заповядайте, г-н Аршински! 

САЛИХ АРШИНСКИ: Благодаря! Оставям си големия тефтер, за да спестя 
максимално много време. Понеже беше даден добър пример с Община Мадан, искам 

да кажа следното. Съчувствам на г-н Мелемов, че е наследил такъв договор, искрено. 

Съчувствам на онези общински съветници в залата, които тогава са го гласували, как 
се чувстват сега. Съчувствам и на онези общински съветници, които в началото на 
мандата бяха нахъсани да развалим договора, сега са по-кротки от тревата. Истината е, 
че това нещо, срещу което сме изправени колеги, е много по-мощно, от колкото един 

кмет на община и общински съвет. Няма да го назова. Г-н Киряков каза някога, това 
нещо е за прокурор. Аз много уважавам Елена Йончева. Елена Йончева има поле за 
работа в Смолян. Не знам как ще го направи, защото ще е в конфликт на интереси. Аз 
мисля, че ако Общинският съвет има искрена цел да се справи с този октопод, може да 
го направи. Обаче ако Общинският съвет играе на политика, сега като изтече договора, 
пак ще са те, само че няма да се казват по този начин, а ще са с някакво друго име. 
Разбирам, че… Аз се възхищавам и завиждам на колегата, да не го назовавам, добри 

неща ще кажа, защото не е участвал в тази каша и може да говори точно. Няма да 
подкрепя сметката. Не само аз и колегата, защото тези, на които ще трябва да дадем 

повече пари, ако я гласуваме, преди месец или два, месец по-скоро, в качеството си на 
нощни разбойници бяха в една съседна община, за да вземат неща, които не са техни. 

Въобще едни мафиотски истории. Съчувствам на всички хора в тази община, но пак 
казвам, и с това завършвам, ако няма воля гражданска с това нещо да му се сложи край, 

нито кметът на общината, който и да е той, нито Общинският съвет – който и да е той, 

може да реши проблема сам. Това нещо е много по-мощно от нас по всякакъв начин. 

Чест прави на всички колеги, които изразяват ясна позиция. И последното ми 

изречение. Обмисляме, но нека да не бъде само инициатива само на съветниците от 
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ДПС, една обществена платформа, колеги, в социалните мрежи, където всеки 

гражданин на Смолян, който засече непочистено, счупен кош, въобще нередности, да 
можем да ги събираме и да тръгнем по начина, по който се случи в съседна община, да 
покажем, че те не вършат работата дори за това, за което фактурират. За това обаче се 
изисква и политическа воля, мисля, че я има, и гражданско самосъзнание. Благодаря! 
(Стефан Сабрутев, от място: Реплика само.) 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Заповядайте, г-н Сабрутев. Как един път не пропуснахте. 
СТЕФАН САБРУТЕВ: Г-н Аршински, благодаря! Да, вие сте прав, че много трудно 

може да се променят нещата, но те могат да почнат от тази вечер като намалим план-

сметката и се надявам, че ще подкрепите по-ниската, защото в противен случай г-н 

кмета ще разполага с последната, която сме му гласували, която по-висока от тази. 

Трябва да започнем от там, малко да се затегнат нещата. Вие сте прав за това. Това е 
много добра идея. Само че аз мисля, че тази работа основната трябва да я върши 

Общината по контрола, не само гражданите. Съгласен съм да има и граждански 

инициативи, но ако няма воля от кмета и всичките жалби си останат някъде в 
пространството, а ние 7 години виждаме, че няма воля. Предишните ясно, че е нямало, 

но за последните 7-8 говоря. Затова се надявам колеги, наистина да подкрепите моето 

предложение. Благодаря! 
ДАНЧО КИРЯКОВ:  Подлагам на гласуване предложението на г-жа Каменова за 
прекратяване на разискванията. Който е „за“, моля да гласува. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 28, „ПРОТИВ“ – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0. 

ДАНЧО КИРЯКОВ: 28 „за“, без „против“ и „въздържали се“. Прекратяваме 
разискванията. Две предложения по своята същност. Едното предложение е на г-н 

Сабрутев за намаляване на план-сметката на 2 800 000 лв., другото е основното 

предложение. Подлагам на гласуване предложението на г-н Сабрутев за намаляне на 
план-сметката на 2 800 000 лв. Който е „за“, моля да гласува явно. 

ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 16, „ПРОТИВ“ – 1, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 10. 

ДАНЧО КИРЯКОВ: 16 „за“, 1 „против“, 10 „въздържали се“, предложението се 
приема. (Ръкопляскания в залата.) Отрицателен вот. Обяснение има г-н Иванов. 
СТОЯН ИВАНОВ: Уважаеми колеги, гласувах „против“, защото ви обясних, че и 2 

милиона да е, и 1 милион да е, колкото струва тази услуга, и 5 милиона да е, разходът 
ще бъде колкото бъде изчислен тонът боклук по коефициента минимална заплата 510 

лева по количеството боклук. Това е популизъм и се надявам, когато се гласува 
основното предложение, моите колеги да не гласуват, защото ги вкараха в лош капан. 

ДАНЧО КИРЯКОВ: И така колеги, поименно гласуване на цялото предложение с така 
приетото предложено току-що от г-н Сабрутев. 
 

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

1. Анастас Караджов   – отсъства 
2. Ангел Безергянов    – „въздържал се“ 

3. Анита Чолакова   – „въздържала се“ 

4. Валентин Кюлхански    – „за“ 

5. Валентин Цолов    – „за“ 

6. Данчо Киряков    – „въздържал се“ 

7. Димитър Кръстанов    – „за“ 

8. Димитър Николов    – „въздържал се“ 
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9. Екатерина Гаджева   – „въздържала се“ 

10. Елисавета Лободова    – „за“ 

11. Ивайло Халваджиев    – „въздържал се“ 

12. Иван Пищалов     – „за“ 

13. Илия Томов     – „за“ 

14. Кирил Хаджихристев   – „за“ 

15. Коста Начев     – „за“ 

16. Костадин Василев    – „за“ 

17. Мариана Сивкова    – „въздържала се“ 

18. Мария Семерджиева    – „въздържала се“ 

19. Марияна Методиева    – „за“ 

20. Милен Журналов    – „за“ 

21. Милен Пачелиев    – „за“ 

22. Михаил Генчев    – „за“ 

23. Петър Мирчев     – „въздържал се“ 

24. Салих Аршински    – „за“ 

25. Славка Каменова    – „въздържала се“ 

26. Стефан Сабрутев    – „за“ 

27. Стоян Иванов     – „против“ 

28. Филип Топов     – „за“ 

29. Юлия Кисьова     – „за“ 

 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Моля, обявете резултата. 
(Мариана Иванова: 17 „за“, 1 „против“, 10 „въздържали се“.) 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Със 17 „за“, 1 „против“, 10 „въздържали се“, докладната записка 
се приема с направените предложения и решения в нея. 
 

        Общинският съвет след като се запозна с докладната записка на Кмета на 

Община Смолян – НИКОЛАЙ ТОДОРОВ МЕЛЕМОВ, на основание чл.21, ал.1, т. 

7 от Закона за местно самоуправление и местна администрация, чл. 66, ал.1 от 

Закона за местните данъци и такси и чл. 9 от Закона за общинските бюджети, 

предлагам Общинският съвет-Смолян, да приеме следното 

 

 

Р Е Ш И: 

 

          1.Приема план – сметката за приходите и разходите за събиране, извозване, 
обезвреждане в депото за битови отпадъци и поддържане на териториите за 

обществено ползване в Община Смолян през 2019 година по Приложение 1. 

 

 

(Стефан Сабрутев, от място: Процедура.) 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Заповядайте, г-н Сабрутев. 
СТЕФАН САБРУТЕВ:  Уважаеми г-н председател, г-н кмет, колеги! Правя процедурно 

предложение, предвид на предходната точка, че изменихме план-сметката, да отложим 

следващите точки, включая бюджета за следваща сесия, тъй като трябва да се направят 
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преизчисления на база това, което приехме сега. 
ДАНЧО КИРЯКОВ: Противно предложение има ли? Заповядайте, г-н Аршински. 

САЛИХ АРШИНСКИ: Само да уточня нещо. Не за противно предложение. Колеги, 

чисто диалогично, дайте да намерим някаква формула, защото часът е 12, пък бюджета 
ще отнеме няколко часа. Юристите, председателя, кажете! Часовникът ли ще спрем? 

Ще идем да спим, утре ще продължим?  Чисто диалогично. Ако искате, дайте някой с 
право за 5 минути почивка и консултирайте как може да подходим. 

(Кирил Хаджихристев, от място: Почивка.) 

(Михаил Генчев, от място: Стига с тия почивки.) 

САЛИХ АРШИНСКИ: Аз не държа да почивам. Намерете решение на казуса. 
ДАНЧО КИРЯКОВ: Г-н Топов, имате думата. 
ФИЛИП ТОПОВ: Процедура. Има резон да се иска отлагане на бюджета. Предлагам 

освен бюджета, всички останали точки да ги разгледаме и да ги гласуваме, а да се 
насрочи друго заседание, в което вече да се разглежда бюджета. За друго заседание. 
ДАНЧО КИРЯКОВ: Така, второ предложение процедурно. Г-н Кръстанов. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Благодаря, г-н  председателю! Г-н кмете, колеги! Има 
формула, която е работила и в други времена по други случаи. Между другото, тук в 
тази зала имаме рекорд 11 часа и 50 минути, а в момента имаме 9 часа и 20 минути 

заседание, което е на границата на възможностите. Вече колкото и да желаем, не сме 
толкова продуктивни и не е в реда на нещата да продължим да работим. Аз ви 

предлагам прекъсване на заседанието, което е своего рода спиране на часовника. И да 
продължим утре в удобен час. Така че през това време могат да се направят 
съответните корекции от гледа точка на това, че план-сметката е приета с други числа. 
Съвсем нормално е да отидем да поспим малко и да продължим. 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Разбрах. Три предложения. Ще ги гласуваме, няма как. 

Предложение на г-н Сабрутев за… Отлагане ли, г-н Сабрутев, използвахте понятието? 

(Стефан Сабрутев, от място: Да.) 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Отлагане на заседанието. По същество на г-н Кръстанов е същото. 

СТЕФАН САБРУТЕВ: Зависи за какъв период. Неговото е за спиране на часовника. 
Най-вероятно… 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Г-н Топов има… 

СТЕФАН САБРУТЕВ: Говоря за следващата сесия да останат. 
ФИЛИП ТОПОВ: Извинявайте, че вземам пак думата. Не може да отлагаме заседание. 
Може да отлагаме конкретна точка. И аз затова казвам да приемем решение да 
отложим точката за бюджета и евентуално другите точки да ги разгледаме сега. Съвсем 

нормално е този бюджет, извинявайте колеги, да се гледа в една по-спокойна 
обстановка след като се преработи. И този бюджет може да се гледа цял ден, разбирате 
ли? Аз се учудвам защо при толкова много точки, при толкова много дето се казва 
натоварен дневен ред, вие насрочихте заседание в 13 часа? Още веднъж… 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Извинявайте, г-н Топов, обаче вашите предложения с на г-н 

Хаджихристев 5 часа ги гласувахме. Аз не се обадих за тия 5 часа, но сега, че аз съм 

насрочил заседанието за 13 часа, аз съм виновен. 

ФИЛИП ТОПОВ: Не е въпросът за вина, г-н председател. Въпросът е чисто 

практически и прагматически. 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Моля ви! 

ФИЛИП ТОПОВ: Сега ако трябва да връщаме топката кой, кога и как го внесе този 
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правилник, няма да коментирам. 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Аз го внесох. 

ФИЛИП ТОПОВ: Предлагам отлагане на точката за бюджета за друго заседание. 
(Михаил Генчев, от място: Има предложения, дайте да ги гласуваме.) 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Има предложения и трябва да ги гласуваме. Други, ако няма, 
започваме гласуване. 
(Реплика на Михаил Генчев, от място / не се чува.) 
ДАНЧО КИРЯКОВ: Моля ви се, г-н Генчев! Още едно предложение има. Г-н Василев. 
КОСТАДИН ВАСИЛЕВ: Г-н председател, нямам предложене. Ще се съобразя с 
колегите. Въпросът е, ако отложим, да определим тук час и дата. Защото не може да 
реагираме за утре, ако решим. 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Това го имам предвид, защото не става веднага атхок да го решим 

това нещо. Заповядайте, г-н Генчев! 
(Михаил Генчев, от място: Имаме предложение за спиране на часовника. Да 

гласуваме… / не се чува.) 

(От залата: Не, не.) 

(Мариана Сивкова, от място: Не както вие кажете.) 

(Михаил Генчев, от място: Предлагам да работим до приключване на дневния ред.) 

СЛАВКА КАМЕНОВА: Г-н председател, предложението ние да определяме дата за 
следващо заседание, мисля че е в противоречие с правилата. Ваше право е да кажете. 
Можем да гласуваме предложението на Сабрутев, няма как да го отклоните. Той не го 

оттеля. 
ДАНЧО КИРЯКОВ: Разбира се. 
СЛАВКА КАМЕНОВА: След резултата от гласуването, вече ще решим. Ние трябва да 
продължим по дневния ред. Ние трябва да продължим, защото за всяка конкретна 
точка, те са изключително важни тези точки. Ако кажете причина за отлагане на 20-та 
точка или 19-та, разрешение за изработване на ПУП или… 

ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Уважаеми колеги… 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Моля ви!  

ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Уважаеми колеги, когато прекъсваме заседанието, ние се 
произнасяме кога да го продължим. Прекъсване на заседанието, защото работим 10 

часа. 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Къде го измисли? Къде го измислихте, г-н Кръстанов? В 

историята. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: В историята. Ами това е една практика в колективните 
органи, когато… 

СЛАВКА КАМЕНОВА: Вие преди малко се позовахте и за романтични истории със 
снегорина, но това не помогна за каузата. 
ДАНЧО КИРЯКОВ: Моля ви! Г-н Кръстанов, аз няма така с лека ръка да определя 
дата, ще съобразя, но тогава, когато гласуваме решение за прекратяване, за отлагане и 

така нататък. Гласуваме първото предложение на г-н Сабрутев. 
(Разисквания в залата, говорят вкупом.) 

(Михаил Генчев, от място: Процедура. Предлагам прекратяване на разискванията.) 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Така. То разисквания не е имало, защото всички… ние не 
разглеждаме нещо от дневния ред. Така че няма какво да прекратявам разисквания. 
Има процедурни предложения. Гласувам предложението на г-н Сабрутев за отлагане 
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на заседанието за друг ден. Който е „за“, моля да гласува. 
(Кирил Хаджихристев, от място: Чакай, не може така. Не може така.) 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Знам, че не може. Това е предложението. 

КИРИЛ ХАДЖИХРИСТЕВ: В допълнение на предложението на г-н  Сабрутев, аз съм 

съгласен. Отлагаме всички точки и се насрочва нова сесия. 
(Разисквания в залата.) 

КИРИЛ ХАДЖИХРИСТЕВ: По останалите точки се насрочва нова сесия. Това е най-

правилното. Отлага се тази сесия и се насрочва нова. 
ДАНЧО КИРЯКОВ: Това ли предлагате вие? Поправка на предложението на г-н 

Сабрутев. Отлагане на всички точки от тук нататък и насрочване сесия за нова дата. Аз 
ще ви я кажа веднага, зависи от вашето гласуване. Който е „за“, моля да гласува. 
(Михаил Генчев, от място: Нека да си седнат общинските съветници на място.) 

ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 12, „ПРОТИВ“ – 7, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 7. 

ДАНЧО КИРЯКОВ: 12 „за“, 7 „против“, 7 „въздържали се“. Предложението не се 
приема. Второ предложение. Г-н Топов предложи да отложим точката за бюджета и да 
гледаме всички останали точки, заложени в дневния ред сега, днес. 
Който е „за“ предложението на г-н Топов, моля да гласува. 
(Разисквания в залата.) 

ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 9, „ПРОТИВ“ – 7, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 4. 

ДАНЧО КИРЯКОВ: 9 „за“, 7 „против“ и 4 „въздържали се“, предложението не се 
приема. Уважаеми колеги, продължаваме по дневния ред при това положение. 
КИРИЛ ХАДЖИХРИСТЕВ: Прегласуване. Не може да сме 20 човека. 
(Ивайло Халваджиев, от място: Някой не е гласувал.) 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Прегласуване. Който е „за“ предложението на г-н Топов да се 
отложи за друга сесия точката за бюджета, а всички останали да се гледат днес, тази 

вечер, който е „за“, моля да гласува.  
(Реплика на Михаил Генчев, от място: Аз винаги съм бил с колегите от ГЕРБ да 

работим… / не се чува.) 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Г-н Генчев, от вашето викане не мога да чуя какво ми диктуват 
като резултат от гласуването. 

ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ:  Г-н председателю, а защо не подлатате моето предложение 
на гласуване? 

ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 14, „ПРОТИВ“ – 7, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 6. 

ДАНЧО КИРЯКОВ: 14 „за“, 7 „против“, 6 „въздържали се“. Предложението не се 
приема. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: А защо не подлагате на гласуване моето предложение за 
прекъсване на заседанието за почивка и продължаване утре? 

(Екатерина Гаджева, от място: Много дълга почивка.) 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Извинявам се, г-н Кръстанов! 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Няма никаква процедурна пречка или пречка свързана с 
прилагането на каквито колективни органи, в това число Народно събрание, в това 
число други колективни органи, когато заседават по такъв дълъг дневен ред. 

Представете си, ние сме почнали в 13 часа, сега е почти 23. Няма как в едно заседание 
да гледаме и Правилник за организацията и дейността, и бюджет, и план-сметки, 

сметосъбиране и всичко. Дневният ред е за повече от две заседания. Това беше ясно в 
самото начало на работата през днешния ден. Аз мисля, че това е едно рационално 
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предложение, но зависи от вас и от колегите. 
ДАНЧО КИРЯКОВ: Така. Уважаеми колеги, подлагам на гласуване процедурното 

предложение на г-н Кръстанов. Отлагане на заседанието… 

(Димитър Кръстанов, от място: Прекъсване..) 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Прекъсване на заседанието, извинете, г-н Кръстанов, и 

продължаване на работата на Общинския съвет по следващите точки от дневния ред в 
утрешния ден. Да речем в 10 часа. 
(Реплики от залата: 9 часа…, 5 часа следобед…) 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Който е „за“ предложението на г-н Кръстанов, моля да гласува. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 12, „ПРОТИВ“ – 9, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 4. 

ДАНЧО КИРЯКОВ: 12 „за“, 9 „против“, 4 „въздържали се“. Не се приема 
предложението. 
(Михаил Генчев, от място: Процедура.) 

СТЕФАН САБРУТЕВ: Процедура. Искам почивка. 12 часа почивка. Това е съгласно 

Правилника, колеги. Преди малко го четохме. Бързо забравяте. Може да поискам като 

ръководител група. Имам право разбира се да поискам. Вие може да решите без да го 

гласуваме. 
ДАНЧО КИРЯКОВ: Може ли момент, г-н Сабрутев? Аз имам едно мисля работещо 

предложение. Така или иначе аз смятах бюджетът да се гледа на 7-ми, на 7-ми 

февруари, да не е в тази сесия. И затова ви предлагам процедурно предложение. Да 
отложим всички останали точки от бюджета нататък до края на дневния ред за 
заседание в 13 часа на 7 февруари, четвъртък. 
(Михаил Генчев, от място: Давай да гласуваме.) 

(Кирил Хаджихристев, от място: Нали го гласувахме това и не го приехме?) 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Не, не. Не сме гласували такова. 
(Кирил Хаджихристев, от място: Е как? Първото на Сабрутев беше такова.) 

ДАНЧО КИРЯКОВ: За утре. 
(От залата: За 7-ми.) 

(От залата: За сесия ставаше въпрос.) 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Момент. Уважаеми колеги, аз ви моля последно усилие да 
направим. Достатъчно време има предполагам горе-долу да се стъкмят ангажименти до 

7-ми четвъртък и ви предлагам, повтарям предложението… 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Съгласно изменението на Закона, до 6 февруари вие трябва да 
сте разгледали бюджета. 
ФИЛИП ТОПОВ: Не е така. Трябва да бъде внесен до определена дата. Вие сте го 

внеси – край! 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Г-н Топов, има изменение на Закона. 15 дена след датата на 
внасяне… 

ДАНЧО КИРЯКОВ: О, кей! Приемам забележката на г-жа Аръчкова. Аз също помня, 
че нещо съм броил за дата 6-ти, защото умувах да бъде 6-ти или 7-ми сесията за 
бюджета, затова ви предлагам корекция на моето предложение за дата 6-ти, сряда. 6-ти 

сряда, 13 часа. 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Вие трябва да го свикате отново. 
ДАНЧО КИРЯКОВ: Да, но ние трябва да го прекратим сега. 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Не да прекратим. 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Решение е необходимо. Уважаеми колеги, моля! Подлагам на 
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гласуване моето предложение.. 
ФИЛИП ТОПОВ: За отлагане. 
ДАНЧО КИРЯКОВ: За отлагане на дата 6-ти, 13 часа. 
ФИЛИП ТОПОВ: На точките, бе. 
ДАНЧО КИРЯКОВ: Който е „за“, моля да гласува. Извинявайте! Момент, момент. 
Много ви моля, г-н Кръстанов, г-н Сабрутев, в процедура на гласуване сме. Още малко 

усилия, 1 минутка. Който е „за“ предложението за отлагане на сесията за 6-ти 

февруари, 13 часа, моля да гласува…(Разисквания в залата.) 

СЛАВКА КАМЕНОВА: Не, не. Г-н Киряков, ще сбъркаме. Моля ви, за да приключим 

протокола, ние трябва да гласуваме решение, с което да отложим разглеждането на 
всички точки и вие ще закриете заседанието поради изчерпване на дневния ред. За да 
могат решенията, които днес бяха приети, да бъдат изпълнени в срок. 

ДАНЧО КИРЯКОВ: О, кей! Подлагам на гласуване прекратяване на заседанието. 

(От залата: Отлагане.) 

ФИЛИП ТОПОВ: И отлагане на всички точки, г-н председател. 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Може ли да се изслушваме? Прекратяваме заседанието и отлагане 
на всички точки… 

(От залата: Не.) 

ФИЛИП ТОПОВ: Извинявайте! Просто лека вметка. Трябва да отложим точките, да ги 

отложим за друго заседание. Вие закривате заседанието и насрочвате нова сесия. 
ДАНЧО КИРЯКОВ: Закриването трябва  вие да го гласувате бе, г-н Топов. Приели сте 
дневен ред. Трябва вие да гласувате прекратяване на дневния ред. 

ФИЛИП ТОПОВ: Няма да прекратяваме.  
(От залата: Отлагане.) 

ФИЛИП ТОПОВ: Ние няма какво да работим, ако ги отложим точките. И вие затова 
казвате, поради отлагане на всички точки, закривам заседанието, не прекратявам. 

Подписваш за следваща сесия, пускаш ни, дето се вика, покана за 6-ти, 13 часа и 

всичко е тапа. 
ДАНЧО КИРЯКОВ: Добре. Който е съгласен да отложим точките от бюджета нататък 
до 22-ра точка, да ги отложим за друго заседание, моля да гласува. От бюджета до края 
на дневния ред. 

ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 26, „ПРОТИВ“ – 1, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0. 

ДАНЧО КИРЯКОВ: В следствие на това гласуване, прекратявам заседанието на 
Общинския съвет. И закривам, да. Утре ще получите покана. 
 

 

(Заседанието на Общинския съвет беше закрито в 22.30 часа.) 

 

 

инж. ДАНЧО КИРЯКОВ 

Председател на Общински съвет – Смолян 

 

 
Изготвил протокола,  

Анелия Кехайова – гл. специалист 


