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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 

№ 48 

 

Днес, 06.02.2019 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: Стефан Сабрутев. 
 

 

Заседанието беше открито и ръководено от председателя на Общинския съвет – 

инж. Данчо Киряков. 
 

 

ДАНЧО КИРЯКОВ – председател на Общински съвет – Смолян: Добър ден! Добър 

ден, уважаеми колеги, гости, кметове на населени места! Започваме нашата работа по 

сесията, за която ви е предложен дневния ред. Моля най-напред проверка на кворума! 
(Мариана Иванова – гл. експерт: 25 общински съветници.) 

ДАНЧО КИРЯКОВ: 25 общински съветника са в залата. Можем да започнем работа. 
Преди обсъждане на дневния ред има една декларация от групата на КРОС. 

Заповядайте за представянето й. 

ВАЛЕНТИН ЦОЛОВ: Г-н председател, г-н кмет, колеги, гости! Преди да започнем 

работа за днешното заседание, искам да зачета една декларация от групата на КРОС. 

На 15.10.2018 г. Община Смолян е сключила договор за възлагане на обществена 
поръчка с рег. № ПНО-ОП-18.10-02 за изграждане на подпорна стена на ул. 

„Професор Асен Василев“ в гр. Смолян, на стойност 634 956,59 лв. с ДДС и срок за 
изпълнение 85 дни. Строителството на подпорната стена е започнато на 16.10.2018 г. 
Към настоящият момент през месец февруари 2019 година или близо три месеца и 

половина по-късно, са извършени единствено изкопни работи и строителство на 
незначителна част от подпорната стена. Повече от два месеца на обекта не се 
извършва никаква строителна дейност, а оставеният изкоп създава реална опасност за 
сградите, намиращи се по склона върху него от пропадане или срутване. Обратните и 

фекалните води от тези сгради се изливат върху изкопа и потичат по самата улица. 
Навсякъде се разнасят кал и фекалии, които живущите на улицата пренасят по 

дворовете и домовете си. Според осведомени, досега са подписани два акта образец 

10 за спиране на обекта с неизвестни за никого мотиви. Състоянието, в което се 
намира улицата и допълнителните отпадни води, които се движат по нея, по никакъв 
начин не отговарят на дори минималните хигиенни условия за улица в областен град 

в Република България. Гражданите в района се намират в реална опасност, като 

тяхното здраве и живот са ежедневно и непосредствено застрашени заради 

бездействието на общината. Недопустимо е в 21-ви век гражданите на гр. Смолян да 
газят в кал и течащи води, докато общинските власти са отделили 634 956 лв. с ДДС 
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за справянето именно с тази ситуация. Жителите с домове на тази улица многократно 

са поставяли пред Община Смолян своите нормални искания за благоустрояване на 
улицата и подобряване на стандарта си на живот. Дори посещението на зам.-

председателя на ПП ГЕРБ на място, както и обещаната финансова подкрепа, към 

настоящия момент ситуацията на ул. „Проф. Асен Василев“ е бедствена. Срокът за 
завършване на обекта е изтекъл, а жителите са оставени буквално „в калта“. 

Общественото недоволство на живущите расте с всеки изминал ден. Няма да се 
учудим, ако отново се появят пред кметския кабинет с кофа кал от улицата или 

предизвикат гражданско неподчинение. Кой тогава ще посмее пак да ги излъже, че 
нещата ще се оправят скоро? Отново лъсват непрозрачните обществени поръчки в 
община Смолян и страха за контрол! От сключеният договор, от извършените 
строителни работи и от условията на живот на тази улица, възникват множество 

въпроси към г-н Николай Мелемов, кмет на община Смолян, като именно: Осигурено 

ли е финансирането на строителния обект или това е причината за спиране на 
строителството? Изплатени ли са на изпълнителя 30 % от сумата, след подписване на 
актове за започване на СМР, както е записано в договора? Ако не е осигурено 

финансиране, ще предприеме ли Община Смолян действия за прекратяване на 
настоящия договор след изтичане на три месеца от датата на подписване? Какви 

мерки е предприела Община Смолян по контрола за изпълнение на договора? 

Общинските съветници от КРОС твърдо застават зад исканията на живущите на ул. 

„Проф. Асен Василев“ и настояваме г-н Николай Мелемов – кмет на община Смолян, 

да предприеме незабавни мерки по контрола за изпълнение на договора и 

възстановяване на СМР, с цел недопускане на условия за риск за живота и здравето на 
хората, както и подобряване на средата им на живот. 
ДАНЧО КИРЯКОВ: Благодаря, колеги! Г-н кмете, имате ли някаква готовност за 
отговор? 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Имам естествено. По първи втори въпрос – да, осигурени са. 
Изплатен е аванс. Третият въпрос отпада, тъй като първият е положителен. 

Четвъртият – контролът е както по всички строителни обекти и както е по договор. 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Уважаеми колеги, имаме известие от двама колеги, които няма 
да присъстват на днешната сесия поради ангажименти. Това е д-р Мариана 
Методиева и г-н Стефан Сабрутев. Имате думата, колеги, за коментари по дневния 
ред. Заповядайте, г-н Топов. 
ФИЛИП ТОПОВ: Уважаеми г-н председател, уважаеми кметове, колеги общински 

съветници! Г-н председател, правя формално предложение за отлагане на докладната 
записка за разглеждане на дневния ред по следните съображения.  
(Кирил Хаджихристев, от място: Коя?) 

ФИЛИП ТОПОВ: За бюджета. Нали нея ще разглеждаме? Първа точка. 
ДАНЧО КИРЯКОВ: Защото казахте докладната записка за дневния ред. 

ФИЛИП ТОПОВ: Лапсус. За по-голяма яснота, искам да предложа формално 

предложение, да направя такова искане с молба да отложим докладната записка, 
касаеща разглеждане в дневния ред, за друга дата, като ще се обоснова защо. Не е 
достатъчно в докладната записка да се посочат основанията като чл. 84, ал. 1, чл. 94, 

ал. 2 и 3 в основанията от Закона за публичните финанси. Не е изготвен анализ за 
приходите и разчета на разходите. Липсва такъв. Най-елементарно нещо, което 

можеше да се направи, това е като в трите колони са посочени в приложенията, да се 



Протокол № 48/06.02.2019 г. 

  

3 

 

добави още една колонка и в нея да се запише. Предвиден план за изпълнение на 
приходната част – толкова, за 2018 г. – толкова. И тука моето настояване беше, да се 
добави една колона как е изпълнено това задължение за приходната част за 2018 

година и чак тогава да предлагаме следващата таблица какво ще се прави в 2019 

година. Основно това мое възражение по отношение на т. нар. местни дейности, какво 

е планирано, какво е изпълнено за 2018 година. По-нататък, уважаеми г-н 

председател, не е изпълнена необходимостта съгласно изискванията на чл. 84 от 
Закона за публичните финанси, касаещи задълженията ни по ал. 4 и по-скоро ал. 6, 

където е регламентирано по какъв начин се провежда публично обсъждане, срокове. 
И там е посочено изрично, освен публикуване на поканата за публично обсъждане, 
трябва да бъде поместена и.., повтарям буквата „и“, в местните средства за масово 

осведомяване. В интерес на истината, на 31.11.2018 година на сайта на Общината 
беше поместено покана за т. нар. „публични консултации“, което е в разрез с 
изискванията за Закона за нормативните актове. Когато се обсъжда бюджет, не се 
провеждат публични консултации, а се провежда публично обсъждане. Този пропуск 

го споделих с определени хора от администрацията, след което на 7.12.2018 г. вече 
беше посочена покана за публично обсъждане с дата на 10.01. това публично 

обсъждане да се проведе тук. Още нещо, което е съществен пропуск. Към 

материалите не са приложени протокол от публичното обсъждане с направените 
предложения от присъстващите лица. Лично аз тогава на публичното обсъждане 
направих предложение в капиталовите разходи да бъде включена ул. „Добруджа“, да 
бъдат предвидени средства за ул. „Кольо Шишманов“, да бъдат предвидени средства 
евентуално за това „Самодивско изворче“, за улицата „Асен Василев“ и прочие, и 

прочие. По-нататък, обърнете внимание на Приложение под № 31, поставено като 

„протокол“ към материалите. И спирам до тук. Възможно е да има такъв протокол, но 

това, което сте приложили към материалите, за мен нищо не ми говори. То е в 
рамките на 5-6 реда. Би трябвало към материалите, които са приложени, да бъде 
приложен целия протокол, а не извадка. Или най-малкото, когато описвате 
приложенията към съответната докладна записка, да пишете не „протокол от 
публичното обсъждане“, а „извадка от протокола“. Тази извадка аз ще я представя на 
журналистите. Поради тези съображения считам, че е нарушена процедурата, 
обявлението, провеждането на публичните обсъждания. Има и съществени 

разминавания тука в самата обстоятелствена част, самите предложения. Но аз съм 

убеден, г-н председателстващ, че няма, като гледам присъствието в залата, няма да се 
отложи предполагам. Но тогава ще взема вече думата и по същество. Благодаря! 
ДАНЧО КИРЯКОВ: И аз благодаря! Приложение № 31 пише „извадка“, а не пише 
„протокол“. 

ФИЛИП ТОПОВ: Въпросът ми е къде е протокола, г-н Киряков?  

ДАНЧО КИРЯКОВ: Протоколът е на разположение на всеки, който желае да го чете 
целия. Други изказвания? Г-н Хаджихристев. 
КИРИЛ ХАДЖИХРИСТЕВ: Уважаеми г-н председател, уважаеми г-н кмет, колеги 

съветници! Последните думи на г-н Киряков ме провокираха да взема думата. В чл. 

84, ал. 6 последното изречение е записано, че когато се внася на заседание на 
Общинския съвет, проектобюджетът трябва да бъде придружен задължително с 
протокола от направеното обществено обсъждане, а не с извадката телеграфно, че се е 
провело на еди-коя си дата обществено обсъждане и там са присъствали еди-кой си и 
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протоколчик кой е. Това е несериозно. И в този смисъл подкрепям предложението на 
г-н Топов за отлагане на тази точка, тъй като наистина много процедурни и много 

закононарушения относно представения ни проектобюджет. Тука искам да спомена и 

нещо, допусната е една законова грешка от наша страна. На предишната част от 
сесията, когато гласувахме план-сметката. Въпреки предложението за 2 800 000 лв., 
което е гласувано. Значи план-сметката по закон е трябвало да бъде приета от 
Общинския съвет до изтичане на срока по чл. 84, ал. 4, а това е 20 работни дни след 

обнародването на Закона бюджета на Република България. Той е обнародван на 13 

декември, 20 работни дни изтичат на 16 януари. Така че да се има предвид и от 
колегите съветници, че ние сме приели нещо, което е незаконосъобразно. А в същото 

време план-сметката влияе на една голяма част от разходите, които трябва да ги 

направи общината. И тук може би… 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Това няма общо по дневния ред, г-н Хаджихристев! Моля ви се 
да се концентрираме по дневния ред. 

КИРИЛ ХАДЖИХРИСТЕВ: Аз излагам мотиви защо тази точка трябва да се отложи 

и това е точно по дневния ред. Благодаря ви! 

ДАНЧО КИРЯКОВ: И аз благодаря! Други, колеги? Не виждам. Предлагам който е 
съгласен да прекратим разискванията по дневния ред, моля да гласува. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 26, „ПРОТИВ“ – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0. 

ДАНЧО КИРЯКОВ: С 26 „за“, прекратяваме разискванията по дневния ред. Има 
формално предложение от г-н Топов за отлагане на първа точка от дневния ред за 
друго заседание. Който е „за“ това предложение на г-н Топов, моля да гласува. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 12, „ПРОТИВ“ – 13, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 1. 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Предложението на г-н Топов не се приема. Остава, уважаеми 

колеги, да гласуваме… 

(Стоян Иванов, от място: Отрицателен вот.)  

ДАНЧО КИРЯКОВ: Заповядайте, г-н Иванов. 
СТОЯН ИВАНОВ: Уважаеми г-н кмете, уважаеми г-н председател… 

(Михаил Генчев, от място: По процедура отрицателен вот.. Тогава защо се обаждате..) 
ДАНЧО КИРЯКОВ: Има го в Правилника. 
СТОЯН ИВАНОВ: Уважаеми колеги, уважаеми съграждани! Този филм го гледаме 
всяка сесия. Този филм го гледаме всяка сесия и се правят с всички възможни 

средства да се саботира работата на Общинския съвет, да се работи срещу 

смолянското гражданство. Те това трябва да го знаят тия хора. След малко по 

отношение на репликата на уважавания от мен комисар Хаджихристев, ще искам пак 
думата. 
ДАНЧО КИРЯКОВ: Уважаеми колеги, подлагам на гласуване дневния ред така, както 

е предложен. Който е „за“ приемане на дневния ред за днешното заседание, моля да 
гласува. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 15, „ПРОТИВ“ – 8 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 6. 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Уважаеми колеги, дневният ред се приема. Може да започнем… 

(От залата: 29 човека са.) 

(Михаил Генчев, от място /не се чува) 

(Кирил Хаджихристев, от място: Нещо аритметиката…) 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Ама уважаеми колеги, имаме правилник. 
(Михаил Генчев, от място: Оспорвам гласуването.) 
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ДАНЧО КИРЯКОВ: А, така. Това е. Няма нужда да ми викате. Има си ред, има си 

правилник. Оспорва се гласуването, гласуваме отново, уважаеми колеги!  

(Михаил Генчев, от място: 15 + 14 е 29.) 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Който е „за“, приемане на дневния ред така, както е раздаден при 

вас, моля да гласува. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 14, „ПРОТИВ“ – 5, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 6. 

(От залата: Не е вярно.) 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Дневният ред се приема. 
(Михаил Генчев, от място: 14 на 8 беше...) 

(Разисквания в залата.) 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Дневният ред се приема. Дневният ред се приема, Генчев и може 
да започнем работа.  
 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д: 

 

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

 

 2. 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 

 

 3. 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 

 

 4. 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 

 

 5. 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 

 

6. 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 

                                           

7. 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 
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 8. 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 

 

 9. 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 

 

10. 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 

 

11. 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 

 

12. 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: Най-напред, преди да ви дам думата по т. 1 от дневния ред, 

искам да ви кажа и да ви помоля, тъй като двама граждани желаят да се изкажат, явно 

не са имали възможност да се запознаят с нашия нов правилник, че трябва да заявят 
това до 17 часа на предходния ден, и затова аз искам вашето съгласие да им дадем 

думата. И двамата желаят да се изкажат по дневния ред във връзка с т. 1 за бюджета. 
И затова ще подложа на гласуване, за да не прекъсваме по-нататък работата. Който е 
„за“ това колегата Узунов и още един колега г-н наш съгражданин… 

КОСТАДИН ВАСИЛЕВ: Процедура, г-н председател! Преди да почнем гласуването, 

аз ще се присъединя да дадем думата на гражданите, да определите време за 
изказване, ако обичате. 
ДАНЧО КИРЯКОВ: Има такова вече в новия правилник. Да, 5 минути е. Затова, 
уважаеми колеги, който е „за“ това да дадем думата на нашите двама съграждани, 

които желаят да се изкажат по бюджета, моля да гласува. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 24, „ПРОТИВ“ – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 1. 

ДАНЧО КИРЯКОВ: С 24 „за“ се приема моето предложение.  
 

 

ПО ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Приемане на Бюджета на Община 

Смолян за 2019 г. 
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ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 

 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Уважаеми съграждани, можете да вземете думата по първа точка 
от дневния ред. 

(Стоян Иванов, от място: Процедура.) 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Заповядайте, г-н Иванов. 
СТОЯН ИВАНОВ: Уважаеми г-н председател, предстои ни много сериозна точка от 
дневния ред – бюджет. Основният инструмент – приходен, разходен, който определя 
цялостния живот в община Смолян. Много ви моля, връщам се на миналата сесия, 
искам да се спази Правилника. Всяко мое явяване на микрофона беше придружено с 
викове, крясъци, груби ругатни, обиди и т. н. Много моля да се спазва Правилника от 
колегите. Основно от БСП, а преди малко чухте и комисаря Хаджихристев. Никога не 
съм си позволил от място да викна по някой, да оспоря нещо. То си има правила, има 
правилник. Много моля да се спазва Правилника на днешната сесия. 
ДАНЧО КИРЯКОВ: Благодаря, г-н Иванов. Това по-скоро беше забележка към мен. 

Уважаеми колеги… Кажете. 
(Кирил Хаджихристев, от място: Процедура.) 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Заповядайте! 
КИРИЛ ХАДЖИХРИСТЕВ: Тъй като наистина е тежка точка и важна, искам да 
направя една процедура. За да не се объркваме, предлагам на всяко предложение, 
което ще се предложи за промяна в точката, да бъде веднага гласувано, за да се знае, 
че е гласувано и е минало, а не накрая… 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Уважаеми колеги, имате думата по първа точка от дневния ред. 

Г-н Иванов… 

(Филип Топов, от място: Г-н председателю, кога ще се изкажат гражданите?) 

ДАНЧО КИРЯКОВ: След като вие свършите вероятно. 

(Филип Топов, от място: На микрофона, процедура.) 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Заповядайте! 
ФИЛИП ТОПОВ: Г-н председател, моля гражданите да се изкажат първи. С оглед, 

най-вероятно ще продължим страшно много дискусията по бюджета – първо. И второ, 

с това претупване на публичните обсъждания, неспазване на срокове, правене на 
предложенията за публични обсъждания в неудобно за гражданите време, нека да им 

дадем възможност поне днес да си кажат каквото имат да кажат по този бюджет. 
ДАНЧО КИРЯКОВ: Най-напред давам думата на Председателя на бюджетната 
комисия. 
ФИЛИП ТОПОВ: Извинявайте, те така или иначе ще се изказват не повече от по 5 

минути. Просто да им дадем възможност, ако решат след това да останат в залата. Но 

пък да чуем и техни конкретни предложения. 
ДАНЧО КИРЯКОВ: Г-н Топов, може да се окажа, че няма нужда да се изказват. 
Хората не са решили. Единият мой съгражданин каза, че не е убеден дали ще се 
изказва. Много ви моля сега! Вие не знаете. Аз трябва да ви разказвам всичко, което 

съм си говорил с моите съграждани ли? Единият не е сигурен дали ще се изказва. 
Просто го подложих на гласуване. 
ФИЛИП ТОПОВ: Аз предлагам съвсем конкретно процедурно предложение 
гражданите да се изкажат преди общинските съветници. 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Г-н Иванов, имате думата като председател на комисия. 
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СТОЯН ИВАНОВ: Уважаеми колега, уважаеми съграждани! От името на Бюджетната 
комисия, Бюджетната комисия прие бюджет 2019 с 5 „за“, без „против“, без 
„въздържали се“. Имаше няколко предложения. Едното беше в капиталовия списък 
вместо да има ограничение от улици, да се включат всички улици. Това беше 
предложение на г-н Сабрутев. Следващото предложение беше отново на г-н Сабрутев 

и то беше да се предвидят 30 000 лева за детската площадка „Свети Иван“. И двете 
предложения Бюджетната комисия ги прие. Това е по отношение на резултатите от 
Бюджетната комисия. Ако е възможно, аз да продължа моето изказване. Аз мисля, че 
първо трябва да се чуят естествено вижданията на кмета. То така и не му дадохме 
думата. Затова аз ще си седна и ще му дадем думата първо той да каже за бюджета 
каквото има да казва и след това аз ще направя основно изказване по тази точка. 
ДАНЧО КИРЯКОВ: Благодаря, г-н Иванов! Г-н кмете, вие имате ли нещо да добавите 
като вносител? 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Уважаеми дами и господа общински съветници, колеги 

кметове, гости! Проектът на бюджет на Община Смолян за 2019 година е разработен 

в съответствие с изискванията на Закона за публичните финанси, Наредбата за 
условията и реда за съставяне на тригодишната прогноза за местни дейности и за 
съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджет на Община Смолян. Също 

така със Закона за държавния бюджет на Република България за 2019 г. и Законът за 
местните данъци и такси. Ние като община сме се постарали този бюджет да е 
балансиран, да е изготвен на основата на анализ на приходите и разчет на разходите и 

съгласно приоритетите на управление на публични финанси на община Смолян. 

Подготвили сме и визуално представяне на бюджета. Г-жо Аръчкова, заповядайте! 
(Присъстващите в залата имаха възможност чрез презентация да се запознаят с 

проекта на бюджета за 2019 г..) 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА – зам.-кмет на община Смолян: Уважаеми г-н председател, 

уважаеми общински съветници! На мултимедията ще ви представим кратка 
презентация на проектобюджет 2019 година. Както каза и кмета, ние като община сме 
изправени пред предизвикателството да отговорим на изискванията и очакванията на 
нашите граждани, за доброто на всички сектори на местното управление, да 
подготвим и изпълняваме бюджет, спазвайки приоритетите и изискванията на 
местната общност. Проектобюджетът на Община Смолян за 2019 година е съобразен 

с икономическите тенденции, план за развитие, целящи постигането достоен стандарт 
на живот, съвременна инфраструктура, привлекателна жизнена среда, съвременни 

условия на образование, бизнес инвестиции, културен и спортен календар, 

туристически атракции и не на последно място висока степен на социална 
толерантност към всички граждани. Проектобюджетът, както спомена и г-н Мелемов, 
е изготвен в съответствие с изискванията на Закон за публични финанси, на Закона за 
държавния бюджет на Република България, Законът за местните данъци и такси и 

Наредбата за условията за съставяне на бюджетна прогноза на местни дейности за 
следващите три години. Проектобюджетът е изработен след осъществен анализ на 
извършени разходи и постъпления като приходи за 2018 г. и разчет на очаквани 

приходи и разходи за 2019 година, съгласно приоритетите заложени в Програмата за 
управление и Стратегически план за развитие на община Смолян. Бюджетната 
политика на Община Смолян е насочена към ефективно, ефикасно и законосъобразно 

разходване на средствата, без просрочени задължения, с висока събираемост на 
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собствени приходи. Тези приоритети на Община Смолян са намерили отражение в 
проектобюджет 2019 година, с които сме наложили финансовите инструменти, сме 
показали, че ние спазваме и осигуряваме основните дейности за постигане на нашите 
поставени цели. Приходите на бюджета на Община Смолян за 2019 година се 
формират от приходи за делегирани държавни дейности и приходи от местни 

дейности. Рамките на проектобюджет 2019 година е в размер на 48 354 647 лв., в това 
делегирани държавни дейности – 23 610 301 лв. и местни дейности – 24 744 346 лв. 
Приложили сме го в диаграма, представляваща държавно делегирани дейности 48,9 

%, местни дейности 51,1 %. Разпределението на държавно делегираните дейности 

представлява 22 876 119 лв. обща субсидия за делегирани от държавата дейности. 

Преходен остатък от държавни дейности 734 182 лв. Събрани средства от извършени 

плащания по сметките и бюджетите на фондовете – отрицателна величина 40 000 лв. 
Това са гаранциите и финансиранията. Финансиранията са 11 151 лв. Местните 
дейности са разработени в размер на 24 744 346 лв. като в тях данъчни приходи са 
4092 494 лв., неданъчни приходи 14…. 

(Михаил Генчев, от място: Ние нищо не можем да видим, някакъв прожектор 

блести.) 

ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Аз се извинявам, но чисто процедурно. Докато текат 
слайдовете на мултимедията, би било добре да се намали осветлението за залата. 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Местните дейности като неданъчни приходи, както казах, 

данъчни приходи 4 092 494 лв., неданъчни приходи 14 448 217 лв. Трансферите от 
Централния бюджет за местни дейности представляващи Обща изравнителна 
субсидия 1 308 100 лв., трансфер за зимно поддържане и снегопочистване – 860 100 л. 

и целева субсидия за капиталови разходи 1 921 400т лв. Временни безлихвени заеми е 
отрицателна величина. Тя е 633 400 лв. Финансиранията, които ни представляват, са в 
размер на отрицателна величина – 1 805 319 лв. Преходният остатък от местни 

дейности е в размер на 4 552 754 лв. Взаимоотношенията с Централния бюджет, 
представляващи в размер на 26 965 719 лв., трансферите от местните дейности са 
4 086 600лв. и останалите делегирани държавни дейности са 22 876 119 лв. В 

диаграмата се вижда субсидията за делегирани от държавата дейност в размер на 
22 876 119 лв., обща изравнителна субсидия – 1 308 100 лв. Целева субсидия за 
капиталови разходи 1 921 400 лв., средства за зимно почистване на общински пътища 
– 860 100 лв. Местните дейности в размер на 24 744 346 лв., представляващи приходи 

от местни дейности 18 540 711 лв. и приходи от имуществени и други данъци – 

4 092 494 лв. В диаграмата е посочено: Данък върху доходите от физически лица или 

т. нар. годишен патентен данък – 94 000 лв., данък недвижими имоти в размер на 
1 500 000 лв., данък придобиване на имущество по дарения и възмезден начин – 

695 494 лв., данък моторни превозни средства – 1 700 000 лв., туристически данък – 

97 000 лв., данък наследства – 1 000 лв. и други данъци – 5 000 лв. Неданъчните 
приходи представляват 14 448 217 лв., като приходи от доходи от собственост са 
974 000 лв. Общинските такси са 4 785 000 лв., наказателни лихви за данъци и такси – 

394 000 лв., неданъчни приходи 150 300 лв., постъпления от продажба на 
нефинансови активи – 8 479 917 лв. В същото време посочени са и в самата диаграма 
делът на основните приходи и основните разходи. В това число приходите от доходи 

от собственост представляват 974 000 лв., приходи от продажба на услуги, стоки и 

продукция – 450 000 лв., приходи от наем на имущество 330 000 лв., приходи от наем 
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на земя – 194 000 лв. Общинските такси в размер на 4 785 000 лв. са разделени за 
ползване на детски градини – 330 000 лв., за детски ясли 41 000 лв., полудневни 

детски градини – 1 000 лв., ползване на общежитие и други по образованието – 40 000 

лв. За ползване на тържища, панаири, тротоари, улични платна – 55 000 лв., за битови 

отпадъци – 3 600 000 лв., за технически услуги – 332 000 лв., за административни 

услуги 256 000 лв., за откупуване на гробни места 21 000 лв., притежаване на куче – 

2 000 лв., други общински такси – 107 000 лв. Същите са ви посочени и в самата 
диаграма. Видно е къде е най-големият дял. В същото време постъпленията от 
продажба на нефинасови активи представляваща 8 479 917 лв. е от продажба на 
сгради 3 376 539 и постъпления от продажба на земя – 5 052 778 лв. Постъпления от 
нематериални дълготрайни активи – 50 000 лв., постъпления от продажба на друго 

оборудване – 600 лв. Посочени са в самата фигура. Трансферите на местните 
дейности представляващи 4 089 600 лв., ще се повторя пак, обща изравнителна 
субсидия  1308 100 лв., целева субсидия за капиталови разходи 1 921 400 лв. и 

средства за зимно поддържане – 860 100 лв. Заемите от банки и други лица в страната 
са ни 143 842 лв. Погашенията на държавни ценни книжа 832 000 лв. и другото 

финансиране е 829 477 лв. Разходите за делегирани държавни дейности – 23 610 301 

лв., в това число за функция „Общи държавни дейности“ – 1 664 600 лв., „Отбрана и 

сигурност“ – 207 670 лв., „Образование“ – 14 476 536 лв., „Здравеопазване“ – 695 505 

лв., „Социално осигуряване, подпомагане и социални грижи“ – 3 917 572 лв. Функция 
„Почивно дело, култура“ религиозни дейности“ – 1 914 236 лв. Преходният остатък, 
който е от 2018 година е в размер на 734 182 лв. Разходите за местни дейности в 
размер 24 744 366 лв. представляващи „Общи държавни служби“ – 3 116 341 лв., 
„Образование“ – 920 300 лв., „здравеопазване“ – 102 000 лв., „социално осигуряване, 
подпомагане и грижи“ – 48 000 лв., функция „Жилищно строителство, 

благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда – 5284 110 

лева, функция „Почивно дело, култура, религиозни дейности“ – 1 069 900 лв. 
Функция „Икономически дейности и услуги“ – 2 577 541 лв., разходи за лихви – 

500 000 лв., капиталови разходи 6 573 400 лв. Преходният остатък от 2018 година от 
местни дейности е 4 552 754 лв. Проектобюджетът на община Смолян е посочен във 
вида, в който ви е предложен и на вас самите, Очакваните резултати от прилагането 

на проектобюджета се свежда до постигане на ефективното, ефикасното, 

целесъобразното и на залегналите в програмата за развитие на общината показатели. 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Г-н кмете, нещо друго имате ли да добавите? Повече няма какво 

да добави. Първият желаещ за изказване – г-н Иванов, след това г-н Топов. Напомням 

ви, уважаеми колеги, да спазвате времето за изказвания и за реплики и дуплики. 

Единствено мога да направя компромис някакъв по отношение на бюджета, тъй като е 
малко по-обхватна темата. Заповядайте! 
СТОЯН ИВАНОВ: Уважаеми г-н Киряков, уважаеми колеги, уважаеми съграждани! 

Г-жа Аръчкова много подробно разясни всичко онова, което ще се случва през 2019 

година в община Смолян. Аз някаква специална реклама на бюджета нямам 

намерение да правя. Той е най-високият бюджет от години наред. То е видно, 

очеизвадно и т. н. Но ще се опитам да кажа нещо, което примерно тя не каза. По 

отношение на общественото обсъждане, на което присъствах аз, като изключим 

нашите колеги съветници, които след малко ще си кажат всичко, което имат да 
казват, от БСП, от КРОС и г-н Топов, имаше много така остро поставени проблеми от 
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г-н Глушков, който го няма тука в залата. Надявам се да ни гледа или ще ни гледа по-

късно, защото винаги има възможност. Значи г-н Глушков предложи в този бюджет 
разходите за нашите деца, за храна в училищата, в детските градини, в яслите, в 
млечната кухня, да се поемат от Община Смолян. Разходите за детските градини са 
около 425 000 лв., детските ясли са около 35 000 лв. и млечната кухня около 40 000 

лв., общо са 500 000 лв. Аз на моят приятел г-н Глушков ще му кажа едно. Значи тази 

дотация от 500 000 лв. нямаше никакъв проблем да бъде в сила и тази година, ако не 
беше тежкото наследство. Всяка година имаме от 2007-ма година насам, един 

инвестиционен заем 13 милиона лева и съм сигурен, че никой не си спомня тези 13 

милиона лева къде отидоха. Действително, асфалтираха се някои улици, но в общи 

линии това си беше една кампания юни месец 2007 година да се осигури втори 

мандат на социалистическата партия и от тогава насам всяка година 800 000 лева 
главница, 400 000 лв. лихва – 1 200 000 лв. Значи г-н Глушков, не си позволи в 
цялостната история на най-демократичното управление на Смолян след 1990-та 
година да поема такива тежки ангажименти. Позволи си го Социалистическата 
партия. Цената беше втори мандат – получи го, но сега ние до 2028 година ще 
плащаме. Това е. Няма да говоря за октопода 2006-та година, за този договор. Той пък 
е още по-брутален. Няма да говоря. Там задълженията са 1 милион и половина всяка 
година. Просто ние сме наказани, ще ги плащаме. Това е по общественото обсъждане 
и по това, което исках да кажа на г-н Глушков. Той ме притисна още тогава да ги 

кажа, ама все пак това е място за хората да се изказват. Тука е мястото на общинските 
съветници. Сега казвам моето становище по този въпрос. Иначе има няколко основни 

акцента на бюджета, които го характеризират. Първо, той е балансиран – 40 354 000 

приходи, 48 354 000 разходи. Бюджетът е балансиран. Второ, основно и съществено 

за бюджета. Няма увеличение на местните данъци. Г-н кметът отдавна е заявил, че 
данъците през 2019 година няма да ги увеличава. Данък сгради същия, данък 
придобиване на имоти – същия. Без промяна. Данък превозни средства – намален. 

Повечето от хората ще плащат по-малко. Трябва да го знаят. Гражданите на Смолян 

трябва да знаят, ще плащат по-малко. Туристически данък – същия. Без промяна. 
Такса битови отпадъци – най-тежкото перо, същото. Нашите съграждани ще плащат 
толкова, колкото са пращали през 2017, 2016, 2015 и т. н. Тука отварям една скоба. По 

отношение на таксите, г-н Аршински предложи над 20 предложения за намаляване на 
данъчната тежест на нашите съграждани. Не се възприе от колегите от „Визия за 
България“, а също и от колегите от КРОС. Не можаха да влезнат тези над 20 

предложения за намаляване на таксите в Община Смолян. По отношение на дълга. 
Дългът през 2019 г. ще намалее по простата причина, че ще платим главница от около 

800 000 лв. Дългът ще намалее, ще стане от 13 милиона на 12 милиона. И не можем да 
говорим за бюджет без да се съобразим с изискванията на чл. 130 от Закона за 
публичните финанси. Има 6 критерия – плащанията по дълга в отношение към 

собствените приходи плюс изравнителната субсидия трябва да е под 15 %. В нашият 
конкретен случай плащанията по този дълг от 2007 година, и ще го плащаме до 2018 

г., трябва да го знаят нашите съграждани, е 1 200 000 на година. отнесен към 12 

милиона местни приходи – 10 %. Критерият е 15 % - влизаме. Следващият критерий е 
задължения за разходи. Към отчетените разходи трябва да бъдат под 15 %. В нашият 
конкретен случай задълженията за разходи през 2018 година са 1 750 000 лв. 
Отнесени към 37 милиона разходи – представляват 4,5 %, което е много под 15 %. 
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Следващият критерий е просрочените задължения. Към отчетените разходи трябва да 
бъдат под 5 %.  В нашият конкретен случай просрочените задължения са 484 000 лв., 
заварени от г-н Мелемов 3 900 000 лв. Сега са 484 000 лева. Отнесени към 37 милиона 
са 1,2 %, тоест доста под 5 %. Бюджетното салдо е положително и по този критерий 

постигаме целите. 
ДАНЧО КИРЯКОВ: Времето ви изтече. Ориентирайте се, г-н Иванов. 
СТОЯН ИВАНОВ: Двата данъка… Това е материя, не може. Двата данъка – данък 

превозни средства, имуществен данък, трябва да са под средните за страната. При нас 
се изпълняват и двата над 100 % през 2018 година. Над 3 200 000 лв. е 100 %. Те са 
над, а средният за страната е около 70 %. Много над средния за страната. 
Единственият показател, който не се изпълнява, е показателят за поети ангажименти 

за разходи, който ние много пъти сме го коментирали. Г-н Мелемов го е заварил 

84 466 000 лв. Сега в момента е 52 милиона лева. 2011 година е бил 217 %, сега е 140 

%, но трябва да стане под 50 %. Така че това е единственият показател, по който 

бюджетът не издържа. Но в общи линии, каквито и предложения да има, те ще бъдат 
някакви дребни за прехвърляне на суми, от една улица на друга улица, че сме 
завишили примерно изискванията, че очакванията ни за приходите от продажби са 
по-големи. Каквито и претенции да имат и граждани, и опозиция, този бюджет 
заслужава да бъде приет от нас и да обслужва населението на Смолян през 2019 

година. Защото другото е по-лошо, ако не се приеме. Но аз съм сигурен, че ще се 
приеме. Завърших! 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Благодаря, г-н Иванов. Г-н Топов, имате думата. 
ФИЛИП ТОПОВ:  Уважаеми колеги, ще се опитам да се побера в 5-минутното 

изказване. Не напразно предложих да бъде отложен този материал за обсъждане в 
друга сесия, в друго заседание. Това, което се коментира, отново посочва, че липсва 
анализ на това, което се е случило през 2018 година. Липсва обосновка от къде ще 
постъпят тези приходи, липсва отчет при планирани приходи 2018 година, колко са 
изпълнени тези приходи. Увеличаваме рамката с 8 милиона. Дай Боже, да го 

изпълним! Бюджетът за всички присъстващи в залата е израз на политиката, която 

провежда едно управление в дадена община. В тази връзка аз ще се опитам 

максимално да бъда кратък, като ще помоля колегите да концентрират вниманието си 

само и относно очакваните приходи от продажби местна дейност. Говорим конкретно 

продажба сгради и конкретно земя. В тази връзка ще ви помоля, а който има желание 
разбира се, да отворим Приложение № 18 Б. Това е качено на сайта на Общината. 
Гражданите също могат да го отворят и да го видят при добро желание. И така, 
колеги. На страница втора на това Приложение № 18 Б, последен ред пише 
„постъпления от продажби на сгради“. За 2018 година са били предвидени 

постъпления 3 015 199 лв., сега предвиждаме 3 376 000 лв. Въпросът е колко от тези 3 

милиона от сгради са постъпили 2018 година? Второто перо, което искам да обърна 
внимание на колегите, а и на гражданите, това е на следващата страница – 

„постъпления от продажба на земя“. Там е посочено, че за 2018 година сме планирали 

3 660 000 лв., а сега залагаме 5 052 000 лв. И сега вече защо спирам вниманието на 
колегите, а и на гражданите, върху тези цифри. Пак тях ще коментирам, единствено и 

само очакваните приходи от продажби. Така, колеги. Моля, който има желание, да 
отвори Приложение № 21. Това е приложението където са разписани сградите, които 

подлежат на евентуално продажба през 2019 година. В точка 9, там е записано, 
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колеги, масивна сграда с № еди-какъв си, с поземлен имот с идентификатор, ще го 

зачета – 67653.922.44. Касае се фактически за ученическото общежитие в кв. Райково. 

И тука Общината е заложила, че от тази продажба 1 242 523. Веднага, уважаеми 

колеги, ще насоча вашето внимание към Приложение № 22. И там в т. 12 е записано. 

Вече като земя се предлага същият имот, само че като земя, за 3 милиона, със същия 
номер на поземления имот. И тука, обърнете внимание, ведно със сгради. Тоест един 

път продаваме този имот като сграда, друг път като земя. Не съм навлизал в 
подробности, вероятно има и още такива компилации, но не мога да не ви посоча и 

точка 10 на Приложение № 21. Там е записано, че ще продаваме сгради, говорим за 
топлоцентралата колеги, да стане ясно и за вас, а и за гражданите, с посочен поземлен 

идентификатор на поземления имот. Тука се очаква от тези сгради в парната 
центарала да вземем 770 800 лева. И веднага прехвърлям отново на Приложение № 

22. Обръщам внимание да погледнете точка 15. Там е записано, че този имот се 
продава вече като земя. Записано е конкретно ведно със сгради, за 2 038 800 лв. Сега, 
не е възможно колеги да се продава един имот само като сгради, а в този вид, в който 

ни се предлага, тези сгради да са индивидуализирани. Не е възможно да се продават и 

като земя, без да се отчита, че на тази земя има и сгради. И защо толкова много спрях 

вниманието на тези подробности. Защото има едно дублиране, колеги. Чакаме от един 

имот като сгради едни приходи, чакаме едновременно с това приходи и като земя. В 

тази връзка, г-н председател, аз предлагам приходите от продажбни в местна дейност 
от земя и сгради, в бюджетът да се намали с 2 013 323 лв. Това фактически е цената, 
по-ниската цена, която е посочена, че ще получим от сградите. Няма как 
едновременно да чакаме от сградите определена сума, същевременно да чакаме от 
земята. Дай Боже, да продадем земята, но при това положение ще отпадне очакваното 

от сградите. Точка по този въпрос. 
ДАНЧО КИРЯКОВ: Ориентирайте се към приключване. Времето изтече. 
ФИЛИП ТОПОВ: Спирам вашето внимание, колеги, по отношение на т. нар. 

„структура“. Тя е посочена в Приложение № 29 от материалите. Моля да обърнете 
внимание, колеги, че в заглавието на това приложение пише „Структура на Община 
Смолян, държавна дейност“. Ние нямеме приета структура, колеги. От 2015 година 
сме приели само разчет на числения състав. И понеже в миналия бюджет 2018 година 
това се повтори, и тогава сме записали отново структура, и се позоваваме на Решение 
№ 19 от декември месец 2015 година. И с това решение, за да сме наясно и за 
пълнота, е записно едно към едно: „Одобрява общата численост на общинската 
администрация по Приложение № 1, 135 броя и т. н.“ Какъв е смисилът на това, което 

коментирам? Че вие в материалите, които сте ни приложили, в един, сега ще ви 

посоча къде се намира точно това, в кое приложение, това фактически е там, където 

сте разписали, в т. 6 на едното приложение, за така наречената „Структура“. Тука се 
опитвате да ни вкарате в леко заблуждение, като заедно с числения състав предлагате 
да одобри, обърнете внимание, да одобрим и структурата. Няма как това да се случи, 

защото ние структура първо не сме приемали и второ, няма как в приложение на 
бюджет 2019 да одобряваме тепърва и структура. И там, уважаеми г-н председател, 

предлагам от това приложение, след малко ще ви го посоча точно, да отпадне текстът 
записан в Приложение № 29, страница 13 от материалите тука, да го отворим да го 

видя къде беше точно, да отпадне израза от „одобрява структурата на общинската 
администрация, съгласно чл. 21, ал. 1 от ЗМСМА. Защо трябва да отпадне? Защото, 
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пак казвам, не можем с бюджет да одобряваме структура. Така. Вижте какво е 
записано тука. На стр. 13 от предложението за бюджет, римско VІ, където пише 
„утвърждава разходи за заплати“ и прочие, прочие, „одобрява общата численост и 

структура“. Това „и структура“ не може да се случи тука, уважаеми колеги, затова 
моля да подложите после, г-н председател, и второто ми формално предложение от 
този текст да отпадне „и структура“. 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Аз ще ви моля на ръка, защото.. 

ФИЛИП ТОПОВ: Моля? 

ДАНЧО КИРЯКОВ: На ръка записах първото ви предложение. Второ не можах да 
разбера от къде какво и как да отпадне. 
ФИЛИП ТОПОВ: Формулирам го, да не губим време. 
ДАНЧО КИРЯКОВ: Ще помоля и двете предложения. На ръка да ми ги дадете 
писмено. 

ФИЛИП ТОПОВ: Разбрах ви. Не е сложно. На стр. 13 от докладната записка, в точка 
римско VІ, първата точка, която е „Одобрява общата численост“, от това изречение да 
отпадне „и структура“. И да продължи вече текста. Ние нямаме утвърдена структура, 
а и няма как да одобрим структура с това предложение. И накрая, да използвам 

възможността, че съм взел думата. По време на публичното обсъждане направих 

предложение, уважаеми г-н председател,… 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Вече двойно време, да знаете. И повече. 
ФИЛИП ТОПОВ: Ще черпя. 
(Михаил Генчев, от място: То по бюджета може и двойно.) 

ФИЛИП ТОПОВ: Предлагам в капиталовите разходи да бъдат предвидени средства, 
поне за проектиране на ул. „Добружда“, за завършване на ул. „Проф. Асен Василев“, 

за предприемане на мерки относно търсене на реализация на сокака „Самодивдско 

изворче“, който се води за улица, както и за ул. „Кольо Шишманов“, която е готова да 
се сеят картофи върху нея. Благодаря ви много! 

ДАНЧО КИРЯКОВ: И аз благодаря! 
(Стоян Иванов, от място: Реплика.) 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Реплика, г-н Иванов, две минути. 

СТОЯН ИВАНОВ: Повечето неща бяха дребни заяждания на г-н Топов. Това е част 
от играта, политическата игра. Приходната част на бюджета, продажбите на сгради и 

земи, те са заложени в Програмата за управление, разпореждане и т. н. Ние сме ги 

приели и г-жа Аръчкова ги е включила. Сега тука  да изключваме, да правим, да 
струваме, няма как да стане. Защото пак някой може дарение да направи. И още 
повече да вдигне приходите. По-важното е тука, че Смолян, община Смолян ще стане 
по-богата с 48 милиона и половина през 2019 година. Това е най-важното. Сега 
всичко останало – структурата и т. н., структурата си е структура, г-н Мелемов е 
доказал, че вместо да прави разходи, намалява разходите, управлява добре. Не 
увеличи данъците. Това е най-важното. И в общи линии това е моята реплика на г-н 

Топов. Дребни заяждания, които по всяка вероятност няма и да получат подкрепа. 
(Филип Топов: Дуплика.) 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Благодаря! Дуплика. 2 минути, г-н Топов. 
ФИЛИП ТОПОВ: Колега Иванов, въобще нямах намерение да ви отразявам, защото 

ние сме приятели с вас от първия мандат, наш мандат, когато кмет беше г-жа Дора 
Янкова. И за голямо така мое удоволствие, почти всички протоколи от тези заседания 
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си ги пазя. Недейте ме кара да чета ваши изказвания там, защото се заяждате с мен. 

Аз това реагиране между другото за Програмата го очаквах от администрацията, че 
сме ги приели тези обекти, говорим и за земи, сгради по тази Програма за управление 
на общинската собственост, ние ги приемаме вече 8 години. Какво от това е 
продадено, г-н председател? Какво като продадоха офиса на ОББ? Къде отидоха тези 

пари и така нататък, така нататък. Формално предложение. Няма как да продаваме и 

сгради, и земя, за едни и същи суми и да очакваме ще влезнат. Затова съм предложил 

да се намали с 2 милиона това. 
ДАНЧО КИРЯКОВ: Г-н кмете? 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: По отношение на продажбата няма как в един бюджет това 
да не е една прогноза. То няма как да бъде точна цифра. Тъй като за продажбата 
трябва две страни – трябва и купувач. Всяко разпореждане с общинска собственост, 
тоест продажба, се извършва след оценка на лицензиран оценител и след конкурс или 

търг. По-важното е, вярно че не се случва това във времето, но все пак трябва да го 

предложиш, да пуснеш фиш, както се казва. По-важното е, че като не се случи, ние не 
харчим тия пари, които не са влезнали. Тоест не задлъжняваме общината вече 8-ма 
година. Така че най-важното е това. Ние трябва да се оп итаме да го продадем това, 
което е ненужно за дейността на общината. А дали ще стане, за това наистина трябват 
две страни. 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Благодаря, г-н Мелемов. Желаещи за изказване? Г-н 

Хаджихристев. 
КИРИЛ ХАДЖИХРИСТЕВ: Предизвикан съм от шестото излизане на микрофона на 
г-н Иванов и като го слушам, си мисля на миналата сесия един колега предложи 

дрегер да има. Май ще трябва и полиграф да има. Тоест детектор на лъжата. Също 

така трябва да си помислим дали г-н Иванов трябва да продължава да бъде 
председател на Бюджетната комисия. Аз чух от него такива небивалици по този 

бюджет. И искам само да напомня. 2017 година министър Горанов в ранна есен, 

септмеври месец, изпрати едно писмо до Община Смолян, в което беше написано, че 
приходната част на бюджета на община Смолян е крайно завишена и нереалистична. 
Че трябва да се залагат реални стойности. А когато се получат по-големи от това, 
както каза той от продажби, някой може да дари, тогава се налага актуализиране на 
бюджета и тези пари се харчат. В тази връзка имам едно предложение конкретно. В 

проекта за решение, в т. 29 римско, т. 6 арабско да се прибави „в срок до 15 юли 2019 

година, да изготви справка…“, става въпрос за възлагане на кмета, „… да изготви 

справка за изпълнение на приходите от продажба на общински сгради и земя и да 
предложи актуализация на бюджета за второто полугодие“. 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Г-н Хаджхиристев, молбата ми е, ако може на листче, на ръка. 
Много ви моля. 
(Салих Аршински, от място: Процедура.) 
ДАНЧО КИРЯКОВ: Процедура, г-н Аршински. 

САЛИХ АРШИНСКИ: Уважаеми г-н председател, уважаеми г-н кмет, колеги 

кметове, общественост! Г-н председател, моля да спазвате Правилника. В чл. 69 

пише, по-точно чл. 68, общинският съветник не може да говори по същество повече 
от един път по един и същи въпрос. Ние сме на тема бюджет. Който съветник иска да 
се изкаже, да се изкаже, ако има предложения да ги направи. Моля да го съблюдавате 
това нещо. И да отнемате думата. 
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ДАНЧО КИРЯКОВ: Благодаря! Приемам забележката. Прав сте, така е. Г-н Иванов, 
реплика. 
СТОЯН ИВАНОВ: Искам да отправя реплика на комисаря Хаджихристев. Аз никога 
по въпросите за сигурността тука не съм ставал да се правя на експерт. Не му приляга 
на него да говори за бюджет и по-добре. Има в неговата група компетентни, магистри 

и т. н., нека те да се изкажат, защото на него не му приляга. 
ДАНЧО КИРЯКОВ: Благодаря! Г-н Безергянов, за изказване или реплика? 

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

колеги съветници, уважаеми кметове на кметства и населени места, уважаеми 

представители на масмедиите. Във връзка с така направеното предложение от г-н 

Хаджихристев, просто искам да кажа, че това е вид задължениие за кмета, което е 
регламентирано в Закона за публичните финанси. Когато има има нужда и когато са 
спазени изискванията на закона, тази актуализация ще бъде факт. А с цел да му 

вписваме, вменяваме задължения, които ги има по закон, мисля, че това е несериозно. 

Затова би следвало това предложение или да си го оттегли, или по някакъв начин да 
се конструктира по друг начин и смисълът и идеята да му е съвсем различна. 
Благодаря! 
ДАНЧО КИРЯКОВ: Благодаря, г-н Безергянов! Други желаещи за изказване? 

Заповядайте, г-н Узунов. 
ГЕОРГИ УЗУНОВ – гражданин: Уважаеми г-н председател, уважаеми г-н кмете! 
Моето изказване е предизвикано от темата бюджет. Много се двуомих дали да го 

направя. Това, което чувам, на първо място най-напред самото представяне на 
бюджета, което го дадоха, гражданите, трябва да ви кажа, че едно 95 и повече 
процента на града от числа и цифри така представени едва ли ще разберат нещо. Те 
биха разбрали от това, което е дадено като обещания и какво четем в първия слайд от 
бюджета, който ни представи г-жа Аръчкова. Резултатите, които се очакват от 
прилагането на проекта бюджет за 2019 година се свеждат до постигане на ефективно, 

ефикасно и законосъобразно разходване на средства, постигане на достоен начин на 
живот, съвременна инфраструктура, привлекателна жизнена среда, съвременни 

условия на живот и образование. От това разбират гражданите. Ако не сте ходили 

скоро посока Стария център, може да се разходите. Да видите колко е ефективна и 

колко е красива жизнената среда, колко е привлекателна с орорения бетон. Колко 

пари се хвърлиха в този бетон по различните мандати. Ако ви стига това нещо, може 
да се разходите и не само в града, може да се разходите и в селата и в другите 
населени места. Да видите какво е състоянието на кофите за смет. Дали са 
привлекателни, дали по този начин е жизнената среда, която ние бихме желали да 
имаме в този град. Дават ни, че ще похарчим 48 милиона – гордост. Прекрасно!  

Хората си казват „да, ще влезнат 48 милиона“, ще станем по-богати с 48 милиона. Но 

това богатство в какво ще се изрази? Как ще ги похарчим тези 48 милиона? Къде е 
ефективността на това похарчване. Темата обществени поръчки се засягаше много 

пъти и не един и два пъти съм я засагял от микрофона на общинската сесия. Колегата 
Хаджихристев в началото даде една декларация по повод улица „Проф. Асен 

Василев“, но тя не е само тя. Погледнете едно зимно поддържане как се проведе 
процедурата? Как се разплащат разходите по процедурата? Дали са ефективни? Да 
може би са ефективни, защото трябва да постигнем ефекта да няма хлъзгавост на 
пътя, но дали е ефикасно? Ефективно и ефикасно, това са две неща, които понякога се 
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разминават. Аз смея да твърдя, че там няма ефикасност на разходването на 
средствата, защото едва ли в момента някой от кметовете, от кметските наместници 

би могъл да ми каже по какъв начин той измерва количеството на изразходвания 
пясък, количеството на изразходваната сол. Да не влизам в подробности. На следващо 

място. Заемът от 13 милиона. Този заем от 13 милиона го гледаме като стар филм от 
много време насам и хвърляме обвиненията за тежкото наследство на предишното 

управление. Добре де, какво направихме? Ако този заем е бил неефективен, ако има 
виновни хора, ако има хора, които са били наказани за неефективното разходване на 
тези средства, какво направихме тези средства да ги покрием? Да покажем защо тежи 

този заем. За приходната част от 8-те милиона и 400 000 лева. Ние всяка година 
правим едно и също упражнение. Залагаме големи надежди, но големите надежди 

празни приказки само. Нищо не идва като реален резултат. За миналата година едва 
ли има повече от 250-300 000 лева приходи по перото продажба от недвижимо 

имущество земя и сгради. И в заключение, бих искал така да кажа, че представянето 

на бюджета с тези първи слайдове, много прилича на първият плик от онази приказка 
за трите плика. Ще направим всичко възможно, ще обещаем много, ще похарчим 

много, ефективно, ефикасно, прекрасна жизнена среда – всичко супер. Вторият плик 
ми прилича на тия 13 милиона, където казваме „ами то не стана, защото предишното 

управление ни даде такова калпаво и тежко наследство“. Мисля, че е време вече и за 
третия плик. Да си пишете трите плика. 
ДАНЧО КИРЯКОВ: Благодаря! Заповядайте, колега! Г-н Узунов, вие сте забравили 

една моя приказка, че тия парички 20 години най-малко. 

КОСТАДИН УЗУНОВ – гражданин: Уважаеми г-н председател, уважаеми г-н кмет, 
уважаеми господа общински съветници! Казвам се Костадин Узунов и съм 

представител на ул. „Проф. Асен Василев“. И ще кажа мнението на моите съграждани 

с риск да повторя част от декларацията на КРОС. Първо искам да задам въпрос към г-
н Мелемов и г-жа Цекова относно изразходването на средства от бюджета на Община 
Смолян. Подсигурени ли са парите за изграждането на подпорна стена на ул. „Проф. 

Асен Василев“ на стойност 634 956,59 лв.? Защо не се изпълнява обекта, при 

положение, че срокът за изпълнение вече е изтекъл? Защо няма никакъв контрол от 
страна на Община Смолян върху фирмата изпълнител за изразходването на общински 

средства? Кой носи отговорност за избора на изпълнител, при положение, същият 
няма един работник, няма една машина на обекта? А в офертата, с която е спечелил, е 
заявил три мощни багера, 20 работника, 7 самосвала, 1 бетон помпа и други? Не 
трябваше ли да бъде прекратен договора с фирмата изпълнител при положение, че не 
е изпълнила нито една точка от задълженията си по договора по време на около 50 

дни, през които уж работеше, а вчесто това Община Смолян издава Акт 10 за 
временно спиране на обекта поради лоши меторологични условия и то само на нашия 
обект? А излишно в чл. 14 от договора е записано, че строителството може да бъде 
спряно поради непреодолима сила, която трябва да бъде потвърдена писмено от 
Българската търговско-промишлена палата. И накря искам да попитам всички 

представители на политическа партия ГЕРБ с какви очи ще застанете пред нас 
избирателите на предстоящите избори, за да ни агитирате, при положение, че в 
момента най-нагло г-н Мелемов се подиграва с нас, като ни оставя да газим в кал, 

течащи фекалии, застраши няколко къщи от срутване? И е истинско чудо, че до 

момента не е станала някаква по-голяма беля. И не последно място, публично 
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заявяваме, че ако продължи бездействието от страна на Община Смолян, ще бъдат 
предприети стачни действия като посещение на кабинета на г-н Мелемов, заедно с 
мръсотиите от улицата ни и ще бъдат блокирани главни улици. Защото само тогава 
управниците обръщат внимание на съществуващите проблеми. Благодаря ви! 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Благодаря!  
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Да отговоря може би? 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Г-н кмете, за отговор. 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Значи не е само господина, който говори, и други улици има 
подобни. Всички идват и викат от 50 години живеем така. Сагата с тази улица беше 
още от преди 2-3 години. Тогава първо им обещах стъпките. Първо, прави се проект. 
Никога, даже 50 години не е правен проект. Така ли е? Нямаше даже проект. А като 

нямаш проект, това значи, че нямаш намерение да го направиш. Защото като имаш 

проект, се търсят пари. Възложихме миналата година 2018-та пролетта 
проектирането. Проектирането беше готово в края на лятото. След това възложихме 
конкурс за изпълнение. Той господинът четеше, явно му е написано, всички ни е ясно. 

Иначе за какво четем? Аз чета ли в момента? Казвам и с цифри, и с дати и т. н. Защо 

да чета? Поех ангажимент пред улицата, направихме проектиране, възложихме, 
направи се проект. Втората стъпка – избра се изпълнител. Трета стъпка – осигури се 
финансиране. Финансирането е факт. Сега е януари и февруари, защо е спрян? Кой 

обект не е спрян? 

(Костадин Узунов, от място: Долу край реката наливат всеки ден бетон, при нас не 

наливат.) 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: В коя река наливат бетон? 

(От залата: До римския мост.) 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Първо, този обект не е възложен от Общината. 
(Разисквания в залата.) 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Може би трябва да ги спрем и тях, ама аз не мога да ги спра. 
Така че няма как да се сравнява един обект с друг. Няма как да се сравнява един обект 
с друг. В тези технически подробности аз не съм специалист, не вземам отношение. 
Вие като сте специалист, казахте си. Само че точно това не разбрах. 50 години е 
нямало улица, проектирахме и се прави улицата, и вие сте възмутени. Има и други 

улици в Смолян, които наистина от 50 години не са направени и още чакат да се 
направят. И вие сте възмутени, защото 50 години не е правено и сега се прави. Ами 

няма какво да отговоря повече.  
ДАНЧО КИРЯКОВ: Други изказвания има ли? Г-н Аршински, заповядайте! 
САЛИХ АРШИНСКИ: Уважаеми г-н председател, изказване по същество по точката. 
Конкретните ми предложения са две. В Приложение № 18 Г, проектобюджет, разходи 

общински дейности и функции, предлагам от функция 1 „Общински държавни 

служби“, подточка 2: „Еднократни помощи до 500 лв. по решение на кмета на 
общината“, от общата сума 15 000 лв. да извадим 5 000 и да ги прехвърлим във 
функция 4 „Здравеопазване“ – ин витро. От 5 000 да станат 10 000 лв. Второто ми 

предложение. Във функция „Икономически дейности и услуги“, където е предвидено  

проектобюджет от 2 577 541 лв., чрез оптимизация на разходите във функцията, за 
младежки дейности сумата да бъде вдигната от 13 000 на 23 000 лв. за младежки 

дейности. Това е по приложение 18 Г. Мога да ги дам писмено.  В „Разчет на 
капиталовите разходи на Община Смолян“ предлагам от „Гробищни паркове в 
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Смолян, Райково и Устово“ сумата от 165 000 лв. да бъде намалена с 15 000 лв. до 

150 000 лв. Тези 15 000 лв. да бъдат прехвърлени в „Гробищни паркове в кметства“ и 

сумата от 5 000 лв. да стане 20 000 лв. Последно, чисто техническо. Мисля, че когато 

е публикуван проекта за бюджет в Приложение № 2 размера на ставка за МПС не 
беше приет, ще се допълни чисто технически. В Приложени № 3, това е план-

сметката за сметосъбиране и сметопочистване. Мисля, че чисто технически ще бъдат 
нанесени новите цифри, които бяха приети. Това е. Благодаря! 
ДАНЧО КИРЯКОВ: Технически, трябва да видим решението на Общинския съвет 
дали ще влезне в сила. Заповядайте! 
МИЛЕН ЖУРНАЛОВ: Уважаеми г-н кмете, г-н председател, колеги, кметове, 
граждани! Предложение правя по същество в Приложение № 18 Г „Проектобюджет 
2019 в частта местни дейности, разходи общински дейности по функции. Относно 

функция 8, функция „Икономически дейности и услуги“, която е в размер на 
2 577 541 лв., в точка „Намаление на карти за пътуване“, правя предложение да бъде 
повишена от 60 000 на 70 000 лв. като разликата ще бъде взета, чрез оптимизация на 
разходите в същата функция. Предложението ще ви го дам в писмен вид. Благодаря 
ви. 

ДАНЧО КИРЯКОВ: И аз благодаря! Ще ви помоля писмено, да мога да ги подложа на 
гласуване. Други желаещи за изказване? Г-н Кръстанов. Реплика преди това на г-н 

Иванов. 
СТОЯН ИВАНОВ: Уважаеми г-н председател, според мен предложенията, аз като 

председател на Бюджетната комисия се изказвам, и мисля, че предложенията и на г-н 

Аршински, и на неговия колега, са изключително конструктивни и ще предложа на 
колегите да ги приемат. Защото все пак става въпрос за дребни суми. Общината е 
доказала, че може да се справя с такива. И ще помоля моите колеги да подкрепят 
предложенията. 
ДАНЧО КИРЯКОВ: Благодаря! Заповядайте, г-н Кюлхански! 

ВАЛЕНТИН КЮЛХАНСКИ: Уважаеми г-н председател на Общинския съвет, 
уважаеми колеги! Имаме няколко предложения. Няколко конкретни предложения. В 

Приложение № 6, дейност 603, параграф 51-00, да се добави, от тях 60 000 лв. за 
проектиране и изграждане и обозначаване с хоризонтална и вертикална планировка 
на следните пешеходни пътеки: 1. гр. Смолян, ул. „Хан Пресиян“, кръстовището на 
„Булбанк“; 2. гр. Смолян, главна пътна комуникация в района на източния и западния 
вход на стадиона в Смолян; 3. гр. Смолян, ул. „Васил Райдовски“, до подхода за 
Топливо пред Военния блок; 4. гр. Смолян, ул. „Първи май“, на автобусната спирка за 
Военното поделение посока Пампорово; 5. с. Подвис на центъра; 6. с. Търън на 
центъра,; 7. с Бостина на центъра; 8. с. Соколовци на център; 9. с. Момчиловци – ул. 

„Момина вода“; 10. с. Виево, автобусна спирка; 11. с. Петково – център. В 

Приложение № 6, дейност 745, параграф 52-06, да се добави: „Разширяване на 
гробищен парк в Горно Влахово – конкретна сума 20 000 лв.; ремонт на ограда на 
гробищен парк с. Петково – 3 000 лв. В Приложение № 6, дейност 122, параграф 51-

00, да се добави: „за ремонт на покрив на читалище с. Мугла – 20 000 лв.“. В 

Приложение № 6, дейност 603, параграф 51-00, да се добави: „ремонт на стълбище до 

църквата „Св. Богородица“ в кв. Устово – 25 000 лв.“ И още едно предложение, в 
Приложение № 18 Г, в частта местни дейности, т. 7, функция „Почивно дело, култура 
и религиозни дейности“, за Спортен календар са предвидени 151 000 лева. Да се 
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промени на 51 000 лв., а разликата от 100 000 лв. да отиде в Спортни клубове, и да 
стане 180 000 лв. Благодаря! 
(Славка Каменова, от място: Реплика.) 

(Костадин Василев, от място: Реплика и аз.) 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Реплика от Костадин Василев. 
(От залата: И от г-жа Каменова.) 

(Славка Каменова, от място: Реплика по отношение на изказването.) 

КОСТАДИН ВАСИЛЕВ: Г-н председател, това, което каза колегата е много хубаво, 

обаче ние правим бюджет. И той трябва да каже от къде ще вземем първо тия пари, 

кое да намалим, кое да увеличим, иначе предложенията с парите няма да станат. 
Благодаря! 
ДАНЧО КИРЯКОВ: Г-жа Каменова, заповядайте! 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Уважаеми г-н председател, уважаеми колеги, уважаеми 

журналисти, общественост! Репликата ми е по повод последното предложение, 
направено от общинският съветник г-н Кюлхански. И от тази трибуна правя 
официално обръщение към Комисията по противодействие на корупцията и отнемане 
на незаконно придобито имущество към Общински съвет. Да сигнализира официално 

Комисията за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобито 

имущество, тъй като току-що бяхме свидетели, г-н Кюлхански, който заема длъжност 
по смисъла на чл. 6 от Закона, който цитирах по комисията, направи абсолютно 

нарушение. Той беше длъжен да заяви този интерес. Неговото изказване касаещо 

спорта, и той много добре знае какво имам предвид, и моля официално тази комисия 
да бъде сезирана и да бъде препратен сигнала до Комисията. Мисля, че трябва да 
бъдем толерантни тогава, когато правим изказвания и да бъдем коректни в 
отношението към проблемите, които обсъждаме и към самите себе си. Това е. 
ДАНЧО КИРЯКОВ: Благодаря! Г-н Кръстанов за изказване. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Ще ви помоля за почивка, уважаеми г-н председателю, от 
името на група, поради отсъствието на вносителя. Някак си нарушаваме като цяло 

всички приети правила и процедури при отсъствието на вносителя да се изказваме по 

такъв важен въпрос. 5 минути почивка. 
ДАНЧО КИРЯКОВ: 5 минути почивка. 
 

* * * * * 
 

 

(След почивката): 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Уважаеми колеги, изтече времето за почивка. Моля проверка на 
кворума. Уважаеми колеги, заемете местата си, моля ви.  

(Мариана Иванова: 18 съветници в залата.) 

ДАНЧО КИРЯКОВ7 18 човека в залата. Може да продължим работата. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Да взема думата сега? 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Г-н кмета. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Тъй като разбрах, че аз съм причината за тази почивка, 
някои може да са ми благодарни, други не. Просто искам да взема отношение затова, 
че, уважаеми дами и господа общински съветници, аз в Общинския съвет нямам глас. 
Тука съм като вносител. Каквото е имало да кажа, аз съм го казал с докладната 
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записка. Бюджет 2019 няма как да е коренно различен от предишните бюджети. 

Защото в Община Смолян от 2012 година насам не се вдигат данъци. Тоест рамката 
си остава една и съща. Ние се стараем с бюджета да осигурим нормалният живот на 
основните институции и основните функции в Община Смолян. Развитието на 
общината и додадената стойност идва от европейски пари, от помощ от държавата. И 

всичко това се вижда в последните години. Много неща са направени точно с пари от 
Европа и от правителството на Република България. И това правителство помага, 
защото много добре, всеки месец даваме отчет, за годината даваме отчет и 

финансовият министър г-н Горанов много добре знае как се управлява Община 
Смолян. Затова и той писал писма до всички кметове, както казаха, но самият факт, че 
Община Смолян постоянно е подпомагана от правителството на г-н Борисов, показва, 
че ние управляваме отговорно общината. Ние управляваме финансово стабилизирана 
община. Така че това, че съм отсъствал 5 минути от залата, не виждам да е причина 
този Общински съвет да не работи. Още повече, че г-жа Аръчкова, която е 
финансиста на Общината и която разбира от финанси повече от колкото аз, това е 
факт, е тука, и ако някой търси точно нещо конкретно да бъде обяснено, винаги, както 

виждате дава се и онлайн, винаги е намирало отговор. Друг въпрос е, ако някой цели 

политическа декларация или изказване. Тогава наистина моята липса в този момент 
може да е била много важна и съществена. Но ако идеята е все пак да уточним нещо 

конкретно, не виждам каква е била пречката. Довечера има бенефис на Валя 
Балканска, който може, нека да посети. Отсъствах да подпиша поздравлението към 

нея, помолиха ме от Администрацията. Така че пак казвам, никаква драма няма и не 
виждам защо това трябва да се смята като неуважение. Не знам някой от общинските 
съветници да стои тия часове, без да е мръднал и също и природно е логично и това. 
Така че не виждам защо трябва. Неуважение е, ако се обижда, ако обиждам някой от 
вас, ако нагрубявам някой. Това е неуважение. А пък такова действие, че ме е нямало 

2 минути, от залата да се смята за неуважение, просто превръщаме Общинския съвет 
всяко нещо да се търси начин за атака и за обида. Въпреки и различни политически 

настроения. Никога не си позволявам да вкарвам емоции в политиката. Нямам 

отрицателни чувства към никой, въпреки и атаки и някои пъти не добро отношение от 
някой. Но в крайна сметка ние тука не сме се събрали да се обичаме, а да свършим 

една работа, и това е бюджетът на Община Смолян, за днес. Така че това обвинение, 
че аз не уважавам Общинския съвет смятам, че не е коректно, политическо и опит за 
моята дискредитация. 
ДАНЧО КИРЯКОВ: Г-н Василев. 
КОСТАДИН ВАСИЛЕВ: Продължаваме с изказванията, нали така, г-н председател? 

Уважаеми колеги, уважаеми г-н кмете, уважаеми г-н председател! Аз имам няколко 

конкретни предложения. Ще ги дам разбира се и в писмен вид. Първото е, ремонт на 
пътя на село Дунево и проектиране на улиците № 9 и 10, което не се включи. Тъй като 

село Дунево не е включено в приложение № 23. И затова го допълваме това 
приложение. Аз между другото, г-н кмете, исках да ви питам, тъй като в комисиите 
имаше предложение всички улици да бъдат включени в това приложение, за ремонт 
на улиците в нашите квартали Смолян, Райково и Устово, и селата, вие приемате ли 

го това предложение? Защото имам допълнителни улици, които да ги посоча. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Г-н Василев, естествено, че го приемам. Аз няма как да кажа, 
че хората от еди-коя си улица нямат право да живеят добре. 
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КОСТАДИН ВАСИЛЕВ: Добре. Имам конкретни предложения за три улици, затова 
ви питам. Благодаря! Функция „Общодържавни служби“, да се чете „Стипендии за 
доктори и медицински сестри“. Досега сме давали стипендии само за доктори. 

Предлагам да включим и медицинските сестри. И г-н кмете, тука към вас имам една 
така молба. Нека нашите съграждани да знаят, че има такава функция, тоест че ние 
даваме стипендии на доктори. Сега да включим и на медицински сестри. Защото 

скоро едни мои познати се хвалиха, че Община Кърджали имат и такива пари дават, 
пък не знаят, че в Смолян се дават такива пари за млади доктори стипендианти. 

Следващото ми предложение е ремонт на улица „Петър Берон“. Самата улица, 
разбира се, има вътрешни така наречени джобове, вътрешни улици пред блоковете 
„Орфей“ и „Острица“, а те се водят на улицата, но са отклонение. Предлагам и те да 
бъдат включени в ремонта, в Приложение № 23 А. Колегата Аршински, аз също имах 

предложение за гробищните паркове на селата и предлагам на колегата Аршински да 
оттегли предложението за намаляне на града и увеличение в селата. Аз предлагам в 
града да си останат 165 000 лв. по Приложение № 18, а в селата нека увеличим на 
20 000 лв. Парите ще ги вземем от издръжка на Общината. Така че предлагам тези 

пари да не ги бараме. Това е, което искам да посоча за се га. Ще ви го дам и в писмен 

вид разбира се, г-н председател. 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Благодаря и аз. Г-н Караджов. 
АНАСТАС КАРАДЖОВ: Уважаеми г-н Киряков, уважаеми г-н кмете, уважаеми 

гости, кметове на населени места! Преди няколко заседания на Общинския съвет 
направих едно предложение, но мисля, че тука е мястото да предложа едни 30 000 

лева в бюджета, за внедряване на автоматична система за гласуване в Сесийна зала на 
общината. 
ДАНЧО КИРЯКОВ: Г-н Караджов, аз ще ви помоля да го оттеглите, защото няма 
смисъл да го гласуваме. Ще ви кажа защо. Днес сме започнали разговори да бъдат 
направени някои предложения за точно такава система и те ще бъдат закупени в 
рамките на бюджета на Общинския съвет, който го имаме в този бюджет, който ви е 
предложен на вашето внимание. 
АНАСТАС КАРАДЖОВ: Оттеглям предложението си в такъв случай. 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Благодаря! И само още едно питане тогава. Така или иначе съм 

на микрофона. Относно ул. „Иван Карастойков“ предлагам 100 000 лв. за ремонт и 

полагане на пътна настилка. 
ДАНЧО КИРЯКОВ:  Ще ви помоля писмено, станаха 20-ина предложения, ще 
сбъркам. Г-н Аршински, заповядайте! 
САЛИХ АРШИНСКИ: Съжалявам, реплика към г-н Василев. Аз ще се съглася с това 
негово предложение. С оглед на това, г-н кмете, администрацията, от там, от където 

смята, че е най-подходящо да вземе 15-те хиляди лева за селските паркове. И се 
възползвам от репликата си, да кажа, че преди малко имаше предложение за улица 
„Добруджа“. Г-н Топов излезна обаче. 
(От залата: Не те уважава.) 

САЛИХ АРШИНСКИ: Н е, аз не го приемам по този начин. Сигурно има належащи 

нужди физиологични. Улица „Добруджа“ колеги, в момента е в процедура на промяна 
на регулацията и има вече изготвен проект. Няма нужда от тези средства, за които г-н 

Топов настояваше. До колкото проверих в ТСУ, след приемане на регулацията, 
трябва да се отчуждят имотите, за да се приеме проекта. Така че мисля, че това 
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предложение на колегата Топов няма резон, тъй като вече има изготвен проект. И 

второто му предложение, което беше за улица „Самодивско изворче“ или така 
наречения сокак. Там също няма резон в предложението, ще кажа защо. Там е 
предвидено да се направи ново обследване за ново трасе, защото така заложеното по 

регулация не отговаря на теренните условия и наклоните, които ще се получат. И 

дефакто ако се изпълни по така съществуващия план, улицата няма да бъде 
използваема. Така че и по двете точки, по едната вече има проект, а по другата трябва 
обследване. Няма логика да се искат тези средства в бюджета. Благодаря! 
ДАНЧО КИРЯКОВ: Благодаря, г-н Аршински! Г-н Кръстанов, след това кой вдигна 
ръката? Анита Чолакова. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Благодаря ви, г-н председателю! Уважаеми г-н кмете, 
уважаеми колеги, уважаеми кметове на населени места и гости! Нямате основание да 
се засягате, г-н кмете, от моето предложение да сте в залата, когато и съветници от 
управляващото мнозинство и ние от опозицията се изказваме. И никой не е изразявал 

неуважение към вас. Напротив, ако върнете записа, ще видите, ще се убедите, че аз 
казах, че е редно да сте в залата, когато се правят предложенията. Нищо друго и нищо 

в подтекст. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Аз не гласувам, г-н Кръстанов. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Вие не гласувате, но всички предложения и контекста на 
изказванията и тяхното същество трябва да са на вашето внимание като вносител. Вие 
трябва да сте тука, такива са правилата. Не съм ги измислил аз. Сега, че се налага от 
време на време да свършите работа, разбираме. Няма да се впускам в никакви 

подробности по отношение на бюджета, който обсъждаме и ще приемем. Искам да 
отбележа обаче няколко основни неща, които да бъдат акценти. На общественото 

обсъждане ние имахме пред себе си един бюджет от 43 милиона, после той стана 48, 

което по същество е добър знак. Но като хора, които са виждали много бюджети, 

които знаят, че за да приемеш бюджет трябва да погледнеш предходната година какви 

постижения, какви показатели и какви стойности са отчетени, ние си даваме сметка, 
че този бюджет не е балансиран. И че не случайно тука колеги споменаха за писмото 

на министъра на финансите от преди около година и половина, когато ни беше 
напомнено по един ясен и много категоричен начин, че ние сме надценили своите 
възможности за събираемост на местни приходи. Особено в частта продажба на земя 
и сгради. Вярно е, че в голяма степен подобен подход допуска една хипотеза, една 
прогнозируемост на тези разходи. Но отчетените стойности през предходните три 

години показват, че 8 милиона и половина, говоря със закръглени цифри, от продажба 
на земя и сгради, са абсолютно непостижими за нашата община. Тоест този 

предизборен бюджет е силно, силно преувеличен. Ясно е защо. Да сме живи и здрави! 

Има един подход, който аз лично считам, че е изключително непродуктивен, да се 
гледат отчетите за предходните години през септември месец, което отдалечава 
анализът на съпоставимост на стойностите, за да планираш разходи за следващата 
година. Отдалечава тези два процеса и прави неефективен целия този процес на 
съпоставимост. Аз мисля, че ще дойде време, когато ние ще отчетем, че това, което 

казвам сега, се е случило. Че то не е прогноза и че то не е гледане в бъдещето без 
основание. Или както казват юристите, има всички основания да се предполага, че не 
могат да бъдат събрани приходите предвидени в този бюджет в местни дейности. 

Разбира се, тук може да се правят различни анализи, различни оценки, да се правят 
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различни изводи, но така или иначе това развързване на бюджета, има там и други. И 

по други пера считам, че няма да бъдат изпълнени приходите, защото такава е 
икономическата среда и такова е търсенето. И такива са реалностите в момента на 
икономическа активност и на пазара на недвижими имоти в нашата община. Тук стои 

въпросът, за който говорим от години, а именно необходимостта редовно да се прави 

анализ на тази невъзможност да се осигуряват местните приходи в бюджета, да се 
поставя въпросът на вниманието на правителството, защото това е така нареченият 
структурен дефицит в местните бюджети на общините в Република България. И този 

проблем за структурният дефицит априори не стои само за Смолян. Той не е само наш 

проблем. Той е проблем поне на половината да кажем, разбира се, говоря условно, от 
общините в Република България. Така че подходът е Министерство на финансите, 
правителство, това, за което говори г-н кмета одеве. Аз съм обезпокоен от това, че 
кметските наместници са предвидени в бюджета и в онзи щат и структура, но не са 
предвидени реалните физически лица, които трябва да бъдат по места и да 
доближават властта до обикновените хора. Там, където тя се допира до проблемите на 
всеки един и в по-малките населени места. И моля да чуя становище, ще има ли тази 

година кметски наместници, след като в бюджета са  предвидени съответните щатни 

бройки и съответният бюджет за тяхна издръжка. По отношение на капиталовите 
разходи, не е политика, изказвам собствено мнение, но съм много категоричен, не е 
политика да включваме всички обекти в един капиталов списък и по този начин да 
размиваме нашата конкретна насоченост към един или друг обект и нашите 
приоритети. Всяко управление е въпрос на приоритети. Казваш „дайте да запишем 

всички улици, пък после ще видим.“ Това „после ще видим“ е стрелба в мъглата. А 

ние знаем, че умното куче и добрият стрелец, умното куче не лае в мъглата, а добрият 
стрелец никога не стреля в мъглата. По отношение на местните пътища и улици. 

Разбирам, че за село Виево ще приключи тази година като цяло местния път и затова 
са предвидени необходимите средства. Очакваме, те колегите ще направят конкретни 

предложения, или проектиране или инженеринг и изграждане на малката отсечка, 
пътя за село Букаците. Разклонът по пътя за Сивино към Букаците, защото там години 

наред този въпрос можеше да бъде решен, както и други, но не стои. По отношение на 
конкретните предложения, които ще направят моите колеги, аз ще изкажа подкрепа. 
Благодаря ви! 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Г-н Кръстанов, точно 5 минути. Заповядайте, г-н Василев. 
КОСТАДИН ВАСИЛЕВ: Реплика към г-н Кръстанов. Г-н Кръстанов, тези 

предложения за улиците бяха дадени от г-н Сабрутев и ние го подкрепихме 
комисиите. Така че до колкото знам, г-н Сабрутев е ловец, аз не мисля, че стреля в 
мъглата така напразно. Просто искам да знаете, че аз също имах няколко 

предложения, затова питах кмета дали ги приема. Той прие всички улици и не 
тръгнахме към дискусия конкретни улици да коментираме. Благодаря! 
ДАНЧО КИРЯКОВ: Още една реплика, г-н Иванов. 
СТОЯН ИВАНОВ: И аз като председател на Бюджетната комисия ще потвърдя това, 
което казва г-н Василев. По предложение, и аз го казах одеве, че по предложение на г-
н Сабрутев ние приехме всички улици да бъдат включени и съобразно средствата, 
които са около 10 милиона, те са най-високи, поне последните години насам, да се 
финансират тия, които са с най-необходимо. По отношение на другата забележка на г-
н Кръстанов, че бюджетът е раздут в онази си част приходи от продажби на сгради и 
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земи. Г-н Кръстанов, то значи всяка година го говорим това нещо. Тази тенденция тя 
си върви от вашето управление. 2011 година бюджетът първоначално е бил 32 

милиона. В последствие с няколко промени е станал 41 милиона и накрая одиторите 
установяват, че изпълнение на приходната част не е изпълнена с 10 948 000 лв., това, 
което миналата сесия ви казах, че съм готов и ми е в чантата, сега го вадя и използвам 

вашето изказване. Не искам изобщо да се заяждам в тази връзка. Като за местни 

дейности неизпълнението е 9 682 000 лв., а пък неизпълнението на продажбата от 
нефинансови активи, сгради и земи е 5 218 000 лева. Но за разлика от ония години на 
управление, в които вие оставихте огромни задължения, ситуация на тотална 
финансова разруха, г-н Мелемов предлага тези бюджети всяка година и вместо 

разруха, той стопява задълженията. От 24 милиона в момента са 13 милиона. Не ми се 
повтаря едно и също нещо. Това е положението. Независимо, че така, както 

министъра на финансите ни е препоръчал да внимаваме с очакваните приходи от 
продажби, г-н Мелемов харчи точно толкова, колкото получи, колкото се съберат в 
сметките. Не оставя празни сметки, не оставя задължения на следващия. Това е. 
ДАНЧО КИРЯКОВ: Благодаря, г-н Иванов. Други изказвания? 

(Димитър Кръстанов, от място: Дуплика.) 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Дуплика, г-н Кръстанов.  
САЛИХ АРШИНСКИ: Реплика. 
ДАНЧО КИРЯКОВ: Реплика, да. 
САЛИХ АРШИНСКИ: Аз ще се съглася с г-н Кръстанов, в частта с приходите. Само 

обаче ако от тук до края на мандата на Общинския съвет, когато има докладни, които 

предлагат за продажба общинско имущество, сгради и земи, колегите от БСП – Лява 
България ги подкрепят. Защото сме свидетели, че няколко пъти опитите да бъдат 
предложени за продажба сгради и земи, не минават през Общинския съвет, което 

пряко удря приходите в частта продажба на общинско имущество. По отношение на 
кметските наместници, на въпроса на г-н Кръстанов, вероятно той добре си спомня, в 
първата година на мандата на Общинския съвет кметските наместници бяха 
съкратени или няма кметски наместници, тъй като тогава колегите от ГЕРБ и КРОС 

гласуваха да няма кметски наместници. Може да го проверите в протокола. 
Останалите колеги гласувахме те да се запазят. Вече обаче е твърде късно за тази 

корекция и ще кажа защо. Аз съм „за“ това да има кметски наместници. Но ще кажа 
защо е късно. Ние сме в края на мандата на Общинския съвет. Възстановяването на 
общинските съветници 6 месеца преди местните избори, ще бъде използвано от всеки 

един като предизборен ход на кмета. Съжалявам, че го казвам от микрофона, но го 

казвам с идеята, че в първата година беше направено нещо, което ние лично 

гласувахме „против“. До колкото си спомням и колегите от БСП. Така че кметските 
наместници са прекият достъп на населението до местната власт, само че не в края на 
мандата. Може би новият Общински съвет, живот и здраве, дано да има повече разум 

и това да се случи. 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Благодаря, времето ви изтече. 
САЛИХ АРШИНСКИ: Благодаря! 
ДАНЧО КИРЯКОВ: Разбрахме. Г-н Кръстанов, дуплика. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Темата за кметските наместници наистина отдавана я 
коментираме. Въпросът е, че всяко нещо, което се предлага, трябва да има и 

финансова обезпеченост. Когато се предлага, трябва да се каже от къде парите. Да, 
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вярно. За кметски наместници има пари, но пак обяснявам и друго. Има трима нови 

кмета. Тоест те изяждат голяма част от този бюджет. Сега вдигнахме заплатите на 
кметовете на села. От къде идват парите? Другият вариант е от някъде другаде да 
отрежем. Истината е, и много са ми го казвали, че кметските наместници, всички 

знаем, че са назначават, а не се избират. Тоест би могло да се тълкува, както каза г-н 

Аршински, че назначаването на кметски наместници е точно в интерес на действащия 
кмет да си подсигурява избори. Истината е, че така е устроена и нашата уредба, че 
кметските наместници са прекалено много в нашата община. Ако имаме такива и ги 

назначим, ще трябва от някъде другаде да отрежем пари. Винаги, когато се изказваме 
в тази зала, трябва да знаем, че всяко предложение за даване на едни пари води до 

отрязване от другаде. То няма как да са безотчетни и безброй парите. Тоест ако 

направихме възможно да увеличим заплатите на кметовете на кметства, но една от 
възможностите за това е, че не даваме заплати за кметски наместници. 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Г-н Кръстанов, дуплика. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Благодаря ви, г-н председателю! Аз приемам това 
обяснение на кмета, но трябва да се намери решение, защото иначе, пак казвам, 

отдалечаваме изключително много властта от хората. Това е основното. Разбира се, в 
рамките на съществуващите финансови възможности. Но оставаме една от малкото 

общини, в които няма кметски наместници. Нека да го имаме предвид. По отношение 
на репликите, които ми бяха направени – г-н Василев и г-н Стоян Иванов, във връзка 
с предложението за всички улици, че е направено от г-н Стефан Сабрутев. Ами аз 
мога да коментирам само по един-единствен начин, че г-н Сабрутев има особено 

чувство за хумор. И в други случаи го е проявявал, не само в този. До толкова, до 

колкото ние ще имаме проблеми със събираемостта, за мен е безспорно. И казвам, че 
въпросът не е на наше желание, отношение или някаква приумица, че въпросът е 
финансово и от икономическата среда обусловен. И затова тук става дума за нещо, за 
което се говори от много време и ние трябва да го подновим като в диалог с 
централната администрация. Разпределението на данъците и така да се каже 
децентрализацията на финансови и все в този ред. Не ми се иска, но трябва да кажа, 
че аз много рядко се обръщам назад във времето. Едно време имаше, уважаеми 

колеги, пропагандисти в политическата учебна година. Имаше пропагандисти и 

икономисти. Много ви моля, нека да не играем тези роли тук сега 2019 година. Не е 
нужно нито да се правят наколенки, извинявам се за армейският израз, нито 

плонжове, нито каквото и да е било, във връзка с това, което ние решаваме сега като 

едноличен орган на местната власт и орган за местно самоуправление, който се 
разпорежда с общинската собственост и финансите на общината. Да бъдем отговорни 

и сериозни до равнището на отговорността си като общински съветници. И това 
непрекъснато връщане назад във времето вече, как да ви кажа, не е нужно на никого, 

то не е продуктивно. То е беля работа да се разправяме кой, къде, кога, какво. И ние 
можем да кажем много неща. Тука един колега искаше да чете протоколи от минали 

заседания. Да не падаме на това равнище. 
ДАНЧО КИРЯКОВ: Благодаря, г-н Кръстанов. Други изказвания има ли? Анита 
Чолакова. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Само да добавя. 
ДАНЧО КИРЯКОВ: Момент само. Г-н кмета иска да добави нещо. 
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НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Само да добавя за кметските наместници. Догодина при 

всички положения 2020-та ще има кметски наместници поради простата причина, че 
по сега действащия Изборен кодекс, предложен от Мая Манолова, селата над 350 

жители ще имат кмет. Тоест в община Смолян ще останат може би 5 села с кметове. 
Така че чисто географски ще трябва да има догодина кметски наместници, но тогава 
Общинския съвет ще избере такива, все пак и на географски принцип. 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Г-жа Чолакова. 
АНИТА ЧОЛАКОВА: Здравейте и от мен! Моето предложение е кратко. 10 000 лв. от 
функция „Здравеопазване“ да се отделят и да се заложат 10 000 лв. за обучение на 
медицински специалисти, в това число акушери, медицински сестри и лаборанти. Във 
връзка с кадровата криза в здравеопазването. Благодаря! 
ДАНЧО КИРЯКОВ: Благодаря! Моля писмено да ми го дадете точно по разписа на 
бюджета, както е, да го подложа на гласуване коректно. 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Да коментирам предложението. 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Заповядайте! 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Съгласен съм, тъй като наистина, ако има дефицит на 
професия в община Смолян, това е на медицински сестри. 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Не е вярно, г-н кмете! Има дефицит на много професии. 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Да де, ама точно на медицински сестри, повече пенсионери 

работят и в домовете, има и в училищата, и в детски градини. Ние подпомогнахме 
един път. 2013 година се водеха разговори с Пловдивския медицински институт, те 
имаха желание да направят филиал тука, но тогава изневиделица се появиха 
Софийския медицински и те поеха ангажимент. Изкараха един випуск, който за 
съжаление го дофинансира Община Смолян. Някои от вас помнят. Така че има нужда 
от това. Има смисъл да даваме стипендии, има смисъл и да помислим за откриването 

на филиал, тъй като този се провали Софийския медицински. Не можаха. 
ДАНЧО КИРЯКОВ: Кметът приема това предложение. Други изказвания, колеги? 

Заповядайте, г-н Пачелиев. Други желаещи могат да помислят. 
МИЛЕН ПАЧЕЛИЕВ: Уважаеми г-н председател, уважаеми г-н кмет, колеги, 

кметове! Значи аз имам един въпрос към г-н Мелемов. В I римско „Целева субсидия 
по Закона за държавния бюджет на Република България 2019 г.“ и в точка 2 

„Изграждане на пътища общинска пътна мрежа“, в частта Смилян – Букаците – 

Люлка – Сивино“ има предложени 372 239 лв., дали в тези пари за тази година 2019-

та ще се изгради и пътя за Букаците, който е 1 км. останал, както каза и колегата. 
Приемате ли предложение да се изгради до 15 септември 2019-та с цел използването 

на пътя от деца, които се придвижват с транспорта за училище и детска градина, да 
бъде улеснен? Благодаря ви! 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Приема се от г-н кмета вашето предложение. Моля и писмено да 
ми го дадете, за да може да го включим в протокола и всичко да бъде наред. 

МИЛЕН ПАЧЕЛИЕВ: Още едно предложение. В „Социални дейности“ предвид това, 
че Община Смолян е с ниска раждаемост и за изминалата 2018 година има 184 деца 
новородени в общината, искам да отправя още едно предложение от нашата група. 
500 лева да бъде наградата за семейство, на което му се ражда първо дете и за второ 

дете 300 лева. Стимулиране за раждаемостта. То си е тип награда, да. Но стимулиране 
за раждаемостта и така да намалим и демографската криза. Да вземем отношение по 

това нещо. Това е. 
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ДАНЧО КИРЯКОВ: Г-н Пачелиев, аз ще ви моля за това второто предложение малко 

да го конкретизирате, защото когато се разписва бюджет, трябва да има перо, сума, 
която да е определена в рамките на бюджета. Не може 300 и 500 така да го запишем. 

Просто ви моля, когато давате предложението писмено да го гласуваме, да го 

конкретизирате по някакъв начин – 5 000, 10 000, 20 000 лв. 
МИЛЕН ПАЧЕЛИЕВ: Като обща сума? 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Да, като обща сума на базата вероятно на статистиката, която сте 
изследвали през последните години. Би следвало нещо да се получи като цифра и да 
кажете от къде точно идват средствата, за да го предложа на общинските съветници 

за гласуване. 
МИЛЕН ПАЧЕЛИЕВ: Добре, ще го направя писмено.  

ДАНЧО КИРЯКОВ: Други изказвания има ли, колеги? Не виждам. Предлагам ви да 
прекратим разискванията по т. 1 от дневния ред. Който е съгласен да прекратим 

разискванията по точка 1 от дневния ред, моля да гласува. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 28, „ПРОТИВ“ – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0.  

ДАНЧО КИРЯКОВ: 28 „за“, без „против“ и „въздържали се“, колеги. Прекратяваме 
разискванията. Започваме едно дълго гласуване, което ви очаква. И така. Започвам да 
чета предложенията на колегите съветници. Г-н Пачелиев, очаквам само вашето. 

Първо предложение на г-н Топов. От приходната част в раздел „Постъпления от 
продажби“ на нефинансови активи“ да отпаднат сумите, посочени в Приложение № 

21, както следва: сумата по т. 9 – 1 242 523 лв. и сумата по т. 10 – 770 800 лв., или 

общо да отпадне сумата в Приложение № 21 – 2 012 323 лв. Който е „за“ това 
предложение… 

(Филип Топов, от място: Мотивите…) 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Мотивите няма нужда. Вие ги казахте. Вие ги представихте. 
Който е „за“ това предложение, моля да гласува. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 12, „ПРОТИВ“ – 10, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 4.   

ДАНЧО КИРЯКОВ: С 12 „за“, 10 „против“ и 4 „въздържали се“, предложението не се 
приема. Второ предложение на г-н Топов. Да отпадне текстът „и структурата“ в 
кавички, както го е посочил г-н Топов, посочен на стр. 13 от докладната записка, 
точка римско VI, първа точка. Да отпадне думичката „и структурата“. Който е „за“ 

това предложение, моля да гласува.    
ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 12, „ПРОТИВ“ – 11, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 3.  

ДАНЧО КИРЯКОВ: Предложението не се приема. Да се предвидят средства за 
стартиране проучване и изграждане на улиците „Добруджа“, „Проф. Асен Василев“ и 

„Самодивско изворче“.  И да се предвиди рехабилитация… Това в същото 

предложение ли е? И да се предвиди рехабилитация на ул. „Кольо Шишманов“. Който 

е „за“ включване в бюджета на тези разходи за посочените улици по предложението 

на г-н Топов, моля да гласува. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 12, „ПРОТИВ“ – 10, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 4.  

ДАНЧО КИРЯКОВ: Не приема…  

(От залата: Прегласуване.) 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Да се повтори гласуването. Г-н Иванов, прегласуваме. Който е 
„за“ това да се предвидят средства за стартиране, проучване и изграждане на улиците 
„Добруджа“, „Проф. Асен Василев“, „Самодивско изворче“ и рехабилитация на ул. 

„Кольо Шишманов“, моля да гласува. 
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ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 12, „ПРОТИВ“ – 11, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 4.   

ДАНЧО КИРЯКОВ: Предложението не се приема. Аз ще обясня моят отрицателен 

вот, докато г-н Иванов стане. Просто не може да гласуваме нещо в бюджета, за което 

не се посочени цифри. Не може така да се предвидят средства. Заповядайте, г-н 

Иванов. 
СТОЯН ИВАНОВ: Още един отрицателен вот.  
(Филип Топов, от място: …. , ако обичате, 13 „за“ бяха, пък той нека си дрънка.) 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Момент, г-н Топов. Нека да чуем отрицателния вот. Нека да 
чуем…  

(Реплика от място на Филип Топов / не се чува.) 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Моля ви се сега! Заповядайте, г-н Иванов! 
СТОЯН ИВАНОВ: Аз обясних решението на Бюджетната комисия, по предложение 
на г-н Сабрутев всички улици да бъдат вписани в капиталовия списък и по преценка. 
След това се преценява коя улица да се включи, коя не. И аз съм съгласен тука с тия 
улици, които г-н Топов предлага, но след като сме приели нещо, трябва да вървим 

към него. Това е. Аз изпълнявам решението на Бюджетната комисия, на 
мнозинството. 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Г-н Аршински. 

САЛИХ АРШИНСКИ: Отрицателен вот. Тъй като колегата Топов не беше в залата, 
когато направих реплика. Може би поради неинформираност, г-н Топов няма 
информацията, че ул. „Добруджа“ в момента е в процедура по промяната на 
регулацията и има вече изготвен проект. Тоест няма нужда от средства за такъв 
проект. След приемането на регулацията следва отчуждаване на имотите, които суми 

ги има записани в бюджета за отчуждаване, след което може да се пристъпи към 

прилагане на проекта. По отношение на ул. „Самодивско изворче“ или така известния 
„сокака“, в момента от справката ми в ТСУ преди началото на сесията, установихме, 
че е предвидено да бъде направено ново обследване за ново трасе, защото така 
заложеното в момента по регулация не отговоря на теренните условия и наклоните, 
които са предвидени, и ако се реализира, тя няма да бъде използваема. Надявам се, че 
след като бъде направено ново теренно проучване, и в съответствие с това, което г-н 

Сабрутев е предложил и ще приемем, и за двете улици ще се търси решение те да 
бъдат благоустроени. Благодаря! Затова гласувах „против“. 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Гласуваме следващо предложение. Ще ви го зачета колеги, на г-н 

Хаджихристев. В римско XXIX, нова т. 6. „В срок до 15 юли 2019 година да изготви 

справка за изпълнение на приходите от продажба на общински сгради и земя и да 
предложи актуализация на бюджета за второ полугодие.“ Вероятно да изготви 

справка кмета. 
(Кирил Хаджихристев, от място: Прочетете точка XXIX. Там става ясно защо 

това е така). 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Да, точка XXIX, нова точка 6. 

(Кирил Хаджихристев, от място: На кметът се възлага.) 

ДАНЧО КИРЯКОВ: В срок до 15.07.2019 г. да изготви справка за изпълнение на 
приходите от продажба на общински сгради и земя и да предложи актуализация на 
бюджета за второ полугодие. Който е „за“ това предложение, моля да гласува. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 13, „ПРОТИВ“ – 12, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 2.     
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ДАНЧО КИРЯКОВ: Предложението не се приема. Следващо предложение на г-н 

Кюлхански.  

(Бел. на прот. Общинският съветник Костадин Василев иска думата за 

отрицателен вот.) 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Заповядайте за отрицателен вот. 
КОСТАДИН ВАСИЛЕВ: Гласувах „против“, защото мисля, че няма нужда от такова 
предложение. В крайна сметка в края на юни-юли, първото шестмесечие, прави се 
актуализация на бюджет. Така или иначе при тази актуализация тази справка ще бъде 
представена. Благодаря! 
(Кирил Хаджихристев, от място: Реплика.) 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Няма реплика, няма. Предложение на г-н Аршински. Във 
функция „Общи държавни служби“, „еднократни помощи до 500 лв….“, т. 2, „… по 

решение на кмета на общината“, да бъдат намалени с 5 000 лв. и тези 5 000 лв. да 
отидат във функция „Здравеопазване“ – ин витро, и от 5 000 лв. да станат 10 000 лв. 
помощта за инвитро. Който е „за“ това предложение, моля да гласува. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 28, „ПРОТИВ“ – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0.  

ДАНЧО КИРЯКОВ: С 28 „за“, предложението се приема. Следващо предложение. 
Във функция „Икономически дейности“, за сметка на бюджета в тази функция, да се 
увеличат средствата за младежки дейности от 13 000 на 23 000 лв. Който е „за“ това 
предложение, моля да гласува. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 27, „ПРОТИВ“ – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 1.     

ДАНЧО КИРЯКОВ: С 27 „за“ и 1 „въздържал се“, предложението се приема. 
предложението за гробищните паркове го оттеглихте. И техническа поправка в 
Приложени № 3 в план-сметката да бъде отразена план-сметката, която е гласувана на 
предходната сесия. На г-н Журналов предложение. Функция „Икономически 

дейности“, да се повиши сумата в т. 8 „намаление на карти за пътуване“ с 10 000 лв., 
които ще се вземат от оптимизация на разходите в същата функция. Който е „за“ това 
предложение“, моля да гласува. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 28, „ПРОТИВ“ – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0.    

ДАНЧО КИРЯКОВ: С 28 „за“ предложението се приема. 
ДАНЧО КИРЯКОВ: Предложение на г-н Кюлхански. В Приложение № 6, дейност 
603, параграф 51-00 да се добави: от тях 60 000 лв. за проектиране, изграждане и 

обозначаване с хоризонтална и вертикална планировка на следните пешеходни 

пътеки – гр. Смолян, ул. „Хан Пресиян“, главна пътна комуникация, ул. „Васил  

Райдовски“, ул. „Първи май“, Повис – център, Търън – център, Бостина – център, 

Соколовци – център, ул. „Момина вода“ – с. Момчиловци, с. Виево – автобусна 
спирка, с. Петково – център. Който е „за“ това предложение, моля да гласува. 
(Мариана Иванова: 12 „за“, 6 „против“, 8 „въздържали се“.) 

ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 12 „ПРОТИВ“ – 6, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 8.    

ДАНЧО КИРЯКОВ: Не се приема предложението с 12 „за“, 6 „против“ и 8 

„въздържали се“. Следващо предложение. В Приложение № 6, дейност 745, параграф 

52-06, да се добави „разширяване на гробищен парк в Горно Влахово – 20 000 лв., 
ремонт на ограда на гробищен парк – с. Петково – 3 000 лв.“ Който е „за“ това 
предложение, моля да гласува. Стана някакво объркване тука с гробищните паркове, 
ама… 

(Мариана Иванова: 13 „за“, без „против“ и 14 „въздържали се“.) 



Протокол № 48/06.02.2019 г. 

  

31 

 

ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 13, „ПРОТИВ“ – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 14.    

ДАНЧО КИРЯКОВ: Предложението не се приема. Следващо предложение. В 

Приложение № 6, дейност 122, параграф 51-00, да се добави… Ето така се правят 
предложения, колеги, между другото. Да знаете. Това е коректно предложение, „… за 
ремонт на покрив на читалище с. Мугла – 20 000 лв. Който е „за“ предложението за с. 
Мугла, моля да гласува. 
(Мариана Иванова: 13 „за“, 2 „против“, 12 „въздържали се“.) 

ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 13, „ПРОТИВ“ – 2, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 12.    

ДАНЧО КИРЯКОВ: Предложението не се приема. 
КОСТАДИН ВАСИЛЕВ: Г-н председател, вярно че на г-н Кюлхански го дадохте за 
пример, ама аз му направих една реплика и го помолих: „Г-н Кюлхански, дайте да 
видим от къде ще вземем тези пари да ги дадем. В Мугла имаме избиратели. Той 

работи малко така конкретно, но все пак аз не съм против това предложение, тази 

сметка, която той е направил за 20 000 лева, но от къде ще ги вземем тези пари? Дайте 
да се разберем. Това е бюджет, г-н председател.  

ДАНЧО КИРЯКОВ: Съгласен съм, г-н Василев, приемам вашата забележка. 
Следващо предложение… Да, заповядайте за процедура, г-н Кръстанов. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Уважаеми колеги, в нашия правилник, и в стария и в 
новия, има един текст, който предвижда изказване на отрицателен вот тогава, когато 

не си взел отношение по определената точка. Не защото никой от нас няма какво да 
каже, а защото по този начин се въвежда един порядък и не се разтяга излишно 

времето за гласуване. Така че ви моля, нека да се съобразяваме. Всеки има конкретни 

съображения и възможност да защити една или друга теза. Но да не прекаляваме с 
отрицателния вот. 
ДАНЧО КИРЯКОВ: Благодаря! Следващо предложение. В Приложение № 6, дейност 
603, параграф 51-00, да се добави: ремонт на стълбище до църква „Св. Богородица“. 

До църква „Св. Богородица“ има три стълбища, гр. Смолян, кв. Устово – 25 000 лв. 
Който е „за“, моля да гласува. По избор на кмета кое от трите стълбища. 
(Мариана Иванова: 12 „за“, 15 „въздържали се“).   

ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 12, „ПРОТИВ“ – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 15.    

ДАНЧО КИРЯКОВ: Предложението не се приема. Следващо предложение. По 

Приложение № 18 Г, в частта местни дейности, т. 7, функция „Почивно дело, култура 
и религиозни дейности“, Спортен календар – от предвидени 151 000 лв. да се 
променят на 51 000 лв., и Спортни клубове от предвидени 80 000 лв., да се променят 
на 180 000 лв. Тоест 100 000 лв. от Спортния календар да отидат към Спортните 
клубове. Който е „за“ това предложение, моля да гласува. 
(Мариана Иванова: 13 „за“, 10 „против“.) 

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

ДАНЧО КИРЯКОВ: 13 „за“ и 10 „против“, предложението не се приема. 
(Ивайло Халваджиев, от място: Отрицателен вот.) 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Заповядайте за отрицателен вот. 
ИВАЙЛО ХАЛВАДЖИЕВ: Уважаеми г-н председател, г-н кмет, колеги! Г-н 

Кръстанов правилно се изказа, че който се е изказал по време на обсъждането, няма 
право на отрицателен вот. Ще се радвам да го кажете на г-н Сабрутев, защото редовно 

го нарушава. Не съм „против“ парите за спорта. Предполагам и никой не е, но не е 
редно да лишаваме цялата община от парите, които са за масов спорт, които са от 
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възраст от 0 до 100, да намалим парите за календара за сметка на клубовете. Преди 3 

години клубовете получаваха около 30 000 лв., в момента получават около 100 000 лв. 
Мисля, че не е редно да ги правим 180 000 лв. за сметка на масовия спорт. Благодаря! 
ДАНЧО КИРЯКОВ: Благодаря! Следващо предложение на г-н Василев. Първо 

предложение. Ремонт на пътя с. Дунево и проектиране на улици № 9 и 10. Който е 
„за“ това предложение, моля да гласува.  Добре, нали всички улици са включени? 

Вносителят го е приел. 

КОСТАДИН ВАСИЛЕВ: Г-н председател, технически в Приложение № 23А няма 
кметства, не е включено въобще с. Дунево. 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Добре, да се добави в Приложение № 23А – ремонт на пътя с. 
Дунево и проектиране улици № 9 и 10. 

(Кирил Хаджихристев, от място: От къде пари?) 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Който е „за“, моля да гласува. Г-н Василев, аз няма да гласувам 

това предложение. От сега ви казвам. Нямате сума – 5 000 лв., 20 000 лв., 30 000 лв. 
Не може така да се правят предложения. Не е сериозно. Сега финансиста стои и се 
чуди какво да прави като му дам протокола. 
КОСТАДИН ВАСИЛЕВ: Г-н председател, вие не четете Приложението, и за колегите. 
Не четете Приложение № 23 А. Никъде за кметствата няма план-сметка. Виждате ли 

тука план-сметка? (Бел. на прот. Показва приложението.) Няма. Просто предлагам 

да се включи както останалите села, да се включи под № 24 Ремонт на пътя Дунево и 

проектиране на улици № 9 и 10. Благодаря! 
ДАНЧО КИРЯКОВ: Затова г-н Кръстанов одеве каза, че е несериозно предложението 

за толкова улици, всички улици и т. н., защото това всички улици трябва да се добави 

с цифра.  
КОСТАДИН ВАСИЛЕВ: Пак искате да ви правя реплика, г-н председател. Селата, не 
говоря за улици. 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Добре. Който е „за“ в Приложение № 23 А, ремонт на пътя с. 
Дунево и проектиране на улици № 9 и 10, да бъдат включени в този списък, който е 
„за“, моля да гласува. 
(Мариана Иванова: 19 „за“, 4 „против“ и 1 „въздържал се“.) 

ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 19, „ПРОТИВ“ – 4, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 1.    

ДАНЧО КИРЯКОВ: И аз ще обясня отрицателен вот. Спекулирам, че микрофонът ми 

е включен, ще ме извините, но нямам нищо против Дунево и улици № 9 и 10. Обаче 
това предложение прилича на предложението на г-н Сабрутев. Аз не мога да гласувам 

такива предложения. Други има ли отрицателен вот? Г-н Хаджихристев. 
КИРИЛ ХАДЖИХРИСТЕВ: Аз също не съм против селата и улиците, обаче г-н 

Василев, моля ви се, подготвяйте се за сесия, защото вие не знаете всъщност другите 
какво предлагат и питате от къде ще намерят пари. На предложенията на г-н 

Кюлхански са кодове, има дейности, и там е записано. 

ДАНЧО КИРЯКОВ: И там не е казано от къде ще дойдат парите. 
КИРИЛ ХАДЖИХРИСТЕВ: Защо да не е казано, когато е посочен кода и дейност? И 

вие ли не сте съгласен, г-н председател? Предвидени са 40 000 лв. за сгради от 
самосрутване, от които 20 000 лв. ги предлагаме за ремонт на читалището. 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Благодаря ви, г-н Хаджихристев! 
(Разисквания в залата.) 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Следващо предложение.  
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(Ангел Безергянов, от място: Процедура.) 

АНГЕЛ БЕЗЕРГЯНОВ: Процедура, г-н председателю! Относно отрицателния вот 
искам да взема думата. Много дискутирана тема. Едва ли не обвиниха част от 
съветниците, че не са били съгласни да има хоризонтална и вертикална планировка по 

селата. Все едно на къщата на г-н Хаджихристев аз да ида да инвестирам и да направя 
покрива. Така стоят нещата с пешеходните пътеки в селата. Както знаем, там 

ангажиментът е на АПИ. Относно вертикална и хоризонтална маркировка в община 
Смолян и улиците, за които отговаря общината, аз съм свидетел, че всяка година 
преди започване на учебната година, всички пешеходни пътеки, както и вертикални и 

хоризонтални маркировки се маркират. За Устово… 

(Кирил Хаджихристев, от място: Не знаете.) 

АНГЕЛ БЕЗЕРГЯНОВ: Виждал съм, но не мога да кажа със сигурност. В момента 
може би няма да я видя, но предполагам в следващата кампания ще си направя труда, 
ще отида и ще я видя. Благодаря! 
ДАНЧО КИРЯКОВ: Така. Следващо предложение. Функция „Общи държавни 

дейности”, да се чете: „Стипендии доктори и медицински сестри – 10 000 лв. Г-н 

Василев предлага да се включат и медицинските сестри. Който е „за“ това 
предложение, моля да гласува. 
(Мариана Иванова: 21 „за“, няма „против“, 1 „въздържал се“.)   

ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 21, „ПРОТИВ“ – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 1.    

ДАНЧО КИРЯКОВ: С 21 „за“, предложението се приема. Следващо предложение. 
Ремонт на улица „Петър Берон“ – да влезнат вътрешните улици (джобове – бл. 

„Орфей“ и блокове. „Острица“. Който е „за“ това предложение, моля да гласува. 
(Мариана Иванова: 19 „за“ и 2 „въздържали се“.) 

ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 19, „ПРОТИВ“ – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 2.    

ДАНЧО КИРЯКОВ: Предложението се приема. Следващо предложение. Приложение 
№ 18 – да останат гробищните паркове – 165 000 лв., вносителят както го е 
предложил, а в селата от 5 000 лв. да се увеличат на 20 000 лв. като 15 000 лева да се 
вземат от издръжката на Община Смолян. Който е „за“ това предложение, моля да 
гласува. 
(Мариана Иванова: 25 „за“, без „против“ и „въздържали се“.) 

ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 25, „ПРОТИВ“ – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0.     

ДАНЧО КИРЯКОВ: Предложение на г-н Караджов. За ул. „Иван Карастойков“ да се 
предвидят, вероятно за ремонт, 100 000 лв. Който е „за“ това предложение, моля да 
гласува. 
(Мариана Иванова: 12 „за“, 14 „въздържали се“.) 

ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 12, „ПРОТИВ“ – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 14.    

ДАНЧО КИРЯКОВ: Предложението не се приема. Предложението на г-жа Анита 
Чолакова се прие от кмета. Освен това, първото предложение на г-н Пачелиев също се 
прие от кмета за Букаците. И второ предложение на г-н Пачелиев. Те са две, до 

колкото виждам тука всъщност. Да се отпусне еднократна помощ за първо раждане в 
размер на 300 лева, за второ 500 лева, когато родителите са пълнолетни, с постоянен 

адрес в община Смолян.  

(От залата: Обратно.) 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Някой ми подсказва обратно, защото и аз съм записал обратно. 

(Разисквания в залата.) 
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НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Той каза за обратно, но има логика наистина за второто да са 
повече. 
ДАНЧО КИРЯКОВ: Момент, момент. Г-н Пачелиев, давам ви думата да кажете вие. 
Да се отпусне еднократна помощ за първо раждане 300 лева и за второ 500 лв. Така ли 

да го гласуваме? 

МИЛЕН ПАЧЕЛИЕВ: Извинявам се. Значи обратно е, както е формулирано.  

ДАНЧО КИРЯКОВ: За първо раждане 500 лева, за второ раждане 300. Когато 

родителите са пълнолетни, с постоянен адрес в Община Смолян. 

(Мария Семерджиева, от място: И да имат основно образование.) 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Моля ви за прецизиране. Моля групата на БСП за прецизиране. 
Предложението е внесено от групата на БСП. Чета отново предложението. 

МИЛЕН ПАЧЕЛИЕВ: Извинявам се. От колегите от моя лява страна искат да 
включим и да имат завършено основно образование. Приемам. Г-н Аршински иска да 
имат и сключен граждански брак. Но, вижте… Тези, които живеят на семейни начала? 

(Разисквания в залата.) 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Сега тука юристите да кажат. Тука май нещо ще влезнем в 
колизия със законите. 
МИЛЕН ПАЧЕЛИЕВ: Давам думата на юрист да се изкаже. Извинявам се.  
ДАНЧО КИРЯКОВ: Моля ви! Уважаеми колеги, обявявам 3 минути почивка, за да 
синхронизирате предложенията. 3 минути. 

 

 

* * * * * 

 
(След почивката): 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Моля, проверка на кворума. 
(Мариана Иванова: 26.) 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Уважаеми колеги, в почивката в консултации с всички групи и 

всички съветници изобщо от състава на Общински съвет – Смолян, се прецизира 
предложението, което направи г-н Пачелиев и аз ще ви го зачета. Да се отпусне 
еднократна помощ за първо раждане в размер на 300 лв. и за всяко следващо по 500 

лв., като родителите да имат постоянен адрес в Община Смолян, по правила, 
одобрени от Общински съвет – Смолян. Комисията по законност да изготви и 

предложи на Общинският съвет правила във връзка с тази еднократна помощ за 
следващото заседание. Който е „за“ това предложение, моля да гласува.  
ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 27, „ПРОТИВ“ – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 1.    

ДАНЧО КИРЯКОВ: С 27 „за“ и 1 „въздържал се“, предложението, което зачетох с 
последната му редакция, се приема. Уважаеми колеги, с това предложение 
приключиха всички направени от вас в хода на обсъжданията и от комисии. И остава 
да гласуваме поименно целия бюджет. Поименно гласуване, колеги. Който е „за“ 

приемане на бюджет на Община Смолян за 2019 година, докладната записка, както е 
представена от вносителя с приетите предложения, моля да гласува. 
 

Поименно гласуване на проекта за решение по т. 1 от дневния ред:  
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1. Анастас Караджов   – „за“ 

2. Ангел Безергянов    – „за“ 

3. Анита Чолакова   – „за“ 

4. Валентин Кюлхански    – „против“ 

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    – „за“ 

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    – „за“ 

22. Михаил Генчев    – „въздържал се“ 

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“ 

 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Моля, колежки, обявете резултата. 
(Мариана Иванова: 18 „за“, 3 „против“, 7 „въздържали се“) 

ДАНЧО КИРЯКОВ: С 18 „за“, 3 „против“ и 7 „въздържали се“, бюджетът на Община 
Смолян за 2019 година се приема.  
 

               Общинският съвет след като се запозна с докладната записка на Кмета на 
Община Смолян – НИКОЛАЙ ТОДОРОВ МЕЛЕМОВ на основание чл.52, ал.1 и 

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

местната администрация /ЗМСМА/, чл.94, ал.2 и ал.3 и чл.39 от ЗПФ, във връзка с 
разпоредбите на ЗДБРБ за 2019г., ПМС №344/21.12.2018г. за изпълнение на ЗДБРБ за 
2019г. и Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишната прогноза за 
местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджет на 
Община Смолян, 
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Р Е Ш И: 

 

I. Приема бюджета на Община Смолян за 2019 година,  както следва: 
 

1. ПО ПРИХОДА в размер на 48 354 647 лв.,  

 в т.ч.                                            

1.1.Приходи за делегирани от държавата дейности (разпределени по функции, 

дейности, параграфи) съгласно Приложение №18А                                             23 610 

301 лв. в т.ч.: 

     • Обща субсидия за делегирани от държавата дейности  - 22 876 119 лв.  
     • Преходен остатък държавни дейности от 2018г. -  734 182   лв.      

Приложение №4А  в това число : 

- Преходен остатък  - 785 966 лв. 
- Събрани средства и извършени плащания за сметка на други бюджети, 

сметки и фондове - 40 633 лв. 
- Друго финансиране  - 11 151 лв. 
                                      734 182 лв. 

 

1.2.Приходи за местни дейности в размер на - 24 744 346  лв.                        
 (разпределени по функции, дейности, параграфи съгласно                           

Приложение №18Б) , в т. ч. 

           а) Данъчни приходи в размер на   4 092 494 лв. 
           б) Неданъчни приходи в размер на 14 448 217 лв. 
           в) Трансфери за местни дейности в размер на 4 089 600 лв., в т.ч.  

• Обща изравнителна субсидия  1 308 100  лв. 

• Трансфер за зимно поддържане и снегопочистване  860 100 лв. 

• Целева субсидия за капиталови разходи в местни дейности   1 921 400 лв., 
в т.ч. 

   За изграждане и основен ремонт на общински пътища в размер на 1 206 242 лв. 
За други инвестиционни разходи в размер на 715 158 лв.  
г) Временни безлихвени заеми от/за чужди средства  -633 400 лв. 

 

г) Финансиране в размер на - 1 805 319  лв., съгласно Приложение №18Б 

д) Преходен остатък местни дейности от 2018г. в размер на  4 552 754 лв., съгласно  

Приложение №4Б в това число: с целеви характер – 3 789 132 лв., от тях за 
Капиталови разходи  3 789 132 лв. 
       2. ПО РАЗХОДА           48 354 647  лв.,  в т.ч.                                                                  

      1.1.Разходи за делегирани държавни дейности финансирани с държавни приходи 

(разпределени  по функции, дейности, параграфи), съгласно Приложение №18В  - 23 

610 301 лв.       
     1.2.Разходи за местни дейности (разпределени по функции, дейности, параграфи), 

съгласно Приложение №18Г- 24 744 346 лв. 
     2.Утвърждава средносрочна цел за бюджетното салдо по бюджета на община 
Смолян, изчислено на касова основа – придържане към балансирано бюджетно салдо. 
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     II.Утвърждава разпределението на преходния остатък от  2018г.  по съответните 
функции, дейности, параграфи  съгласно Приложение №4. 

     1. Утвърждава разпределението на преходния остатък от 2018г. по съответните 
функции, дейности, параграфи за делегираните държавни дейности по бюджета на 
общината за 2019г. съгласно  Приложение №4А. 

    2. Утвърждава разпределението на преходния остатък от 2018г. по съответните 
функции, дейности, параграфи  за местни дейности по бюджета на общината за 2019г. 
съгласно  Приложение №4Б. 

   III. Приема програма за капиталовите разходи през 2019 година, в размер на 6 573 

400 лева, съгласно Приложение №23. Списък на обектите по позиция 603 §51 – 00 

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

Райково, Устово и кметствата в общината, съгласно  Приложение     №23А. Разчет на 
капиталовите разходи от преходен остатък от 2018г., съгласно  Приложение №23Б. 

    IV. Одобрява разпределението на  Целевата субсидия за капиталови разходи  в 
размер на 1 921 400 лв., определена със закона за държавния бюджет за съответната 
година, същите се разпределят за делегирани от държавата дейности и/или за местни 

дейности, Приложение №23 

   V. Приема разчет на капиталовите разходи , които ще се финансират по §40-00 

„Постъпления от продажба на нефинансови активи“, съгласно  Приложение №24 

II. Утвърждава разходите за заплати  през 2019г.  без звената, които прилагат 
система на делегирани бюджети и определя: 

• Одобрява общата численост и структура на общинска администрация в 
общината съгласно чл.21, ал.1, т.2 от  ЗМСМА, Приложение №29. 

• Разпределението на плановите разходи за заплати за 2019г., съгласно     

Приложение №19 

III. Приема план-графика за обслужване на просрочените задължения за 2018г.  
Приложение № 1 

IV.  Приема справка за размера на данъка върху недвижимите имоти и данъка при 

възмездно придобиване на имущество за 2019г., съгласно Приложение № 2 

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

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

 Средства за столетници в размер на 3 000 лева; 
 Стипендии за доктори и медицински специалисти в размер на 10 000 лева.; 
 Стипендии за ученици в размер на 4 000 лева; 
 Сумата в размер на 10 000 лева за финансово подпомагане на двойки с 

репродуктивни проблеми /ИНВИТРО/; 

  Средства за НУФИ Широка лъка в размер на 20 000 лв;  
 Подготовка на медицински кадри  в   размер на 10 000 лв. 
  Клубовете на пенсионерите, инвалидите и карти за пътуване в размер на 

 30 000лв.; 
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 Средства за спортните клубове в размер на 80 000 лв., които се  разпределят от 
Постоянната комисия по образование, култура, вероизповедания, младежта и 

спорта в съответствие с изискванията на Наредба №12  - Наредба за критериите 
, реда и условията за финансово подпомагане на спортните клубове в община 
Смолян; 

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

 За спортен календар в размер на  151 000 лева; 
 За културен календар в размер на 208 500 лева; 
 За Родопски драматичен театър „Николай Хайтов“, в размер на 15 000 лв. 
 Програма за туризъм в размер на   97 000 лева; 
 За младежки дейностти  в размер на 23 000лева; 
 Утвърждава разходите за заплати през 2019г. по функции, дейности и 

параграфи. 

X. Приема следните лимити за разходи: 

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

• За представителни разходи на общинска администрация, кметове и кметски 

наместници в размер на 10 000лв; 
• За представителни разходи на Общински съвет в размер на            5 000лева; 
• Еднократни помощи по решение на Общински съвет  в размер на 5 000 лв. 
 

XI. Утвърждава списък на длъжностите и на лицата, имащи право на транспортни 

разходи от местоживеенето до местоработата и обратно за 2019 година по 

Приложение №25  в рамките на утвърдените бюджетни кредити, след осигуряване на 
приоритетните разходи по дейността. 
XII.  Утвърждава списък на пътуващите педагогически специалисти в институциите 
в системата на предучилищното и училищното образование за бюджетната 2019г. по 

Приложение №26. Средствата за компенсиране на транспортните разходи се 
предоставят от централният бюджет на съответния разпоредител. 

XIII. Одобрява разходите по Програма Туризъм в размер на 97 000 лв., съгласно 

Приложение №27 . Приложен е и Протокол от проведено заседание на 
Консултативният съвет по туризъм. 

XIV. Одобрява индикативен годишен разчет за сметките за средства от Европейския 
съюз, съгласно Приложение №28 

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

разпоредители) по бюджета на Община Смолян , съгласно Приложение №30   

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

XVII. На основание чл.125, ал.1 от Закона за публичните финанси Общинския съвет 
дава правомощия на Кмета да извършва компенсирани промени, както следва: 
  в частта за делегираните от държавата дейности - между утвърдените показатели 

за разходите; в рамките на една дейност, с изключение на дейностите на делегиран 
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бюджет, при условие, че не се нарушават стандартите за делегираните от държавата 
дейности и няма просрочени задължения в съответната делегирана дейност; 
  в частта за местните дейности - между утвърдените разходи в рамките на една 
дейност или от една дейност в друга, без да изменя общия размер на разходите; 
В изпълнение на правомощията си по т. XVI Кметът издава заповеди. 

VI. 1. Определя максимални размери както следва : 
 

 На дълга, който неможе да надвишава 15% от съотношението на 
плащанията по дълга към средногодишния размер на приходите и общата 
изравнителна субсидия за последните 4 години; 

 На новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 
2019г. в размер до 15% от средният размер на отчетените разходи за 
последните 4 години; 

 Да намали поетите ангажиментите за разходи – с 10-20%, / поради високият 
размер на наличните поети ангажименти, които съгласно ЗПФ са  в 
максимален размер до 50% от средният размер на отчетените разходи за 
последните 4 години/; 

  Просрочените задължения от предходната година / за 2018год./, които ще 
бъдат разплатени от бюджета за текущата година да са в размер до 302 689 

лв -  66 на сто от просрочените задължения;  
 Просрочените вземания, които се предвижда да бъдат събрани през 

бюджетната година са в размер на 197 263лева -  66 на сто от просрочените 
вземания. 

  

 2.Задължава ръководителите на бюджетни звена, финансирани от общинския 
бюджет да разработят конкретни мерки за изпълнение по: 

 максималния размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат 
натрупани през годината по бюджета на общината, като наличните към края 
на годината задължения за разходи не могат да надвишават 15 на сто от 
средногодишния размер на отчетените разходи за последните четири 

години; ограничението не се прилага за задължения за разходи, 

финансирани за сметка на помощи и дарения; 
 максималния размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат 

поети през годината, като наличните към края на годината поети 

ангажименти за разходи не могат да надвишават 50 на сто от 
средногодишния размер на отчетените разходи за последните четири години; 

ограничението не се прилага за ангажименти за разходи, финансирани за 
сметка на помощи и дарения; 

 просрочените задължения от предходната година, които ще бъдат 
разплатени от бюджета за текущата година да са в размер до  50 на сто от 
просрочените задължения; 

  просрочените вземания, които се предвижда да бъдат събрани през 
бюджетната година са в размери определени от второстепенните 
разпоредители; 

 лимита за поемане на нов общински дълг, максималния размер на 
общинския дълг и на общинските гаранции към края на бюджетната година; 
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 разчетите за разпределението на целевата субсидия за капиталови разходи, 

определена със закона за държавния бюджет за съответната година, по 

обекти за строителство и основен ремонт, за придобиване на материални и 

нематериални дълготрайни активи и за проучвателни и проектни работи, 

включително за съфинансиране и за плащания по заеми за капиталови 

разходи; 

 други показатели, включително такива, определени в закона за държавния 
бюджет за съответната година; 

 индикативен годишен разчет за сметките за средства от Европейския съюз; 
 актуализирана бюджетна прогноза. 

Контрола  по изпълнението на т. XVII 2. възлага на кмета на общината. 
XIX. Утвърждава следните приоритети при разходването на бюджетните средства 
през 2019г.   
 разходите за делегираните от държавата дейности се извършват до размера на 
предоставените трансфери и се използват по предназначение, като разходите за 
трудовите възнаграждения и стипендии са приоритет. 
 Постъпилите собствени приходи се разходват в следната поредност: за трудови 

възнаграждения и осигуровки; за разходи свързани с дейности, за които се събират 
такси; за неотложни разходи – горива, ел. енергия, отопление, вода, неотложни 

текущи ремонти. 

XX. Задължава ръководителите на бюджетните звена, финансирани от общински 

бюджет да разработят конкретни мерки за изпълнението по приетия от Общински 

съвет бюджет. 
XXI. Възлага на Кмета на Община Смолян да предприеме действия за събиране на 
всички просрочени вземания и да разплати просрочени задължения през 2019г. 
XXII. Упълномощава Постоянната комисия по бюджет и финанси да одобрява  
командировките в страната и чужбина на Председателя на Общинския съвет.  
XXIII.Поемането на задължения и извършването на разходи да се         извършват до 

размера на предоставените трансфери и реализирани собствени постъпления и да се 
използват по предназначение, като разходите за трудови възнаграждения, храна, 
стипендии, медикаменти и горива са приоритетни. 

XXIV.Дава съгласие възникналият временен недостиг на бюджетни средства за 
местни дейности да се покрива текущо с временни безлихвени заеми от набирателни 

и извънбюджетни сметки. 

XXV. Дава съгласие при недостиг на бюджетни средства да бъде изтеглен кредит за 
оборотни средства /овърдрафт/ в размер до 500 000 лв. 
XXVI. Дава съгласие временно свободните средства от постъпления да се използват 
като временен безлихвен заем за плащания по бюджета на общината, както и за 
общинско съфинансиране и авансово финансиране на проекти по програми, 

финансирани със средства от фондовете на Европейския съюз и по други 

международни програми и споразумения. 
XXVII. Възлага на кмета на Община Смолян да разплати през 2019 година 
просрочени задължения към 31.12.2018 година и да предприеме действия за събиране 
на всички просрочени вземания.  
  XXVIII. Допуска поемане на нов дълг от „ФЛАГ” ЕАД през 2019 година, 
съгласно приетите решения на Общински съвет – Смолян. 



Протокол № 48/06.02.2019 г. 

  

41 

 

XXIX. Възлага на кмета : 

Да определи бюджетите на разпоредителите с бюджет от по-ниска степен. 

1. Да утвърди  бюджетите на разпоредителите с бюджет от по-ниска степен;  

2. Да организира разпределението на бюджета по пълна бюджетна класификация, по 

тримесечия в рамките на приетия бюджет и да утвърди разпределението; 

3. Да информира общинският съвет в случай на отклонение на средния темп на 
нарастване на разходите за местни дейности и да предлага конкретни мерки за трайно 

увеличаване на бюджетните приходи и/или трайно намаляване на бюджетните 
разходи; 

4. Да включва информация по чл.125, ал.4 от ЗПФ в тримесечните отчети и 

обяснителните записки по тях; 

5. Да разработи детайлен разчет на сметките за средства от Европейския съюз по 

отделните общински проекти, в съответствие с изискванията  на съответния 
Управляващ орган и на Министерството на финансите. 
 

XXX.  Упълномощава  кмета : 

 

1. Да разработва и възлага подготовката на общински програми и проекти и да 
кандидатства за финансирането им със средства по структурни и други фондове на 
Европейския съюз и други донори, по национални програми и от други источници за 
реализиране на годишните цели на общината за изпълнение на общинския план за 
развитие; 
2. Да кандидатства за средства от централния бюджет и други источници за 
финансиране на общински програми и проекти; 

3. Да сключва договори с Министерството на културата за съвместно финансиране на 
културни институции. 

 

XXXI. Приема за сведение Протокола от публичното обсъждане на бюджета, 

съгласно Приложение №31    

 

 

 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Обяснение на отрицателен вот. 
(От залата: Не може.) 

(Разисквания в залата.) 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Какво, г-н Аршински? 

САЛИХ АРШИНСКИ: Г-н председател, съгласно Правилника, общински съветник, 

който по време на дискусията е взел отношение по точката, няма право на 
отрицателен вот. 
ФИЛИП ТОПОВ: Тогава по процедура. 
ДАНЧО КИРЯКОВ: Топов, съжалявам. 

ФИЛИП ТОПОВ: По процедура. 
ДАНЧО КИРЯКОВ: Не мога да ви дам думата. По процедура може. 
ФИЛИП ТОПОВ: Уважаеми г-н председател, по отношение на гласуванията, се 
забеляза тука едно монолитно мнозинство, където даже не знам дали правилно се 
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четат гласовете, защото аз намирам, че гласуват 13 гласа и т. н. Току-що това 
монолитно мнозинство прие… 

(Разисквания от залата) 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Нека да чуем ще каже ли нещо по процедурата. 
ФИЛИП ТОПОВ: Прие един документ, специално в Приложение № 21… 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Г-н Топов, много ви моля!  
САЛИХ АРШИНСКИ: Процедура. Г-н председател, съгласно Правилника, отправям 

ви забележка за неспазване на Правилника и за даване на думата извън него. 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Благодаря, приемам забележката.  
(Димитър Кръстанов, от място: Процедура.) 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Процедура, г-н Кръстанов. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Дойдохме колеги, на една тема, по която и по-рано е 
ставало дума. Забележки в тази зала може да отправя само председателя. Съжалявам, 

такива са правилата. Всеки съветник може да привлече вниманието на председателя 
или на колега, да насочи вниманието му, но да му отправя забележки, не става. 
ДАНЧО КИРЯКОВ: Благодаря, г-н Кръстанов. Продължаваме напред по дневния ред, 

колеги. 

 

 

ПО ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Актуализирана средносрочна 

бюджетна прогноза на Община Смолян за периода 2019-2021 г. на постъпленията 

от местни приходи и на разходите за местна дейност. 

          ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 

 

 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Актуализирана средносрочна бюджетна прогноза на Община 
Смолян за периода 2019-2021 година. Г-н Мелемов, имате думата. Имате ли 

допълнения? 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Няма какво да добавя. 
ДАНЧО КИРЯКОВ: Уважаеми колеги, г-н Иванов. Заповядайте! 
СТОЯН ИВАНОВ: Уважаеми г-н кмет, уважаеми г-н председател, уважаеми колеги, 

уважаеми съграждани! В качеството ми на председател на Комисията по бюджет и 

финанси, да изразя становище на комисията. С 5 „за“, без „против“ и „въздържали 

се“, предложението от г-н кмета се прие. И само с няколко думи, за да не ставам след 

това. Прогнозата е направена съобразно изискванията на Конституцията, законите в 
Република България, наредбите, Правилника за организация. Няма нито една цифра, 
която да се отклонява от средно статистическите, които са получени последните 
години. И според мен Общинският съвет няма никакви основания да не приеме 
прогнозата и да повторим миналогодишната ситуация, когато на 3-тия път, та се 
искаха оставки, че не знам какво и що, за тази рутинна точка в дневния ред. 

Благодаря! 
ДАНЧО КИРЯКОВ: Благодаря! Г-н Топов, имате думата. 
ФИЛИП ТОПОВ: Г-н председател, уважаеми колеги! Аз ще гласувам „против“ тази 

докладна записка поради явното неспазване указанията, дадени от министъра на 
финансите още миналата година, г-н Горанов, към който уважавания от мен Ефри 
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Велинов се отнася с името Влади. Нека да изпълним указанията на министъра на 
финансите г-н Горанов. 
ДАНЧО КИРЯКОВ: Г-н Топов, това ли беше изказването? Много кратко. 

Поздравявам ви за това кратко изказване! 
(Филип Топов, от място: Недейте.) 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Г-н Хаджихристев. 
КИРИЛ ХАДЖИХРИСТЕВ: Аз нямаше да вземам думата, но пак ме провокира г-н 

Иванов. Въпреки, че той ми забрани да се изказвам по икономически въпроси и 

финансови, само да му припомня на него, че съм ръководил и Икономическа полици, 

когато съм бил директор на Полицията. 
(От залата: Еееее.) 

КИРИЛ ХАДЖИХРИСТЕВ: Да, колеги. И той е давал обяснения пред нас г-н Иванов. 
(Смях в залата.) 

КИРИЛ ХАДЖИХРИСТЕВ: Така че имам за какво и как да се изказвам по тези 

въпроси. А относно, използвам възможността да направя така една реплика към 

изказването на г-жа Каменова, когато ставаше въпрос за конфликт на интереси. Нека 
г-жа Каменова бъде по-последователна. Когато на предишната сесия предложих 

колеги, които са назначени в държавни органи и при гласуване, когато Общината има 
взаимоотношения с тези държавни органи да не гласуват, не го приеха като конфликт 
на интерес. А тука сега… В такъв случай, аз не мога да разбера когато г-н Иванов е 
ставал тука и е защитавал позицията на ВиК примерно. Не мога също да разбера и г-
жа Чолакова как е защитавала позицията на ВиК. 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Г-н Хаджихристев, нищо че е направил предложение г-н 

Кюлхански, ама той това за спорта, което беше, гласуваше. Не трябваше да гласува. 
Трябваше да заяви, че няма да гласува. 
(Кирил Хаджихристев, от място: Никакъв конфликт няма.) 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Г-н Иванов, заповядайте. 
(Михаил Генчев, от място: Сега на отрицателен вот ли прави?) 

СТОЯН ИВАНОВ: Реплика на г-н Хаджихристев. 
(Михаил Генчев, от място: Каква реплика на отрицателен вот?) 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Реплика не може. 
СТОЯН ИВАНОВ: Той ме засегна лично. 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Не може реплика. 
СТОЯН ИВАНОВ: Дуплика. 
ДАНЧО КИРЯКОВ: Отрицателен вот е това.  
СТОЯН ИВАНОВ: Не е отрицателен. Той репликира моето изказване по отношение 
на прогнозата.  
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Процедура. 
СТОЯН ИВАНОВ: Аз искам да му кажа следното нещо. 

(Михаил Генчев, от място: Хайде, няма да слушаме само Стоян Иванов). 

(Разисквания в залата.) 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Моля ви, колеги! Нека взаимно да се уважаваме. 
СТОЯН ИВАНОВ: Понеже той каза, че е бил шеф на Икономическа полиция и т. н., 

аз само така в рамките на… 

(Михаил Генчев, от място: Г-н председателю, хайде да не се занимаваме…) 
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СТОЯН ИВАНОВ: … в рамките на шегата, беше дошъл тук на отчет министър 

Петканов и ги изправи и ги пита „Я кажете господа шефове на Икономическа 
полиция, колко икономически престъпления разкрихте? Колко пари вкарахте в 
държавата?“ Ама хън-мън, хън-мън, 20 години нищо. Значи то е ясно колко се работи. 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Г-н Иванов, моля ви се! Г-н Кръстанов, вие искахте думата. Ще 
се изказвате ли? Има ли някой друго становище? Нямате.  
(Михаил Генчев, от място: Г-н председател, да работим не да се занимаваме със 

селска..) 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Г-н Генчев, много ви моля, много сте ми симпатичен от високо 

да ви гледам, ама… 

(Михаил Генчев, от място: Затова ви дадохме право квестор. Дайте го квестора да 

ме изведе.) 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Не, не. Аз не искам такова нещо. В никакъв случай. Има ли 

други желаещи за изказване? Предлагам прекратяване на разискванията. който е „за“, 

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

ДАНЧО КИРЯКОВ: С 28 „за“ прекратихме разискванията. поименно гласуване, 
колеги.   

(Славка Каменова, от място: Явно е гласуването.) 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Поименно гласуване, колеги. 

 

Поименно гласуване на проекта за решение по т. 2 от  дневния ред:  
  

1. Анастас Караджов   – „въздържал се“ 

2. Ангел Безергянов    – „за“ 

3. Анита Чолакова   – „за“ 

4. Валентин Кюлхански    – „против“ 

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     – „против“ 

13. Илия Томов     – „въздържал се“ 

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“ 
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25. Славка Каменова    – „за“ 

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

28. Филип Топов     – „против“ 

29. Юлия Кисьова     – „за“ 

 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Моля, обявете резултата. 
(Мариана Иванова: 15 „за“, 4 „против“ и 8 „въздържали се“.) 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Предложената докладна 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.12 и 

ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.83, ал.2 от Закона 
за публичните финанси и Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишната 
прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджет 
на Община Смолян,  

      

Р Е Ш И :   

 

                    Приема Бюджетната прогноза на Община Смолян за периода                                 
2019 – 2021г. в частта на местните дейности, по показатели на единната бюджетна 
класификация както следва: 
        1. „ Прогноза на показателите за поети ангажименти и за задължения за разходи 

за периода 2019 -  2021 г.“ –  Приложение №1а и съпровождаща Обяснителна записка; 
        2. „ Прогноза за общинския дълг и разходите за лихви по него за периода 2019 – 

2021г.“ - Приложение №6г и съпровождаща Обяснителна записка; 
       3. „Справка за ефекта от увеличението на  минималната работна заплата за 
периода 2019-2021 г. за делегирани от държавата дейности, финансирани чрез 
бюджетите на общините“ - Приложение №7в; 
       4. „Прогноза за периода 2019 – 2021г. на постъпленията от местни дейности и на 
разходите за местни дейности“ –  Приложение №8; 

       5. „Справка за приходите от концесии по бюджета на общината за периода 2019 – 

2021г.“  -  Приложение №8а; 
 

 

ПО ТРЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 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 

 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Следваща докладна е даване съгласие за издаване на разрешение 
по чл. 56 в курортен комплекс Пампорово. Уважаеми колеги, ползвам случая просто 

да ви известя, докато вносителят мисли. Започнали сме процедура за промяна на 
Наредбата, касаеща тези въпроси, тъй като това е в прерогативите и правата на 
главния архитект и ние повече да не се занимаваме с тези въпроси. Но докато мине 
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процедурата и приемем промяна на Наредбата, ще трябва да гласуваме такива 
предложения. Имате ли допълнения? 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Не. 
ДАНЧО КИРЯКОВ: Няма. Г-н Кръстанов за изказване. Заповядайте!  
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Благодаря ви, г-н председателю! Уважаеми г-н кмете, 
уважаеми колеги! Изключително важен въпрос, който категорично смятам, не бива да 
оставяме само в прерогативите на главния архитект, защото само колективен орган, 

какъвто сме ние, може да реши подобен въпрос, който опира до тежък конфликт на 
интереси, свързани с икономически интереси. И в нашия национален курорт, и в 
други национални курорти, въпросът с разполагането на т. нар. преместваеми обекти, 

превърна курортните ядра, без да влизам в конкретика, в някои отношения да 
приличат повече на пазари от близките ни югоизточни страни с ориенталски така 
нрави, от колкото на място, в което се изпълняват конкретни спортно-технически, 

туристически и други дейности, свързани като цяло с целия комплекс в развитието на 
ски-спорта. Примерно ледения стадион, и във всички туристически ядра, ледения 
стадион е максимално свит, там, където малките деца, където начинаещите слагат 
ските, ходят. И то има своето конкретно предназначение и отстъпва място на 
търговски обекти, част от които, не отговарят в определена степен на стандартите. 
Там разбира се, други органи се занимават. Проблемът идва и от другаде. Неимоверно 

се разраства броят  на предлаганите ски-услуги в т. нар. ски-гардероби. Вярно, че 
пазарът в някаква степен регулира този процес и така трябва да бъде. Но отново 

искам да подчертая. Този въпрос, който обсъждаме, е от изключителна важност за 
това да има европейски вид нашият национален курорт. Иначе като цяло се 
нарушават и елементарните и по-важните принципи на съжителство на търговски 

обекти с обекти, които имат пряко отношение към инфраструктурата за развитието на 
ски-спорта. Нека не го подценяваме. Вярно, ще дойдем и до момента, в който ще 
обсъждаме наредба, но категорично смятам, че не може само главният архитект да 
одобрява като цяло план-схемата. 
ДАНЧО КИРЯКОВ: Други изказвания, колеги? Ако няма, предлагам да прекратим 

разискванията. Който е „за“, моля да гласува. Едно време, както се казваше, очевидно 

мнозинство. 

(Мариана Иванова: 28 „за“.) 

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

ДАНЧО КИРЯКОВ: С 28 „за“ прекратяваме разискванията. Явно гласуване, колеги. 

Който е „за“ приемане на докладната записка… 

(От залата: Няма 28 в залата.) 

(Анастас Караджов, от място: 27 в зала, 28 гласували..) 

ДАНЧО КИРЯКОВ: 27 сме в залата, момичета. 
(Филип Топов, от място: Оспорвам гласуването.) 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Оспорвате гласуването. 

ФИЛИП ТОПОВ: Да, моля още веднъж да гласуваме прекратяване на разискванията. 
13 гласа, броим ги 11, 13 гласа – броим ги 13. Отваряйте си малко така… извинявам 

се. 
ДАНЧО КИРЯКОВ: Който е „за“ прекратяване на разискванията, моля да гласува.  
ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 27, „ПРОТИВ“ – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0.      
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ДАНЧО КИРЯКОВ: С 27 „за“ прекратяваме разискванията. Явно гласуване, колеги. 

Нещо имаше спор по това. Моля ви, ако има някой по процедурата? Явно гласуване. 
Който е „за“ приемане на докладната записка, моля да гласува. 
(Мариана Иванова: 16 „за“, 1 „против“ и 8 „въздържали се“.) 

ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 16, „ПРОТИВ“ – 1, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 8.      

ДАНЧО КИРЯКОВ: С 16 „за“ 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 
Закон за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с чл. 56 

ал.2 от ЗУТ и чл.10 ал.3 от Наредбата за обектите и елементите на градското 

обзавеждане по чл.56 от ЗУТ,  

 

Р Е Ш И: 

 

             Дава съгласие за издаване на  разрешения за поставяне на преместваеми 

обекти по чл.56 от ЗУТ,  за територията на к.к. Пампорово,  к.т.я. „Малина”  

разположени в част от поземлени имоти с идентификатори 69345.6.161, 69345.6.163 и 

69345.6.216  по кадастралната карта на с. Стойките, представляващи:  ски гардероб, 

чайна и чайна с магазин. 

 

 

ПО ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 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 

 

 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Следваща докладна записка, касаеща същата територия, по чл. 

56. Г-н кмете, имате ли да добавите нещо? Заповядайте колеги! Дискусия. Ако няма, 
предлагам да прекратим разискванията. Който е „за“, моля да гласува. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 25, „ПРОТИВ“ – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0.    

ДАНЧО КИРЯКОВ: С 25 „за“, без „против“ и „въздържали се“, прекратяваме 
разискванията. Който е „за“ приемане на докладната записка, моля да гласува.   
(Мариана Иванова: 14 „за“, 2 „против“ и 7 „въздържали се“.) 

ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 14, „ПРОТИВ“ – 2, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 7.      

ДАНЧО КИРЯКОВ: С 14 „за“, 2 „против“ и 7 „въздържали се“, докладната записка не 
се приема. 

             Общинският съвет след като се запозна с докладната записка на Кмета на 
Община Смолян – НИКОЛАЙ ТОДОРОВ МЕЛЕМОВ, на основание чл.21 ал.1, т.23 от 
Закон за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с чл. 56 ал.2 от 
ЗУТ и чл.10 ал.3 от Наредбата за обектите и елементите на градското обзавеждане по чл.56 

от ЗУТ,  
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Р Е Ш И: 

 

             1.Предложеният проект за решение не се приема поради липса на 

необходимото мнозинство /чл. 27, ал. 4 от ЗМСМА/ .   

 

 

ПО ПЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 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 

 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Следваща докладна записка. Разрешаване за изработване на 
Подробен устройствен план за местност „Варадил“. Г-н кмете, имате ли да добавите 
нещо? Дискусия, колеги. Не виждам желаещи за изказване. Поради това предлагам 

прекратяване на разискванията. Който е „за“, моля да гласува. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 21, „ПРОТИВ“ – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0.      

ДАНЧО КИРЯКОВ: С 21 „за“ прекратяваме разискванията. Който е „за“ приемане на 
докладната записка, явно гласуване, моля да гласува. ПУП на „Варадил“, г-н 

Кръстанов. 
(Мариана Иванова: 23 „за“.) 

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

ДАНЧО КИРЯКОВ: С 23 гласа „за“, 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.11 

от ЗМСМА във връзка с чл. чл. 124а, ал.1 и ал.2 от ЗУТ и чл. 124б, ал.1 от ЗУТ,  

 

Р Е Ш И: 

 

            1. Разрешава изработването на проект за Подробен устройствен план - План за 
регулация и застрояване на поземлен имот с идентификатор 67653.6.560 в местност 
„Варадил”, землище на гр. Смолян, със следните устройствените параметри  – 

устройствена зона Жм, плътност на застрояване до 60%, височина до 10 метра, кинт 
до 1.2, озеленяване – мин.40%. 

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

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

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

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

          2. Одобрява задание за изработване за Подробен устройствен план  - План за 
регулация и застрояване на поземлен имот с идентификатор 67653.6.560 в местност 
„Варадил”, землище на гр. Смолян.   

 

ПО ШЕСТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Промяна предназначението на част от 

урегулиран поземлен имот /УПИ/ III-Озеленяване, предвиден в устройствения 
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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 

 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Следваща докладна записка. Промяна предназначение на част от 
урегулиран поземлен имот, кв. Смолян, южно от ул. „Петър Берон“. Г-н кмете, имате 
ли да добавите нещо? 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Не. 
ДАНЧО КИРЯКОВ: Дискусия, колеги. Не виждам желаещи. предлагам прекратяване 
на разискванията. Който е „за“, моля да гласува. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 24, „ПРОТИВ“ – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0.    

ДАНЧО КИРЯКОВ: С 24 „за“ прекратяваме разискванията. Който е „за“ приемане на 
докладната записка, колеги, моля да гласува. Не е поименно, явно е, 2/3. 

(Мариана Иванова: 18 „за“, 1 „против“, 5 „въздържали се“.) 

ГЛАСУВАХА: „ЗА“ –18, „ПРОТИВ“ – 1, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 5.   

ДАНЧО КИРЯКОВ: С 18 „за“ докладната записка не се приема.   
 

  Общинският съвет след като се запозна с докладната записка на Кмета на 
Община Смолян – НИКОЛАЙ ТОДОРОВ МЕЛЕМОВ, на основание чл.21 ал.1 т.11 от 
Закона за местното самоуправление и местната администрация и протокол от 
проведено обществено обсъждане на основание чл.127 ал.1 от ЗУТ от 28.09.2018 год.,  

 

Р Е Ш И: 

 

                        1.Предложеният проект за решение не се приема поради липса на 

необходимото мнозинство /чл. 27, ал. 4 от ЗМСМА/ .   

 

 

ПО СЕДМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 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 

 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Следваща докладна записка. Разрешение за изработване на ПУП, 

местност „Мурацко“, гр. Смолян. Г-н кмете, имате ли да добавите нещо?  

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Не. 
ДАНЧО КИРЯКОВ: Няма. Уважаеми колеги, имате думата. Не виждам желаещи. 

Предлагам прекратяване на разискванията. Който е „за“ прекратяване на 
разискванията, моля да гласува. 
(Мариана Иванова: 22 „за“ и 1 „против“.) 

ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 22, „ПРОТИВ“ – 1, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0. 

ДАНЧО КИРЯКОВ: С 22 „за“ и 1 „против“, прекратяваме разискванията. Който е „за“ 

приемане на докладната записка, моля да гласува. 
(Мариана Иванова: 17 „за“, без „против“ и 2 „въздържали се“.) 

ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 17, „ПРОТИВ“ – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 2.      
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ДАНЧО КИРЯКОВ: 17 гласа „за“, 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.11 

от ЗМСМА във връзка с чл. чл. 124а, ал.1 и ал.2 от ЗУТ и чл. 124б, ал.1 от ЗУТ  

 

Р Е Ш И: 

 

                         1. Разрешава изработването на проект за Подробен устройствен план - 

План за регулация и застрояване на поземлен имот с идентификатор 67653.3.32 в 
местност „Мурацко”, землище на гр. Смолян, със следните устройствените параметри  

– устройствена зона Пп, плътност на застрояване до 80%, височина до 10 метра, кинт 
до 2.0, озеленяване – мин.20%. 

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

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

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

                       Проектът да се представи в Община Смолян окомплектован с актуална 
скица от кадастралната карта на землище гр. Смолян и изработен в М 1: 500. 

                        2. Одобрява задание за изработване за Подробен устройствен план  - 

План за регулация и застрояване на поземлен имот с идентификатор 67653.3.32 в 
местност „Мурацко”, землище на гр. Смолян 

 

ПО ОСМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 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 

 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Аналогична. Изработване на ПУП в местност „Пясъка“, гр. 

Смолян. Г-н кмете, имате ли да добавите нещо? Дискусия, колеги. Не виждам 

желаещи. Предлагам прекратяване на разискванията. който е „за“, моля да гласува.  
ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 24, „ПРОТИВ“ – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0.      

ДАНЧО КИРЯКОВ: С 24 „за“ прекратяваме разискванията. Който е „за“ приемане на 
докладната записка, моля да гласува.  
ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 23, „ПРОТИВ“ – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0.  

ДАНЧО КИРЯКОВ: С 23 „за“ 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.11 от 
ЗМСМА във връзка с чл. чл. 124а, ал.1 и ал.2 от ЗУТ и чл. 124б, ал.1 от ЗУТ 

 

 

 

Р Е Ш И: 

 



Протокол № 48/06.02.2019 г. 

  

51 

 

                  1. Разрешава изработването на проект за Подробен устройствен план - 

План за регулация и застрояване на поземлен имот с идентификатор 67653.70.16 в 
местност „Пясъка”, землище на гр. Смолян, със следните устройствените параметри  

– устройствена зона Ок, плътност на застрояване до 30%, височина до 10 метра, кинт 
до 1.2, озеленяване – мин.50%. 

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

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

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

                 Проектът да се представи в Община Смолян окомплектован с актуална 
скица от кадастралната карта на землище гр. Смолян и изработен в М 1: 500. 

                  2. Одобрява задание за изработване за Подробен устройствен план  - План 

за регулация и застрояване на поземлен имот с идентификатор 67653.70.16 в местност 
„Пясъка”, землище на гр. Смолян. 

 

 

ПО ДЕВЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Разрешение за изработване на 

Подробен устройствен план – парцеларен план за обект: „Сградно водопроводно 

отклонение и външно пожарогасене за обект: „Мотел“, находящ с в УПИ I – 

540017 за мотел по плана на гр. Смолян – местност „Опаленика“. 

ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 

 

 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Следваща докладна. Разрешение за изработване на ПУП – 

парцеларен план за обект: „Сградно водопроводно отклонение и външно 

пожарогасене за обект „мотел“, находящ се в местност  „Опаленика“, Смолян. Г-н 

кмете, имате ли да добавите нещо? Имате думата, колеги. Не виждам желаещи. 

Предлагам прекратяване на разискванията. Който е „за“, моля да гласува. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 23, „ПРОТИВ“ – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0.    

ДАНЧО КИРЯКОВ: С 23 „за“ прекратяваме разискванията. Който е „за“ приемане на 
докладната записка, моля да гласува. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 23 „ПРОТИВ“ – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0.  

ДАНЧО КИРЯКОВ: С 23 „за“ 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.11 

от ЗМСМА във връзка с чл. 124а, ал.1 от ЗУТ и чл. 124б, ал.1 от ЗУТ  

 

Р Е Ш И: 

 

                 1. Разрешава изработването на проект за 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“” с идентификатори : 67653.54.9, 67653.54.16, 

67653.54.17 и 67653.54.380.  
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                  Проектът да се изработи от правоспособни проектанти и да отговаря на 
изискванията на Наредба № 8 от 14.06.2001 г. за обема и съдържанието на 
устройствените схеми и планове и Наредба № 7 от 22.12.2003 г. за правила и 

нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони. Да се 
извършат процедури по ЗОЗЗ.  

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

                 2. Одобрява задание 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“”.   

 

ПО ДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 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 

 

 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Удължаване срок по договори за наем на общински пасища, мери 

и ливади. Г-н кмете?  

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Няма какво да добавя. 
(Михаил Генчев, от място: Предоставянето, 10-та точка.) 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Имате думата.  
(Михаил Генчев, от място: 10 точка прескочихте. 10-та точка е предоставяне на 

общински поземлен имоти, а отиваме на 11-та.) 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Нещо не е наред. 

(Михаил Генчев, от място: 10-та точка не сме гласували.) 

(Ивайло Халваджиев, от място: Удължаване срок по договори за наем на пасища.) 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Да, де. Това е 10-та. 
(Михаил Генчев, от място: Предоставяне на общински поземлен имот, какво 

удължаване?) 

ИВАЙЛО ХАЛВАДЖИЕВ: Не е вярно. 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Казах удължаване на срока. 
(Михаил Генчев, от място: На моят дневен ред какво пише? Ела виж какво пише.) 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Вие четете следващата точка, предоставяне на общински 

поземлен фонд. 

(Михаил Генчев, от място: Оправете си дневните редове.) 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Значи в дневния ред 10-та точка е удължаване на срока. 
(Михаил Генчев, от място: При мен е предоставяне на общински поземлен фонд) 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Така. Обсъждаме удължаване срок по договор за наем на 
общински пасища, мери и ливади. Г-н кмете, имате ли да добавите нещо? Дискусия 
колеги! 

ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Това, което ни е пуснато последно на облак, на диск, е 
това, което казва Генчев. 
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МИХАИЛ ГЕНЧЕВ: Не може да не съм прав, бе. 
ДАНЧО КИРЯКОВ: Аз съм ги разменил явно. Добре. Какво сега? Настоявате, г-н 

Генчев, да гласуваме тази? 

(Михаил Генчев, от място: Нищо не настояваме. Казвай какво да гласуваме.) 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Ето, аз ви обявих. Удължаване срока по договори за наем на 
общински пасища, мери и ливади. Има ли желаещи за изказване? Не виждам. Който е 
съгласен да прекратим разискванията, моля да гласува. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 24, „ПРОТИВ“ – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0. 

ДАНЧО КИРЯКОВ: С 24 „за“ прекратяваме разискванията по тази точка. Поименно 

гласуване, колеги.  

 

Поименно гласуване на проекта за решение по т. 10 от дневния ред:  
 

1. Анастас Караджов   – „въздържал се“ 

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    – „против“ 

11. Ивайло Халваджиев    – „за“ 

12. Иван Пищалов     – „въздържал се“ 

13. Илия Томов     – „против“ 

14. Кирил Хаджихристев   – не участва в гласуването 

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    – „за“ 

23. Петър Мирчев     – „за“ 

24. Салих Аршински    – „за“ 

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

28. Филип Топов     – „въздържал се“ 

29. Юлия Кисьова     – „за“ 

 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Моля, обявете резултата. 
(Мариана Иванова: 18 „за“, 2 „против“ и 6 „въздържали се“.) 

ДАНЧО КИРЯКОВ: С 18 „за“, докладната записка се приема.  
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Общинският съвет след като се запозна с докладната записка на Кмета на 
Община Смолян – НИКОЛАЙ ТОДОРОВ МЕЛЕМОВ, на основание чл.21, ал. 1, т. 8 и 

ал. 2 във връзка с чл.27, ал. 5 от Закона за местното самоуправление и местната  
администрация, чл. 37и, ал. 12 от Закона за собствеността и ползването на 
земеделските земи, 

 

Р Е Ш И: 

 

                1.Да се удължи срока, по договорите за наем на общински пасища, мери и 

ливади, сключени след търгове, по действащи законови разпоредби,  към момента на 
сключването им, с наематели, които заявят желание за удължаване, със срок до 

01.10.2019 година. 
     2.Упълномощава Кмета на Общината, да сключи анекси към договорите за 
наем на пасища, мери и ливади, със заявилите желание животновъди, за удължаване 
на договорите си, със срока по точка първа. 
 

 

ПО ЕДИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Предоставяне на общински 

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

разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и 

ползването на земеделските земи /ЗИДЗСПЗЗ/. 

ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 

 

 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Следваща докладна. Предоставяне на общински поземлен фонд 

на основание § 27, ал. 2. Г-н кмете, имате ли да добавите нещо? Уважаеми колеги, 

имате думата. Заповядайте! Не виждам изгарящи от желание колеги да се изказват. 
Затова предлагам прекратяване на разискванията. Който е „за“, моля да гласува. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 24, „ПРОТИВ“ – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0.     

ДАНЧО КИРЯКОВ: С 24 „за“ прекратяваме разискванията. Поименно, колеги.   

 

Поименно гласуване проекта за решение по т. 11 от дневния ред:  
 

1. Анастас Караджов   – „за“ 

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     – „въздържал се“ 

13. Илия Томов     – отсъства 
14. Кирил Хаджихристев   – не участва в гласуването 
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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    – отсъства 
26. Стефан Сабрутев    – отсъства 
27. Стоян Иванов     – „за“ 

28. Филип Топов     – „за“ 

29. Юлия Кисьова     – „за“ 

 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Моля, обявете резултата. 
(Мариана Иванова: 24 „за“ и 1 „въздържал се“.) 

ДАНЧО КИРЯКОВ: С 24 „за“ и 1 „въздържал 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. 8 и 

ал. 2 във връзка с чл.27, ал. 5 от Закона за местното самоуправление и местната  
администрация, §27, ал. 2, т. 1 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона 
за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските 
земи, 

 

Р Е Ш И: 

 

               І.1.Дава съгласие, поземлен имот с идентификатор 57282.10.131, с площ 2654 

кв. м. местност „Калечково“, трайно предназначение на територията – земеделска,  
начин на трайно ползване – ливада, находящ се в землището на с. Полковник 
Серафимово, общ. Смолян, да бъде предоставен на Общинска служба по земеделие – 

Смолян за постановяване на решение за възстановяване правото на собственост на 
наследници на Кръстю Тодоров Хубчев. 
               І.2.Дава съгласие, поземлен имот с идентификатор 57282.10.132, с площ 4926 

кв. м. местност „Калечково“, трайно предназначение на територията – земеделска,  
начин на трайно ползване – ливада, находящ се в землището на с. Полковник 
Серафимово, общ. Смолян, да бъде предоставен на Общинска служба по земеделие – 

Смолян за постановяване на решение за възстановяване правото на собственост на 
наследници на Кръстю Тодоров Хубчев. 
               ІІ.1.Дава съгласие, поземлен имот с идентификатор 02782.4.634, с площ 420 

кв. м. местност „Балакчицко“, трайно предназначение на територията – земеделска,  
начин на трайно ползване – ливада, находящ се в землището на с. Горна Арда, общ. 

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

на Иляз Абдулахов Кабаахмедов.  
              ІІ.2. Дава съгласие, поземлен имот с идентификатор 02782.4.635, с площ 924 

кв. м. местност „Шереско“, трайно предназначение на територията – земеделска,  
начин на трайно ползване – ливада, находящ се в землището на с. Горна Арда, общ. 

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

на Иляз Абдулахов Кабаахмедов.  
              ІІ.3. Дава съгласие, поземлен имот с идентификатор 02782.4.17, с площ 2209 

кв. м. местност „Поленки“, трайно предназначение на територията – земеделска,  
начин на трайно ползване – нива, находящ се в землището на с. Горна Арда, общ. 

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

на Иляз Абдулахов Кабаахмедов.  
              ІІІ.1. Дава съгласие, поземлен имот с идентификатор 55991.3.55, с площ 3336 

кв. м. местност „Доганица“, трайно предназначение на територията – земеделска,  
начин на трайно ползване – пасище, находящ се в землището на с. Петково, общ. 

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

на Атанас Стефанов Чернев. 
 

 

 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Уважаеми колеги, по следващата докладна записка вносител съм 

аз. Моля да изберете председателстващ заседанието. 

(От залата: Костадин Василев.) 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Едно предложение за г-н Василев. Други предложения има ли? 

КОСТАДИН ВАСИЛЕВ: Отвод си правя. Предлагам г-н Цолов да води заседанието. 

ВАЛЕНТИН ЦОЛОВ: Отвод. 

ДАНЧО КИРЯКОВ: И той си дава отвод. Аз предлагам г-н Мирчев. Други 

предложения има ли? Няма. Който е съгласен г-н Мирчев да води заседанието по 

следващата точка, моля да гласува. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 24, „ПРОТИВ“ – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0.      

ДАНЧО КИРЯКОВ: С 24 „за“, г-н Мирчев, много сте желан за председателстващ 

заседанието. Заповядайте! 
(Общинският съветник Петър Мирчев зае мястото си на председателстващ 

заседанието по т. 12 от дневния ред.) 

 

ПО ДВАНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Приемане на становище за 

опрощаване на дължими държавни вземания от Месут Мехмедали от гр. 

Смолян. 

ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 

 

ПЕТЪР МИРЧЕВ: Колеги, благодаря за доверието. Преминаваме към разглеждане на 
точка последна от дневния ред. Даване на мнение за опрощаване на дължими 

държавни вземания по постъпила преписка с вх. № от 3 август 2018 г. от 
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Администрацията на Президента на Република България по отправена молба от 
Месут Мехмедали. Давам думата на вносителя. 
ДАНЧО КИРЯКОВ: Няма какво да добавя, колеги. На комисията имаше отрицателно 

становище си спомням, аз присъствах. Имате думата вие. 
ПЕТЪР МИРЧЕВ: Комисията действително колеги, по Бюджет и финанси, изразява 
отрицателно становище по предложение да се опростят дължимите държавни 

вземания. Разкривам дискусия. Колеги, тъй като вносителят е дал алтернатива ние да 
изразим или положително, или отрицателно становище, някой трябва да предложи 

какво становище да гласуваме. В докладната в диспозитива е дадено алтернативно, 

колега Топов – положително/отрицателно. 

(Михаил Генчев, от място: Това за пръв път се прави.) 

(Екатерина Гаджева, от място: Не е за първи път.) 

(Михаил Генчев, от място: Вносителят няма право да ни предлага такова решение.) 

(Екатерина Гаджева, от място: Винаги са били така.) 

(Михаил Генчев, от място: По принцип….) 

ПЕТЪР МИРЧЕВ: Г-н Генчев, включете микрофона, ако обичате. 
МИХАИЛ ГЕНЧЕВ: Колеги, говорим по принцип. Щом е внесено такова 
предложение, то е внесено с презумпцията, че всичко, което трябва да има по него, е в 
ред. Всички документи, които се изискват са в ред и ние като общински съветници 

трябва да сме малко така, за да не го приемем това решение. Какво става ние да 
върнем това решение на този човек. Затова предлагам да гласуваме решение да се 
приеме, да отива при Президента, пък Президента ако иска, да му го опрощава. 
(Костадин Василев, от място: Искаш да кажеш положително.) 

МИХАИЛ ГЕНЧЕВ: Положително, ами как.  
ПЕТЪР МИРЧЕВ: Това е предложението на г-н Генчев, да изразим положително 

становище. Други предложения, колеги, има ли? 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Ето, уточни се алтернативата, г-н Генчев. 
(Михаил Генчев, от място: Хубаво, давай да гласуваме. От едно заседание правим 10 

заседания.) 

ПЕТЪР МИРЧЕВ: Други предложения, колеги? Не виждам. Предлагам колеги да 
прекратим разискванията. Моля, който е съгласен, да гласува „за“. 

(Мариана Иванова: 24 „за“ и 1 „въздържал се“.) 

ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 24, „ПРОТИВ“ – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 1.    

ПЕТЪР МИРЧЕВ: С 24 „за“ и 1 „въздържал се“, прекратяваме разискванията. Колеги, 

подлагам на гласуване предложението на г-н Генчев да изразим положително 

становище, тоест „за“ опрощаване. Моля, който е съгласен, да гласува „за“. 

(Мариана Иванова: 13 „за“, 2 „против“ и 7 „въздържали се“.) 

ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 13, „ПРОТИВ“ – 2, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 7. 

ПЕТЪР МИРЧЕВ: Предложението се приема. Колеги, тъй като приехме 
предложението на г-н Генчев, сега подлагам на гласуване цялата докладна записка. 
ФИЛИП ТОПОВ: Какво цялата докладна бе, колега? То се приема, положително 

становище. 
ПЕТЪР МИРЧЕВ: Положително становище е по т. 1, колега Топов. Има и точка 2 от 
диспозитива на решението. 

ФИЛИП ТОПОВ: Каква е точка 2, ако обичате? 

ПЕТЪР МИРЧЕВ: Точка 2 е възлага на председателя на Общинския съвет да 
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комплектува преписката и съответно да я изпрати към Президентството. 

ФИЛИП ТОПОВ: При положително становище, аз се извинявам, че коментираме 
така, но според мен мачът приключи.  

ПЕТЪР МИРЧЕВ: Моля, който е съгласен за цялата докладна записка, моля да 
гласува „за“. 

ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 20, „ПРОТИВ“ – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 2. 

ПЕТЪР МИРЧЕВ: С 20 „за“ и 2 „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. 
23 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във 
връзка с чл. 98, т. 12 от Конституцията на Република България, 

 

Р Е Ш И: 

 

                     I. Общински съвет – Смолян изразява положително становище за 
опрощаване на дължими държавни вземания на Месут Кемал Мехмедали за наложена 
глоба в размер на 15 885 лв. платими в полза на държавата. 
                     II. Възлага на Председателя на Общински Съвет – Смолян да 
комплектова преписката съдържаща необходимата информация, ведно с настоящото 

Решение, изразяващо мотивираното становище на Общински съвет – Смолян и да ги 

изпрати до Администрацията на Президента за окончателното ѝ разглеждане. 
 

 

ПЕТЪР МИРЧЕВ: Давам думата на г-н Киряков да закрие заседанието. 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Поради изчерпване на дневния ред, уважаеми колеги, закривам 

заседанието! Довиждане! 
 

(Заседанието на Общинския съвет беше закрито в 16.50 часа.) 

 

 

инж. ДАНЧО КИРЯКОВ 

Председател на Общински съвет – Смолян 

 

 

 

Изготвил протокола,  

Анелия Кехайова – гл. специалист 


