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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 

№ 52 

 

Днес, 17.06.2019 година, от 16.00 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: 26 общински съветници. 

Отсъстваха: Екатерина Гаджева, Мария Семерджиева, Славка Каменова. 
 

 

Заседанието беше открито и ръководено от председателя на Общинския съвет – инж. 

Данчо Киряков. 
 

 

ДАНЧО КИРЯКОВ – председател на Общински съвет – Смолян: Добър ден, колеги и гости! 

По реда на Закона за местното самоуправление и местната администрация и нашия правилник 
за работа, по желание на 13 общински съветника днес свикахме заседание на Общинския 
съвет. Моля най-напред проверка на кворума, ако обичате, колеги. 

(Мариана Иванова – гл. експерт в звено „Общински съвет“: 22.) 

ДАНЧО КИРЯКОВ: 22 в залата. Може да започнем работа. Най-напред преди да ви дам 

думата за коментар по дневния ред, да обявя – има три заявления за отсъствие поради 

невъзможност и ангажименти – на Екатерина Гаджева, Мария Семерджиева и Славка 
Каменова. Други известия нямам до момента. Имате думата, колеги, по дневния ред. Той е 
обявен от мен само по една точка. Заповядайте! 
ИВАЙЛО ХАЛВАДЖИЕВ: Уважаеми г-н председател, уважаеми г-н кмет, колеги! Какво 

налага вкарване на такава докладна в извънредна сесия за 3 дни? В петък научаваме, че за 
понеделник ще има сесия. Първо, докладната не е окомплектована както трябва. Един от 
листовете в средата липсваше, който г-н Топов ни раздаде на комисията, и то в края на 
Бюджетната комисия. Г-н Топов винаги е правил забележки на администрацията и на г-н 

Мелемов, че не окомплектоват както трябва докладните. Една докладна да кажем, че е пуснал 

г-н Топов и тя не е окомплектована, както трябва. Какво да гледаме по тази докладна, когато 

най-важният лист, в който са решенията по проектите и на управляващия орган, които са така 
наречените санкции или както там трябва да се наричат? Първо, гледаме една докладна, която 

няма решения на Съда потвърдени за тези санкции. Г-н Кръстанов каза на комисията, че няма 
съмнение, че Съда ще потвърди санкциите. Аз мисля, че не трябва да изпреварваме решенията 
на Съда. По-късно и в докладната колегите ще се изкажат по същество. Аз няма да предлагам 

оттегляне или отлагане на докладната, за да може така хората да им гледат сеира. Благодаря! 
ДАНЧО КИРЯКОВ: Г-н Кръстанов, заповядайте! 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Благодаря ви, г-н председателю! Уважаеми г-н кмете, уважаеми 

госпожи и господа кметове на населени места, уважаеми колеги и гости, уважаеми 

представители на печатните и електронните медии! Вземам думата по дневния ред във връзка 
с изказването, в което бях споменат поименно. Чак такова категорично становище не съм 

изказвал. Никой тук от нас не може да говори от името на българския съд, но съм изказал 

увереност, че след като шест различни съдии по седемте дела в Пловдивския административен 

съд постановяват абсолютно еднакви решения по корекциите, по финансовите корекции, 
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които за нас имат и характер на санкции, съм изказал предположението, че вероятността да се 
произнесе по същия начин Върховният административен съд е много голяма. Има разлика 
между това да уверявам присъстващите от не знам чие име, но в никакъв случай от името на 
Върховния съд, а ще има еди-какво си решение и да изказвам увереност, че може да очакваме 
такива решения. Нека не злоупотребяваме и да не извъртаме нещата. А по-важно днес е да 
обсъдим този въпрос, защото може да коригираме някои неща, чиито последици биха могли 

да бъдат негативни за общинския бюджет в частта местни приходи. До тука имаме угроза или 

опасност за едни 600 и няколко хиляди лева от местните приходи, които да изтекат във връзка 
с пропуски и слабости в подготовката на процедурите по тези проекти, които ние ще обсъдим 

днес и за които става дума. Както казват юристите, по процесните проекти. Но в никакъв 
случай това не значи, че един по-малък или по-голям пропуск от чисто процесуален характер 

по подготовката на материалите, би могъл да измести изключителната важност на темата, 
която ни е събрала днес. Благодаря ви! 

(Ивайло Халваджиев, от място: Дуплика.) 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Заповядайте! 
ИВАЙЛО ХАЛВАДЖИЕВ: Г-н Кръстанов, ще ви цитирам вашите думи – „Никой от нас не се 
съмнява, че Съда ще потвърди решенията на предишна инстанция“. 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Други мнения, колеги, по дневния ред? Не виждам. Предлагам 

прекратяване на разискванията. Който е „за“, моля да гласува. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 24, „ПРОТИВ“ – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0. 

ДАНЧО КИРЯКОВ: С 24 „за“, без „против“ и „въздържали се“, прекратяваме разискванията. 
Има думата вносителя или представител на вносителя. Заповядайте, колеги! 

(Михаил Генчев, от място: Да гласуваме дневния ред.) 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Извинете, пропуснах. Трябва да гласуваме дневния ред. Който е „за“ 

приемане на дневния ред, моля да гласува. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 18, „ПРОТИВ“ – 2, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0. 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Не са гласували всички, ясно. С 18 гласа „за“ се приема дневния ред.  

 

Д Н Е В Е Н  Р Е Д: ???????????????? 

 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Заповядайте колеги, дискусия! 
 

ПО ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Наложени финансови корекции на Община 

Смолян от управляващите органи по десет обществени поръчки по проекти, 

финансирани от ОП „Добро управление“ и ОП „Региони в растеж“ в размер на 600 000 

(шестстотин хиляди) лева поради допуснати груби нарушения на Закона за 

обществените поръчки и Правилника за неговото приложение. 

ДОКЛАДВА: Група съветници 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Г-н Топов! 
ФИЛИП ТОПОВ: Г-н председател, г-н кмете, колеги общински съветници! Упълномощиха ме 
от групата, която подготвиха проекта за решение в докладната записка да я докладвам аз. И 

така. Тази докладна записка, уважаеми гости и колеги общински съветници, е внесена поради 

получената информация и в масмедиите и от коментари в обществеността за нанесени, 

наложени по-скоро санкции по отношение на Община Смолян при възлагане на обществени 

поръчки за изпълнение на проекти по европейски програми, финансирани с европейски 

средства. По отношение на забележката на г-н Халваджиев, че сме разпространили докладната 
записка, по-скоро размножили с липсваща една страница – да, това е технически пропуск. 

Като в тази страница искам да подчертая, че не се касае нищо относно проекта за решение. Тя 
касае част от обстоятелствената част на докладната записка, а проекта за решение са го 

получили колегите. В тази връзка още на комисиите тази техническа грешка беше поправена и 
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смятам, че който е имал желание да се запознае по-подробно и с липсващата страница, е била 
налице. Сега колеги, по отношение на необходимостта, всички общински съветници вече са 
наясно за какво става реч. Обаче желая да поясня по отношение на обществеността на Смолян, 

хората в Смолян, които да добият една по-голяма представа какво точно правим днес и с какво 

ще се занимаваме. Уважаеми колеги, уважаеми граждани на община Смолян! В дневният ред 

на днешното заседание ще разглеждаме докладна записка поради наложени санкции на 
Община Смолян в размер на около 600 000 лева, поради допуснати нередовности при обявите, 
които са поставени за възлагане на обществената поръчка и по избора на съответните 
изпълнители. По време на комисиите се получиха едни дискусии. За голямо мое съжаление, 
една част от колегите общински съветници не взеха отношение, а това си е право на тях. В 

тази връзка чисто хронологическо, да не ви зачитам цялата докладна записка. Община Смолян 

е кандидатствала по две оперативни програми и е провела обществени поръчки по 10 проекта. 
След като Управляващия орган Министерски съвет в лицето на компетентния орган е 
извършил проверка по начина на обявяването на обществената поръчка, и по начина на 
възлагане изпълняването на обществената поръчка, преценявайки, че има допуснати 

нарушения на съответни нормативни актове и подзаконови такива, ще ви ги кажа по-късно, 

решава да наложи тази корекция и я налага тази корекция. Недоволен от решението на 
Управляващия орган, Община Смолян обжалва това решение пред Административния съд – 

Пловдив, където има образувани 7 дела и Административния съд в София, където има 
образувани две дела. Съдилищата на първата инстанция потвърждават мотивите на 
Управляващия орган и също приема, че са допуснати съответно закононарушения и 

потвърждава това решение на Управляващия орган, като отхвърля нашите жалби. Това е 
фактологията колеги, затова сме се събрали. За пълнота, има влезнало едно решение на 
Върховния административен съд по едно от софийските дела. Когато в Комисията по 

законност коментирахме какъв ще бъде евентуално резултата по другите дела на първа 
инстанция, наистина с оглед това, че Върховния административен съд едно към едно е приел 

мотивите на Управляващия орган за санкциите, приел е мотивите на Административния съд в 
София и потвърждава това решение. И понеже практиката на Върховния административен съд 

по принцип е задължителна на по-долните инстанции, аз също считам, че може би ще се 
потвърдят решенията на първоинстанционните съдилища. Защо колеги? И се ориентирам към 

приключване. Защото забележете, по деветте дела са решавани от различни съдебни състави и 

няма нито едно дело, което да е уважило нашата жалба. Колеги, за да не бъдем достатъчно 

пространни и голословни, само ще зачета отново какви проекти за решения предлагаме, да 
чуят жителите на община Смолян. И така колеги, проект за решение. 1. Кметът на Община 
Смолян г-н Николай Мелемов да запознае Общинския съвет с цялата информация по 

издадените решения за налагане на финансови корекции по Оперативна програма „Региони в 
растеж“ и по Оперативна програма „Добро управление“. 2. Задължава кмета на Община 
Смолян да съобрази прилаганите методики за комплексна оценка на офертите при всички 

предстоящи обществени поръчки, с мотивите за налагане на финансовите корекции от 
управителните органи и постановените съдебни решения с наложените на Община Смолян 

финансови корекции. Тука колеги, една кратка вметка и пояснения. Имаме едни мотиви на 
Управляващия орган, имаме едни съдебни мотиви и препоръчваме за в бъдеще това, което е 
констатирано като пропуски и изложено в мотиви защо не ни уважават жалбите, да не се 
допуска за в бъдеще. Според мен няма нищо неясно и лошо. 3 точка: С оглед недопускане на 
бъдещи  финансови корекции по проект „Създаване на дневен център за подкрепа на лица с 
различни форми на деменция и техните семейства в гр. Смолян“, препоръчва на кмета на 
Община Смолян да прекрати обществената поръчка „Изпълнение на строителни и ремонтни 

работи на общински сгради“, обявена на 01.03.2019 г. Пояснявам. По време на обсъждането на 
докладната записка, част от колегите се изказаха, че при условие, че вече имаме отменена, 
наложена извинявайте, санкция, по едни мотиви и тези мотиви едно към едно се повтарят и в 
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тази обществена поръчка, предполагаме, без да гадаем, че при едно бъдещо контролно 

действие от страна на Управляващия орган, също ще ни наложи санкция. 4 точка: Общинският 
съвет препоръчва на кмета на Община Смолян да потърси дисциплинарна и служебна 
отговорност от лицата, които са допуснали нарушенията, довели до финансови корекции. И 5 

точка: Кметът сме записали Николай Мелемов, да потвърди и изпрати сигнал до Окръжна 
прокуратура – Смолян, с оглед на евентуални извършени престъпления от длъжностни лица в 
Община Смолян, участвали в подготовката и реализацията на проектите, по които има 
наложени финансови корекции. Беше предложено между другото в комисиите, вместо кметът 
да бъде посочено председателя на Общинския съвет да запознае Прокуратурата с всички 

материали, които ще бъдат събрани по време на днешното заседание, протокол и прочие, и 

прочие. В тази връзка колеги, аз предлагам на вашето внимание тези проекти за решения. Ако 

има някакви неясноти, някакви въпроси, 13 човека сме се подписали под това предложение и 

те могат да отговарят, и аз мога да отговарям. Да не бъда, дето се вика, наистина голословен, 

понеже казах какви нормативни актове са нарушени, казвам ви това са Закона за обществените 
поръчки. Конкретно чл. 2, ал. 1; чл. 5; чл. 59, ал. 2; чл. 70 във връзка с чл. 33, ал. 1 от 
Правилника за приложение на Закона за обществените поръчки. Има нарушени норми от 
Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове. 
Имаме сочено в мотивите и на Съда, и на управляващите органи, Регламент на Европейския 
съюз № 1303 от 2013 година, на Европейския парламент на Съвета. Има една наредба, в която 

са посочени какви са квалифицираните изисквания за констатиране на нередности, 

представляващи основание за извършване на финансови корекции и т. н. Тази наредба, 
подчертавам колеги, е приета в Държавен вестник бр. 27 и бр. 68 от 2017 година. Там едно към 

едно са посочени кои се считат за неправомерни критерии. Защо се спрях повечко на тази 

наредба? Защото тази наредба е издадена преди да бъдат възлагани тези обществени поръчки 

при нас. Най-интересното е, пак за гражданите, че с оглед тези констатации, контролните 
органи, управляващ орган и съд са стигнали до извода, че на база на тези нарушения, на които 

предполагам ще се спрат и другите колеги, са нарушени едни принципи за липса на 
прозрачност, за ограничаване на една част от потенциалните участници, за сметка на 
толериране на друга част участници. С тези неясни критерии се нарушава дето се казва и 

принципа за равнопоставеност и ред други такива нарушения, които за съжаление с оглед и 

това, че продължават да се готвят обществени поръчки със същите мотиви, може би не са 
обърнали внимание както Правната дирекция, така и кмета, какво ни казват контролните 
органи. Благодаря за вниманието, г-н председател! Имате думата за коментари и предложения. 
ДАНЧО КИРЯКОВ: Преди да дам думата на друг, г-н Топов, да разбирам, че правите 
корекция в пета точка на решението или …? 

ФИЛИП ТОПОВ: Значи… 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Нека да довърша, за да отговорите на един път. Разбрах, че заменяте 
„Председателят на Общинския съвет“ да изпрати материалите… 

(Кирил Хаджихристев, от място: Не, не.) 

ФИЛИП ТОПОВ: Не. Вместо кмета председателя на ги изпрати. Вие да изпратите. 
ДАНЧО КИРЯКОВ: Вие казахте „кмета“. 

ФИЛИП ТОПОВ: Аз го прочетох в първичния вариант. 
ДАНЧО КИРЯКОВ: И второто ми в тази пета точка е, моля за корекция на текста, тъй като 

ние не сме орган, който да задава дневния ред на Прокуратурата, там също да има някаква 
редакция, защото така не е много уважително и към институцията да им изпращаме такъв 
текст на решение. Защото ние малко така нареждаме на Прокуратурата какво да прави. Но за 
това разбира се има време, може да го помислите. Благодаря! 
ФИЛИП ТОПОВ: Значи аз мисля, че както сме го записали, г-н председател, „Председателят 
на Общинския съвет да изпрати материалите“. Защо председателя? Защото вие… 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Вие два пъти казахте „кметът“, затова задавам въпрос. 
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ФИЛИП ТОПОВ: Коригирахме го това,  по ваше настояване го сменихме, да бъде не кмета, а 
председателя. Но това няма значение, кой ще препраща. Първо. Второ. Нека да е 
председателят, с оглед възможностите вие да разпоредите заверени преписи от протокол, 

изявления и прочие. Относно това, притеснението ви да изпратим тези материали да извърши 

проверка Прокуратурата, тя Прокуратурата е длъжна да извършва тези проверки и да се 
самосезира. Обаче нещо, ако ви притеснява тука в текста, предложете формално, ще го 

обсъдим вносителите и може да го коригираме, ако искате. 
ДАНЧО КИРЯКОВ: Моето предложение е, на комисиите го казах, която да прецени, самата 
Прокуратура, дали да се извърши проверка. Ами това беше моето предложение. 
ФИЛИП ТОПОВ: Значи да не губим повече време, ако колегите са съгласни с това 
предложение да прецени.. 

(Димитър Кръстанов, от място: Която да прецени дали да извърши..) 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Разбира се. 
ФИЛИП ТОПОВ: Значи приемаме го това предложение, г-н председател, да прецени, „да 
прецени да извърши проверка“. Да добавим. 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Г-н Мелемов, заповядайте! 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Уважаеми дами и господа общински съветници, колеги кметове, 
съграждани! Аз ще взема отношение не по юридическата и техническа страна, защото има в 
Общината експерти, които ще отговорят изчерпателно с цифри и с мотиви, касаещи 

юридическата и техническата страна. Аз искам първо да почна от това, самото свикване на 
сесията е наистина странно. Аз 12 години съм в Общински съвет, като кмет, като съветник, за 
първи път се случва такова нещо. Ако някой има спомен, да каже на коя дата е имало 

извънредна сесия. Чух, че на комисията се е твърдяло, че не е извънредна. Няма как да не е 
извънредна. В петък е внесено, ето я докладната – 14 юни, днес сме 17-ти. Преди 2 часа е 
имало комисии, сега сме на сесия. И явно има основателни причини, но досега не ги чух. Тъй 

като както преди малко спорихме, че не трябва да задължаваме прокуратурата, да не издаваме 
дневен ред, ние по същия начин дадохме и на съда, не само на Прокуратурата. Ние обжалваме, 
Съда ни е взел решение, но и това няма значение. Нито Прокуратурата, нито Съда. Въпросът 
е, че трябва да е днес сесията, въпреки че ние наистина имаме мотивация, с което сме подали 

жалба и се надяваме, че ще бъдат взети предвид. И големият мотив е, че има 5 % санкция. Ами 

тя докладната е 2 листа, 4 страници. Единият лист го няма, демек 50 % санкция имаше в 
докладната. Единият лист го нямаше. Колко е това? 50 %. Ние говорим за 5 %. И тия 5 %, 

която е минималната санкция, в тази докладна се нарича „грубо нарушение“. Ами сега не е 
хубаво, и на Общинска администрация не е хубаво да си позволяваме епитети и 

квалификации. Самият факт, че е написано „грубо нарушение“, а говорим за най-малката 
минимална санкция – 5 %, показва идеята и от тука тръгвам точно да търся логически каква е 
идеята. Грубо нарушение. Кой реши, че е грубо? Така че по-скоро нещата вървят на друго. От 
къде тръгна темата? Преди повече от година, имаше един общински имот, в който беше 
редакцията на вестник „Отзвук“. Те използваха 260 или 300 квадрата, а плащаха 20. Ние 
тогава прекратихме договора и предложихме да обявим нов търг, на който да се плащат 
всичките 300 квадрата, както е редно. Защитаваме общинското имущество. Тогава започна вой 

„Свободата на словото се задушава“. „В Смолян свърши свободата на словото“. Не отдавна 
беше осветена новата редакция на този вестник, която може да е най-модерната в България, но 

много средства. Ами както каза вчера и Корнелия Нинова, затваряйте си портфейлите, 
господа! Значи няма безплатен обяд. Тия пари трябва да се избиват. Само така и единствено 

виждам логиката. Защото имаше санкции и в предишните периоди. И вестник „Отзвук“ е вече 
на 26 години, Топов си беше съветник, само че не е имало такива извънредни сесии. Даже 
имаше случай 2010 година министъра на финансите в Смолян каза, г-н Дянков, „Община 
Смолян е пред фалит“. И това не притесни нито г-н Топов, нито г-н Маринов. Нямаше повод 

за извънредна сесия. А сега има едно обжалване на едни санкции, което Съда ще реши, имаме 
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работеща община. Смея да ви кажа, че не отдавна и на следващата сесия, другата седмица ще 
имаме сесия, но явно спешността беше толкова голяма, че до другата седмица нещо сигурно 

ще се случи или какво? Та на другата сесия ще дадем отчети, за пореден път Община Смолян е 
със заверен отчет от Сметната палата, без забележки. Предишният мандат не се случваше нито 

един път. А сега за поредна година, наново отчетът на Общината е заверен без забележки. 

Може да се гордеем с това, защото Сметната палата е органът, който проверява и то 

професионално работата на Община Смолян. Няма от какво да ни е срам. Работим спазвайки 

законите. Община Смолян е в нормално, задоволително, добро финансово състояние и нямаме 
никакви притеснения. Така че това е моята теза. А вече за подробностите, за технически и 

юридически, за това колко съдии какво са решили, смятам че не е хубаво да се превръща в 
практика в Общински съвет да коментираме съдебната система по какъвто и да е повод. Както 

знаем, тя е независима, но и по никакъв начин не може да я коментираме. Така че се надяваме, 
че нашите жалби, които сме подали в Съда, ще бъдат уважени, ще бъдат разгледани по 

същество. Ние имаме своята мотивация. Спазили сме закона, твърдя отговорно, че законът не 
е нарушаван в своите действия от администрацията на Община Смолян. 

(Михаил Генчев, от място: Процедура.) 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Процедура, заповядайте! 
(Михаил Генчев, от място: Ако може от място.) 

ДАНЧО КИРЯКОВ: От място. 

(Михаил Генчев, от място: Какво правим в момента? Преминаваме ли към изпълнение на 

дневния ред, по т. 1 така, както е записано или предварително правим някакво обсъждане 

без да сме минали към точката?) 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Ние започнахме обсъждане. Аз дадох думата на вносителя. 
(Михаил Генчев, от място: По първа точка трябва да дадете думата на кмета да направи 

отчета така, както сме решили.) 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Не, ние не сме ги гласували тия решения още. 
(Петър Мирчев, от място: Това е проект за решение.) 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Ние не сме ги гласували още. Почнахме дебат по първа точка от дневния 
ред, първа точка не от решенията, от дневния ред. И тъй като г-н Мелемов беше коментиран в 
изказването на г-н Топов, дадох му думата за обяснение. И сега г-н Иванов поиска първи, след 

това г-н Хаджихристев. 
СТОЯН ИВАНОВ: Уважаеми г-н Мелемов, уважаеми г-н Киряков, уважаеми колеги! Аз 
поисках думата в качеството на председател на Комисията по бюджет и финанси. Ако ми 

позволите, след като изразя становището на комисията, да продължа с моето основно 

изказване или пък …. 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Заповядайте, няма проблем! 

СТОЯН ИВАНОВ: Благодаря! Комисията по бюджет и финанси с 4 „за“, 2 „против“ и 2 

„въздържали се“ не взе никакво решение. Остави на Общинския съвет да вземе окончателното 

решение. Аз в Комисията по бюджет и финанси като председател гласувах „против“. И 

започвам да обяснявам защо. Извънредна сесия. И аз съм 12 години вече съветник. Пожар ли 

лумна в Смолян, потоп ли го наводни? Някакви извънредни ситуации ли, бедствия ли го 

пометоха? Не можах да се сетя. Извънредна сесия, четвъртък вечер е заседавала тази група от 
хора, в петък сутринта в 9 часа получих докладна. Даже не бях тука, нямах възможност да 
отида да се консултирам, да се срещна, да видя какво, що? Събота, неделя и ето днес полу-

подготвени идваме да участваме в този дебат. Е добре бе, уважаеми колеги! Извънредна сесия 
защо не свикахте, за да обсъдим онзи огромен дълг от Консорциум „Светлина“ – 500 000 лева, 
който от 2011-та до 2019-та година продължава да виси? 

(Михаил Генчев, от място: Стоп, стоп!) 

СТОЯН ИВАНОВ: Сега, г-н председател, искам спокойствие! Така, както г-н Топов и всички 

останали си изразиха мненията, искам никой да не ме прекъсва. Г-н Топов половин час го 
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слушахме, никой не си позволи реплика. Не искам г-н Генчев да крещи от място, не искам 

никой да ме апострофира зад мен. Много моля да осигурите този ред! Защо не свикахме 
извънредна сесия, питам, този дълг, който всяка година, дългосрочен дълг господата 
социалисти оставиха? И плащаме 800 000 лева главница,  400 000 лева лихва. Ами те утре тези 

хора могат да се съберат и да задължат кмета до 30 октомври да му наредят да погаси този 

дълг. Как да подкрепя подобни предложения? Защо? Задължения: „Рожен Експрес“ – 300 000 

лева; „Орфей Експрес“ – 165 000 лева, наследство, платени; СД „Лайтинг“ – 2 400 000 лева 
наследство платено, „Титан“ – 3 100 000 лева… 

(Реплика на Михаил Генчев, от място /не се чува.) 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Г-н Генчев, моля ви се! 
(Михаил Генчев, от място: Тия речи сме ги слушали.) 

СТОЯН ИВАНОВ: Наследство платено. 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Ако не ви харесва, може да излезнете, г-н Генчев, не мога да му отнема 
думата. Изобщо не сте прав. Ако обичате, нека да се уважаваме! 
(Михаил Генчев, от място: Тия речи сме ги слушали вече.) 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Лично го засяга. 
СТОЯН ИВАНОВ: Знам, че другарите, те са специалисти по демагогия, по манипулация, по 

обработка на общественото мнение. Затова е и тази сесия, така я приемам аз. Те са учили в 
школи, знаят как. По същество. 600 000 лева финансова корекция. Какво седи отсреща срещу 

600 000 лева финансова корекция? Седи 130 милиона инвестиции от 2011-та до 2019-та. Това 
представлява не 5 %, г-н Захариев, представлява 0 цяло по-малко от 5, 0,5 от процента. Много, 

много под критериите. Защо смятате върху 22 милиона? Ще смяташ върху цялата инвестиция 
през този период – 130 милиона. В това число, да бъда точен, околовръстен път Устово и 

изграждане на тунел – над 30 милиона лева… 

(Димитър Кръстанов, от място: Тунелът е 80-та година…  

СТОЯН ИВАНОВ: Блокове по национална програма „Саниране“ – 30 милиона. Тунелът беше 
50 години паметник на комунистическото безобразие. Трябваше г-н кмета Мелемов да дойде 
на власт да го направи. Блокове по Национална програма „Саниране“ – 30 милиона лева, 
реновиране на стадиони, изграждане на спортен комплекс, реновирана спортна зала, нов 
плувен басейн, кино „Арена“, нова спортна зала Райково, реновирани надлези – 1 000 000 

лева. Реновирани и санирани училища и детски градини, инвестиции по норвежката програма, 
ПУДООС и т. н. Общо над 120 милиона. И какво седи насреща? 600 000 лева финансова 
корекция. Днес говорих с един изпълнител на надлез, приятел, той каза – „Да, финансова 
корекция 30 000 лева за моя сметка“. Не за сметка на местните приходи на Община Смолян. 

Не знам какъв е процента и колко. Това ще каже Съда, това ще каже времето. Колко от тези 

600 000 лева ще ги плати местния бюджет на Община Смолян? Не знаем. Г-н Мелемов, ще ти 

припомня, когато дойде и взема ключовете от Община Смолян. Ще си позволя да цитирам г-
жа Венера Аръчкова. „Положението през 2012 година не е тайна за никой. Вратите на 
Общината бяха затворени за помощ от всякъде, заради всичките задължения. В сметката на 
Община Смолян имаше 0 лева. Беше запорирана. Средствата по депозит и гаранции на 
гражданите в размер на 757 000 лева всъщност бяха 0. В тях бяха дарения, гаранции, 

абсолютно всички депозити, участия в търгове, вземания под наем. До април 2012-та 
накарахме по принуда всички фирми да кажат какво й дължи Общината, защото за нас беше 
много трудно като изпълнение каквито и да е било дейности. Не е тайна за никой, че 
намалихме от първия мандат на Мелемов таксите за местните данъци и такси. След 

многократни разговори с Министерство на финансите ни беше отпуснат безлихвен заем, с 
който покрихме особения залог на СД „Лайтинг“, който в общинската администрация не 
съществуваше. Направихме споразумение с 27 фирми за 10 % отстъпка при задължения, които 

Общината имаше към тях, да не завеждат дела. Това са фирми, които са изпълнявали бедствия 
и аварии, зареждане на детски градини, строителни, автотранспорт, гориво и т. н. И 
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забележете, за голямо съжаление 1 милион лева сме платили като неустойка по заварени 

проекти 2007-ма – 2011-та година. Имаме и разплатени по тези програми допълнителни 

разходи. И като краен анализ. След всичко това, което ви цитирах, г-н Мелемов, какъв е 
крайният извод? Вие на 1.11.2011 година получихте една разорена, фалирала, банкрутирала 
община. Финансова разруха. Това е, това говорят фактите. Общи задължения – 24 милиона, не 
600 000 лева. Текущи задължения – 11 милиона, просрочени задължения – 3,9 милиона, 
несъбрани вземания …, какво е работила Общината, 8 700 000 лева, сключени договори – 

кухи, без никакво покритие – 84,5 милиона. Г-н Мелемов, остават ти 3 месеца до края на този 

мандат. Ще оставиш инвестиции в инфраструктура над 120 милиона, 130 милиона, срещу тях 

като пасив – 600 000 лева финансова корекция, която не е ясно колко ще тежи на бюджета на 
Община Смолян. За 8 години вие и вашето ръководство стопихте 12 милиона лева. заварихте 
24, сега в момента са 12. Текущите задължения от 11 милиона, в момента са 1,5 милиона; 
просрочените задължения от 3,9 в момента са под 500 000 лева. Оставяте една стабилна 
финансова рамка, ниски и устойчиви данъци. Нито един от данъците през тези години не беше 
повишен. Данък сгради е същият, данък придобиване същия, туристически данък същия, 
данък превозни средства дори и намален, такси битови отпадъци същите. Оставяте една 
община в момента в стабилно и устойчиво състояние. Сега, аз съм уверен, че след всичко това, 
което прочетох, ще имате успешен още един мандат, но в края на краищата негово величество 

избирателят ще реши какво да прави. Благодаря! 
ДАНЧО КИРЯКОВ: Г-н Хаджихристев, заповядайте! 
КИРИЛ ХАДЖИХРИСТЕВ: Уважаеми г-н председател, г-н кмет, кметове на населени места, 
уважаеми колеги съветници! Малко за разведряване. Най-вероятно ще трябва да отворим в 
Общинският съвет длъжност „летописец“. Виждам, че има колеги с такива способности. 

Първо ще започна от това защо днес се проведе тази сесия. Искам на всички да стане ясно, че 
сесията не е извънредна. Във връзка със ЗМСМА там е записано, че 1/3 от общинските 
съветници могат да искат свикване на общинско заседание и председателят на Общинския 
съвет е длъжен в 7-дневен срок да свика такова заседание. Защо е преценил председателят, че 
от петък ще го свика за понеделник, това вече е негова работа, но ние се явяваме на датата, 
която е обявил заседанието. Така че и кметът, и някои колеги, явно не познават закона и 

затова казват, че е извънредна сесия. Не, това е сесия, свикана от 1/3 от общински съветници. 

Даже те са повече, които са се подписали. Защото мислим, че този случай е важен обществото 

да го знае, гражданите на община Смолян. Да, наистина, правят се такива строежи с 
европейски средства, но ние искаме да попитаме защо са наложени тези глоби. И аз няма да 
говоря за финансови корекции или за санкции. Аз ще го кажа глоба, защото то си е глоба. И не 
заблуждавайте хората, че фирмите, които са изпълнили тези проекти ще бъдат субектите, 
които ще връщат средства. Няма нищо такова. Глобите не са наложени затова, че има 
некачествено изпълнение, че са вложени некачествени материали, че има превишаване на 
срока, който е упоменат, а са наложени затова, че критериите за оценка при възлагането на 
обществените поръчки са дискриминационни. Не са поставени фирмите на равни начала и е 
ограничена конкуренцията. И в тази връзка, за да могат да го разберат и гражданите на 
община Смолян, тъй като вестник „Отзвук“ изнесе фактите, след това имаше изявление на 
кмета на Община Смолян, в което не ставаше ясно изобщо за какво става въпрос, тука пред 

вас ще покажа Решение № 703 на Административен съд – Пловдив. И ще ви зачета част от 
мотивите. „При тази фактическа и правна обстановка Съдът намира, че въвеждането на 
критерии за подбор извън допустимите по смисъла на ЗОП, а и на Директива 2014/24/ЕС, в 
случая е довело до пряко ограничаване кръга на потенциалните участници. Следователно, 

съдът приема, че са правилни изводите за допуснато нарушение - неправомерно формулиране 
на методиката за оценка в частта й спрямо „Организация за изпълнение на поръчката“, защото 

то би позволило да се даде предимство, каквото не се следва или необосновано да се ограничи 

кръгът на потенциалните участници в процедурата, като е налице нарушение на чл. 70, ал. 7, т. 
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2 и т. 3 от ЗОП във връзка с чл. 33, ал.1 от Правилника за неговото прилагане. Още. „Второто 

изречение на същата алинея сочи, че пълнотата и начинът на представяне на информацията в 
документите не може да се използва като показател за оценка на офертите, което обаче е 
сторено в така създадените правила в методиката.“ И в края в решението на съда пише: 
„Осъжда община Смолян да заплати на Министерство на регионалното развитие и 

благоустройството, сумата от 6429,37 лв.“. Следващо решение на Пловдивския 
административен съд - № 454. Пак зачитам част от мотивите. „Методиката за оценка на 
показателя „Организация за изпълнение на поръчката“ допуска субективно оценяване, чиято 

резултатност е неравно третиране на участниците в противоречие на принципите по чл. 2, ал. 

1 от ЗОП, както и наличие на потенциален разубеждаващ ефект. В представената методика 
към документацията за участие, възложителят не е осигурил достатъчно информация за 
правилата, които ще се прилагат при определяне на оценката по този показател. Избраният 
показател не дава възможност да се оцени нивото на изпълнение, предложено във всяка 
оферта и да бъдат сравнени и оценени обективно техническите предложения в офертите. 
Административният орган е посочил едно от правните основания за налагане на финансова 
корекция, забележете. Неправомерни критерии за подбор или критерии за възлагане посочени 

в обявлението за поръчка или в документацията за участие от Приложение 1 към чл. 2, ал. 1 от 
Наредба за посочване на нередности, представляващи основание за извършване на финансови 

корекции и процентните показатели за определяне размера на финансовите корекции по реда 
на Закона за управление на европейските средства. В случая, приложима се явява Наредба за 
посочване на нередности, представляващи основания за извършване на финансови корекции, и 

процентните показатели за определяне размера на финансовите корекции по реда на Закона за 
управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове“. И отново 

„Осъжда Община Смолян да заплати на Министерството на регионалното развитие и 

благоустройството сумата от 6229,18 лв.  разноски за водене на делото.“ След като ви 

запознах с две от решенията, и които казвате, че 5 % е нищожна сума от тези глоби, не е така. 
Имаме и с 25 %у но там понеже сумата е по-малко, и аз имам чувството, тъй като Общината 
съди решението на Управителния орган в лицето на Министерство на регионалното развитие 
и Министерския съвет, и тъй като управлението на тази община е на ГЕРБ, както и 

Министерски съвет е на ГЕРБ, май тука малко са ви пощадили, г-н кмете, с процентите, които 

са определили. Май са ви пощадили. И на други колеги да кажа, че Върховният 
административен съд трудно ще разгледа жалбите по същество. Той гледа процедурата. Така 
че не заблуждавайте хората, че ще чакаме септември, октомври, ноември, декември месец да 
каже Върховния съд, че отменя тези глоби. Аз също вярвам, че те ще бъдат потвърдени. И с 
разноските по делата те от 600 000 лева ще станат на 700 000 лева. И при малко аритметика, 
която си позволих, следващата година, най-вероятно всеки данъкоплатец от днес 
новороденото дете до най-стария гражданин на Община Смолян, ще трябва да изкара от 
порядъка между 14,55 и 15,00 лева, за да покрием тези 600 000 лева глоби. И съответните 
разходи по делата. И тук искам да попитам. Провеждаме сесии, на които питаме откъде да се 
намерят пари, за да може на детските градини да се намалят таксите или както сега и 

правителството мисли изобщо да няма такси? Трябва да правим икономии, защото всяко 

шестмесечие имаме 500 000 лева облигационен заем да връщаме. Ето, отиде едната вноска. 
Трябва да събираме нови пари. Затова става въпрос. Има общини, които нямат наложени 

такива финансови корекции. Значи техните проведени обществени поръчки са съгласно 

принципите, европейските норми и законовите норми. И тука наистина има нарушение, както 

го казват и съдиите, на Закона за обществените поръчки и Правилника за неговото прилагане. 
В такива случаи, в демократичните държави, аз ще си позволя малко по-остро, колегите не го 

приеха, и така записаха четвърта точка, не административни наказания, а административна 
отговорност. Тука г-н кмете, ако решите, вие може да поемете цялата отговорност и да не 
накажете никой. За мен тука трябва да има оставки – на зам.-кмета, който води тази дейност и 
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на шефа на Правния отдел. Защото не бях доволен въобще и в комисията на зададените 
въпроси към тях и те не можаха да ми обяснят защо се получава така. Обясняваха само, че и 

други общини били глобени. Ама сега, ако някой си направиха къщи за гости, и аз ли трябва 
да ходя да си правя сега? Това не е оправдание. За 600 000 лева, за една община като Смолян, 

за бюджет, който е много постен, са много пари. И това трябва да го разберат гражданите, че 
догодина ще си изкарат по 15 лева, за да покрият тези глоби. 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Бях споменат. 
ДАНЧО КИРЯКОВ: Заповядайте! 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Първо г-н Хаджихристев почна защо днес и че не е извънредна. По 

Правилника на Общинския съвет дневният ред се публикува 7 дена преди сесията. 
Автоматично стана извънредна, нали така? Вярно е, че г-н Киряков каза, че може. Петък, ако 

не сте били тука, значи трябваше днес да обявите дневен ред и сесията да бъде на 24-ти. Но 

тогава щеше да стане лошо, защото през два дена ще имаме сесии. Нали така? Другата 
седмица така или иначе имаме сесия. Така че може би… 

КИРИЛ ХАДЖИХРИСТЕВ: Не, на вашето учудване защо 12 години е нямало такова животно. 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Ами да, нямало е. Наистина е нямало. Ще има сесия другата седмица. 
Нали така? Но както и да е. Това е по извънредността на сесията. Сега ще кажа един факт, 
който за вас може да е тайна, но парите, които се събират от тази корекция, се финансират 
допълнителните обекти подадени от общините. Община Смолян е подала допълнителен обект. 
Това е ремонт на бул. „България“ от кино „Дружба“ до „Лидл“. Ако влезна във вашия тон, ще 
кажа, както казвате прокурора какво ще реши и съда, той ще бъде финансиран този обект. Той 

ще бъде много повече от 600 000 лева, да не кажа, че 10 000 лева повече. Това ще бъде много 

хубаво за нашия град, ако се съберат достатъчно средства от тия корекции и финансираме. 
Защото този булевард не е ремонтиран сигурно от  40 години. 

(Димитър Кръстанов, от място: Защо ги обжалвате тогава?) 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Обжалваме, защото само от другите санкции. Нашите да не ги пипат, 
пък от санкциите на другите общини да го финансират. 
(Смях в залата.) 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Разбра ли защо? Защо не може да се сетиш? Тука вече това е както 

казвате, в сферата на разведряването. Обжалваме, защото смятаме, че сме прави. А по 

принцип ви обяснявам, както казах това е факт, за вас е тайна явно. Парите от всички санкции, 

от всички общини…, г-н Хаджихристев каза, че има общини без санкции. Ами да каже тая и 

тая, защото много общо като се говори… 

(Кирил Хаджихристев, от място: Търговище.) 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Търговище. Колко е една Търговище? В момента върви дело и там, 

между другото. Та от 50 споменаваме община Търговище. Ами те може да нямат и обекти, ама 
това е друга тема. Факт е, че санкциите, събрани от тези общини ще бъдат финансирани 

допълнително. Да се надяваме, да се молим да финансират. Този обект ще е много важен. 

Ремонт на „България“ от „Дружба“ до „Лидл“. Най-важната централна част, на стойност 
няколко милиона. Няма значение кога, въпросът е да бъде одобрен. Така че се надяваме и това 
да стане. Аз както казах, всичко в този живот в крайна сметка е съпоставимо. Община Смолян 

нито е в началото на санкциите, така че не виждам защо трябва да се иска оставка и защо все 
пак общинските съветници ще искат оставка. Споменах одеве, че е имало много по-тежки 

времена за Община Смолян и е нямало извънредни сесии и никой не е искал оставка. Някои са 
били длъжностни лица по това време. 8 години отчетът на Община Смолян не е бил заверяван 

без забележки. Някой да е обърнал тогава внимание? Независимо кой къде от вас е бил. Някой 

тогава, който все пак е бил в роля… 

(Михаил Генчев, от място: Няма нищо вярно в тази работа.) 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Няма ли вярно? 
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(Михаил Генчев, от място: Всички отчети са заверявани от Сметна палата, с изключение на 

един отчет, който има малко забележки.) 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Г-жо Аръчкова, хайде да вземете и вие отношение. 
(Стефан Сабрутев, от място: Г-н председател…) 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Г-н Хаджихристев. Секунда, г-н Сабрутев. 
КИРИЛ ХАДЖИХРИСТЕВ: Понеже г-н Мелемов ме спомена, затова пак вземам думата. Това, 
което го казвате, няма да кажа, че не е вярно. Явно са ви подвели и не сте запознати. Тези 

финансови корекции, както ги наричате и аз както ги наричам глоби, те се връщат в 
Управляващия орган и 85 % се връщат в донорите на управляващите органи като Световна 
банка. Така че не заблуждавайте гражданите, че тези пари ще се върнат, за да ремонтирате от 
кино „Дружба“ до „Лидл“. Да, имате проект, кандидатствате. Но няма да са от тези пари. Или 

пък тези пари, както казвате, с една дума дайте да събираме финансови корекции, за да може 
общините да правят нещо. Това е същото като ни убеждаваха, че фишовете и актовете по КАТ 

отиват в един фонд за подобряване на пътната инфраструктура. Да сте видели някакъв лев от 
този фонд пътна инфраструктура да е подобрено нещо?  

ДАНЧО КИРЯКОВ: Г-н Кръстанов, след това г-н Сабрутев, след това г-н Караджов. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Благодаря ви, г-н председателю! Уважаеми г-н кмете, уважаеми 

колеги, уважаеми кметове на населени места и представители на медиите! Ние бяхме 
неприятно изненадани, ние общинските съветници, които искахме това заседание, миналата 
седмица научавайки, че в нашата община наред с наградите, които се получават за устойчива 
финансова стабилност и за работа по международните проекти, се работи перфектно, 

изведнъж Общината обжалва едни около 600 000 лева финансови корекции, които по 

същество са санкции и глоби, които се събират по съответния ред от местните приходи на 
Общината. От там дойде и нашата тревога, защото 600 000 лева местни приходи на Общината 
са една значителна сума. Те са в крайна сметка съпоставими с нашите усилия да съберем 

оттук-оттам повече средства, за да може да решим конкретни социални и други проблеми. В 

това число и тук-там инфраструктурни по капиталови разходи и ремонти. И тази наша тревога 
се пренесе именно във връзка с конкретиката, че има произнасяне на Пловдивския 
административен съд по финансови корекции, в скоби (санкции), наложени от Министерски 

съвет и от Министерство на регионалното развитие и благоустройството. Не от някаква 
структура, която би могла просто така да се заблуди и да сбърка. Да не говорим, че тези 

структури са политически еднопосочни с управлението на Община Смолян. Тоест те по 

никакъв начин нямат друг, освен силен финансов интерес и разбира се законов, да потърсят 
сметка за нарушение на процедури по възлагане на обществени поръчки по оперативните 
програми. Нека не си въобразяваме, че някой някъде е решил просто така да санкционира 
Община Смолян. И че по опитът да оспорват тези финансови корекции и санкции, 

Пловдивският административен съд еднопосочно се е произнесъл, че има нарушения и че тези 

нарушения практически са съществени и са довели до тези корекции. Те изцяло обосновават. 
Отделен е въпросът дали 5 или 25 %. Затова става дума. И никой не може да отрече. 
Аргументът „Защо биете негрите“ просто е смешен плач в този конкретен случай. Налице са 
нарушенията, налице ущърб, налице е загуба на общинския бюджет. И забележете. Обжалват 
се, защото трябва да се докаже правотата на Община Смолян пред управляващите органи, 

пред Министерския съвет и пред Министерство на финансите. Моля ви се! Нека да говорим 

сериозни неща! Въпросът опира до друго. Прозира намерението в една съдебна процедура, в 
един съдебен спор да излезнат решения, които да влезнат в сила в следващия, примерно 2020 

година някъде в течение, като гледам как са насрочени делата във ВАС. Никой от нас не иска 
да говори от името на Съда или да измества Съда или да влиза в ролята на съдник. Опазил ни 

Господ! Но ние искаме да привлечем вниманието на Общинската администрация върху 
обстоятелството, че продължават опитите по същият начин със същите пороци да се подготвят 
процедури по възлагане. Моля ви се! Управление стратегия на риска. Дайте да се разберем за 
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какво става дума. Съдията го е написал в мотивите. Или „Организация на изпълнението“. 

Организацията на изпълнението е процес, а ние в процедурата целим постигането на 
конкретен целесъобразен резултат, а не на процеса, по който се стига до този резултат. И още 
повече, че всичко това не по мнението на Кръстанов или на някой негов колега, а по мнението 

на Съда създава условие за субективизъм, за размиване на критериите и за възлагане 
предварително или в хода на процедурата избран точно конкретен изпълнител. Затова става 
дума. Въпросът е многопосочен. Въпросът е многопластов. И ние не го правим, за да искаме 
конкретно, аз лично примерно мога да кажа наказанието или окачането на стената на позора 
името на еди-кой си. Привличаме вниманието на кмета като едноличен орган на 
изпълнителната власт, че в администрацията има хора, които не си гледат добре работата, за 
съжаление. Защото резултатът е такъв, а не защото ние много искаме да направим тази 

констатация. И нека не се вричаме, но да сме живи и здрави, ще видим след примерно 1 

година какъв ще е резултата от тези обжалвания. И тогава ще си говорим. Нали си спомняте, 
че сме имали заседания още преди няколко години, по които сме си говорили кое как се 
развива. Така че първо не може да отречете нашата добронамереност и конструктивност и 

второ, четете внимателно някои закони. Никъде в нормативната уредба на нашата дейност 
няма извънредно заседание. По никакъв начин този термин не фигурира в правния мир на 
общините, в ЗМСМА или в нашия правилник или в другите. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Тогава да го наречем по някакъв друг начин. 

ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Няма извънредно. 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Да го наречем някак тогава. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Това е заседание, свикано по искане на група съветници. И 

председателят на Общинския съвет по ЗМСМА в 7 дневен срок трябва да обяви заседание, 
което да се проведе в 7 дневен срок. Какво извънредно има в това?  

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Ами дневният ред трябва 7 дена по-рано да бъде. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Г-н кмете, моля ви! Да не спорим по такива въпроси. 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Добре. Разбирам, че искате да помогнете, г-н Кръстанов, бих ви 

повярвал. 

ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Всъщност основната цел сега е да изпълним една елементарна 
превантивна задача. Все още текат обществени поръчки. Предстои разглеждането на други, 

които се планират по същият порочен начин, по който е направено това. И пак казвам, това е 
констатирано от български съд. И вероятно ще бъде… Хайде, да не говорим дали ще бъде 
потвърдено или не. Имаме някаква представа все пак от съдопроизводство, макар и по-бегла 
така, не сме юристи. Но променете това. Признайте, че сте направили пропуск. И Съда го е 
констатирал. Искате тука да ни сочите какви ли не цифри, за да ни убедите, че едва ли не ние 
трябва да се чувстваме виновни, че сме забелязали това. А това ни е ангажимента по закон. 

Моля ви се! Вземете мерки. Аз призовавам колегите да подкрепим така нещата, както 

коректно са заложени в проекта за решение. Защото те целят постигането на един по-добър 

резултат за общината. Благодаря! 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Все пак бях замесен. 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Заповядайте! 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Г-н Кръстанов, аз бих ви повярвал, че наистина се изказвате 
принципно и искате да бъдете от полза на общината. Вие повече от 30 години се занимавате с 
обществена дейност и сте имали работа в общината. Тука има един списък доста дълъг – 

проекти на Община Смолян. Вземам един на посоки – „Подобряване условията на живот в 
домовете“. Санкцията е 420 000 лева и там има допълнително възложено за около 300 000 

лева. Пак са общински пари вече. В каква ... Вие тогава сигнализирахте ли? Не ви ли заболя 
тогава? Или не сте знаели? Не мога да повярвам! Вие сте обществено ангажиран и винаги сте 
бил ангажиран с общината. Няма как да не сте знаели. Защо не сигнализирахте? 

(Димитър Кръстанов, от място: Ако кажете за кой период става дума, ще ви отговоря.) 
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НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Значи ремонт на домовете във Фатово, Ровино и Петково. 

(Димитър Кръстанов, от място: Кога?) 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Това е 2007-2011 г. 
(Димитър Кръстанов, от място: Аз не съм бил тогава.) 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Тогава си бил областен сигурно. 

(Димитър Кръстанов, от място: Заместник-областен.) 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Заместник. Значи санкцията е 420 000 лева, отделно имаше към 

300 000 лв.  
ДАНЧО КИРЯКОВ: От колко общо? 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: От 5 милиона. 
(Димитър Кръстанов, от място: Дуплика.) 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Гледам ги, 5 285 000 лв., то ги пише. То няма какво да ги гледаме. 
(Димитър Кръстанов, от място: Дуплика искате ли?) 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Ами ако имате какво да кажете. Защо не сте сигнализирали? Аз не 
мога да повярвам, че не сте знаели. 

ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Вие смятате ли, че няма какво да кажа? Моля ви се! 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Знам, че има какво да кажете. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Отделен е въпросът дали съм знаел или не. Но аз не съм бил тука. 
Въпросът опира до това, че вие бягате от директен отговор на това, което поставих като 

въпрос. Връщате киното назад. 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Както разбрахме, вие знаете Съда какво ще реши, та няма да знаете… 

ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Искате ли да ви кажа 2003-та година? Има ли смисъл да говорим за 
това? Има смисъл да говорим за съществените неща. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Добре. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Въпрос на вярна преценка и на солиден поглед върху нещата. И 

принципен, да. 
ДАНЧО КИРЯКОВ: Г-н Сабрутев. 
СТЕФАН САБРУТЕВ: Уважаеми г-н председател, уважаеми г-н кмет, уважаеми колеги, 

уважаеми кметове на населени места, уважаеми журналисти! Аз няма да се връщам на темата, 
която всеки дискутира дали е извънредна или обикновена сесия. Аз само искам да кажа, че е 
напълно законна сесия. Кой как е определил дата, защо е днес, това е в правомощията на 
председателя на Общинският съвет. Тъй че, г-н кмете, ако имате въпроси, до вас е г-н 

Киряков. Аз искам да кажа защо е спешна обаче, защо е необходимо да се реагира веднага, а 
не на някоя отделна сесия, примерно след 2 седмици, както мислите, че ще бъде. Защото вие 
продължавате да обявявате обществени поръчки, въпреки че вие сте санкционирани при 

определени условия и точно заради методиката и условията на които ги обявявате, 
санкционират ви по 7, 8, 9 или 10 проекта, сега няма да влизам в подробности. Вие 
продължавате и вашите хора, които ги обявяват, по същият начин да обявявате методиката. И 

ето аз ще зачета, разпечатал съм си днес една обществена поръчка, няма да казвам коя. Става 
въпрос за строителство, става въпрос за методика за комплексна оценка. Обявена е на 12 юни, 

тоест миналата седмица. Цена за изпълнение на поръчката, тежест на комплексната оценка – 

35 %, срок на изпълнение на поръчката – 15 %, организация за изпълнение на поръчката – 

тежест в комплексната оценка – 50 %. Значи един път ни санкционират, втори път, седми, 

осми, десети път и ние в условия на рецидив продължаваме да си ги караме по същият начин. 

(Бел. на прот. Междувременно кметът на Община Смолян г-н Николай Мелемов излезна от 

залата.) 

СТЕФАН САБРУТЕВ: Аз ще помоля да прекъсна, да се върне кмета, защото към него ми е 
репликата, не към вас, г-н председател, и да продължим след това.  
Не съм свикнал да говоря на празни бели стени. 

(Кирил Хаджихристев, от място: 10 минути почивка.) 
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СТЕФАН САБРУТЕВ: Да. От името на нашата група 10 минути почивка. 
ДАНЧО КИРЯКОВ: 10 минути почивка. 
 

* * * * * 

 

(След почивката:) 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Уважаеми колеги, почивката свърши. Моля проверка на кворума. Ако 

обичате, да заемете местата си, за да може да проверим кворума. 
(Мариана Иванова: 21.) 

ДАНЧО КИРЯКОВ: 21 съветника в залата. Можем да започнем работа отново. Заповядайте, г-
н Сабрутев!. 
(Кирил Хаджихристев, от място: Той го няма кмета.) 

СТЕФАН САБРУТЕВ: Г-н председател, прекъснахме заради г-н кмета. Чакаме го да дойде, 
извикайте го. Нали 10 минути почивки там сме дали, как да продължим? На кого да чета тези 

работи, кого да питам? 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Как да го извикам?  

(Димитър Кръстанов, от място: Е, хубаво, как. 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Всички имаме часовници. 

(Кирил Хаджихристев, от място: Неговият е спрял.) 

(Анастас Караджов, от място: Моля, раздайте по един календар да си припомним коя 

година сме.)  

ДАНЧО КИРЯКОВ: Идва г-н кмета. Уважаеми колеги, нека все пак да имаме предвид, кметът 
не е вносител. Разбирам съображенията на г-н Сабрутев, приемам ги, но все пак той не е 
вносител на докладната записка. 
(Димитър Кръстанов, от място: Има обсъждане, г-н председател.) 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Разбирам, разбирам. Но не бива така да се виним за такива неща. 
Заповядайте, г-н Сабрутев! 
СТЕФАН САБРУТЕВ: За г-н кмета повтарям там, където излезна, да се върна малко назад, аз 
няма да говоря за това дали е извънредна или не е извънредна сесията. Искам да кажа защо е 
важна, защо не търпи отлагане. Защото вие, г-н кмете, и вашата администрация въпреки 

наложените ви санкции по n на брой проекти, продължавате да обявявате обществени поръчки 

в разрез с това, за което сме санкционирани. Тоест вие повтаряте в условия на рецидив това, 
което ние трябва да обсъдим. Санкционират ви за определени условия, вие продължавате да ги 

обявявате по същия начин. И само една ще зачета, която е от 12 юни, ако не ме лъже паметта. 
„Методика за комплексна оценка на офертите: цена за изпълнение на поръчката – тежест 35 

%, срок на изпълнение – 15 %, организация за изпълнение на поръчката – 50 %. И имам 

конкретен въпрос към вас, г-н Мелемов. Ако вие сте инвеститор и строите една сграда без 
значение дали е промишлена или жилищна, вие когато избирате строител такива условия ли 

ще зададете? Или ще ви интересува цената, качеството и срока на изпълнение? Тази точка 3 ви 

дава възможност да избирате който си пожелаете. Защото тя има най-голяма тежест. Именно 

това е спешното на тази сесия. Именно това е причината, за да прекратим тази практика. Имам 

още един въпрос. 600 000 лева за вас много или малко пари са, общински? Които сме 
санкционирани. Защото казвате ама това било 5 %. Един кратък отговор искам много или 

малко са за г-н кмета Мелемов 600 000 лева? Така. Предлагам една промяна в решението, в т. 
3. С оглед недопускане на бъдещи финансови корекции по проект „Създаване на дневен 

център за подкрепа на лица с различни форми на деменция и техните семейства в гр. Смолян“, 
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препоръчва на кмета на община Смолян да прекрати обществената поръчка „Изпълнение на 
строителни и ремонтни работи на общински сгради“, обявена от 01.03.2019 г.“ като вместо 

точката сложим запетая накрая и продължим „както и всички обществени поръчки 

неприключени към днешна дата, да бъдат прекратени“. И да се съобразят съответно с 
изискванията на управляващите органи и изобщо на обществото. Тоест на нашия град. Аз като 

гледам как се обявяват поръчките, имам чувството, че ние сме една от много богатите общини. 

Ние нямаме случаи цената да ни интересува и тя да е приоритет пред останалите. Това е 
масова практика от 8 години, не сега. Това са предложенията ми. 2 кратки въпроса имах към 

господин Мелемов, дано да ги е запомнил. 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Заповядайте, г-н Мелемов. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Аз не мога да разбера ние свободни съчинения ли правим тука? Ако 

има нарушение, казахте Прокуратура проверява. Вие сега с какво образование сте, та ми 

задавате въпроси юридически, икономически? Ама аз не се правя на пенкилер и много пъти 

съм го казвал. Сега ще дам думата на юристи да ви отговорят. И все пак вие  какво 

предлагате? Да затворим Общината и да не обявяваме поръчки. Ами ако има нарушение на 
Закона, дайте сигнал, г-н Сабрутев, в Съда, в КОНПИ. Нали и в КОНПИ може? Където 

решите, давайте сигнали. Но вие не сте човек с ценз да ги решавате тези неща. Аз също нямам 

този ценз. Затова има в Общината юристи, икономисти, инженери. Няма нужда да разбираме 
от всичко всички тука. Ако имате нещо, което ви притеснява, Съд, Прокуратура, КОНПИ. 

Каквото искате. Ама сега тука да си говорим така пред камерата защото сме и колко пари са 
много, колко са малко, ами кажете за вас колко са! Какво е? 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Заповядайте, г-н Сабрутев! 
СТЕФАН САБРУТЕВ: Вие, г-н Мелемов, бягате от отговора. Въпросът беше много или малко 

са 600 000 лева за кмета на Община Смолян.? 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Ама нека да говорим сериозно. 

СТЕФАН САБРУТЕВ: Аз говоря съвсем сериозно. Много или малко са за г-н кмета 600 000 

лева? 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Г-н Сабрутев, тука това не е кръчма или каквото и да е, да си говорим 

така с вас много или малко са. Всичко е на база… Естествено, че са много! Общински пари и 

100 лева са много, щом са общински. 

СТЕФАН САБРУТЕВ: Браво! 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Затова защитаваме интересите на Общината.  
СТЕФАН САБРУТЕВ: Вие ли подписвате по принцип тези обществени поръчки или някой 

служител на Общината? 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: На всяка обществена поръчка се създава комисия, която я подготвя и 

я провежда. Това не го ли знаете, г-н Сабрутев? Какво сега губим времето на всички и 

задаваме едни въпроси? След това аз като ви отговоря за 600 000 лева, вие ще ме попитате 
200 000 лв. много ли са. И така може до утре тука да се забавляваме, а да не говорим по 

същество наистина. 
СТЕФАН САБРУТЕВ: Ние ще стигнем до съществото. Аз дадох конкретно предложение да 
прекратите всички поръчки, защото това е във вашата юрисдикция. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Така е. Затова тука има 29 общински съветника. Всеки може да 
предложи…  

СТЕФАН САБРУТЕВ: Аз именно затова дадох предложение това да влезне в дневния ред. 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Ама някой може да предложи и да заключим общината 2 дена и да не 
работим. 

СТЕФАН САБРУТЕВ: Може, стига да го гласуваме и да го приемем.  
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НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: И трябва да стане? Вие вече се подигравате, г-н Сабрутев. 
СТЕФАН САБРУТЕВ: Може да стане, ако има мнозинство за решението на Общинския съвет. 
Аз не се подигравам, аз съвсем сериозно, защото не знам за вас, ама за мен са изключително 

много пари и вие продължавате да ги пилеете с тези условия, които поставяте на 
обществените поръчки. По така бегло преглеждане на обществените поръчки, по които няма 
обявление, има минимум 3 поръчки, които в момента са текущи, говоря за строителство, които 

са със същите условия. За едната само ви споменах, не споменавам нито коя е поръчката.. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Аз ще ви кажа… 

СТЕФАН САБРУТЕВ: Само не ме прекъсвайте! Да се доизкажа. Попитах ви дали вие бихте 
обявили за лично ваше имущество и суми по такъв начин процедурите? Сигурен съм, че 
отговорът е „не“. 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Ще ви отговоря. 
СТЕФАН САБРУТЕВ: Искам само да вметна, че за всички тези глоби, наказания или санкции 

или както искате ги наричайте, корекции, нямат никаква вина строителните фирми. Вината е 
изцяло във вас, защото те са си изпълнили ангажиментите така, както вие сте ги възложили. 

Санкциите са за това. Вие провеждате порочни процедури, порочни обществени поръчки. И 

точно затова сме се събрали сега, за да прекратим това и да ви предпишем да го направите. 
Вие ли ще го направите, вие си решавате. Ние не може да ви задължим. Именно затова има 
решение – първа, втора, трета точка. Надявам се, г-н председателю, да записахте какво 

предлагам в трета точка, за да не го забравим за гласуване. благодаря! 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Да отговоря. Пак трябва да отговарям. Вие настина, не знам как го 

възприемате този Общински съвет. Значи нарушенията са груби. Сега ставате и казвате този е 
виновен, няма съд, няма прокуратура, няма нищо. Вие ставате и казвате „вие сте виновни, не е 
виновна фирмата, вие сте виновни“. Добре де, и после говорим… Това ли е Общинският съвет 
в крайна сметка? Ставате и давате присъди тука. Предлагате процедурата за Планетариума да 
се прекрати и да си остане така Планетариума. И това е вашата логика явно. Да няма 
процедури и сме най-добре. Ами аз не виждам тази логика и не вярвам Общинският съвет да 
подкрепи такова нещо. Значи да се прекратят всички процедури, Планетариума да си остане 
както е бил 40 години и да не се прави ремонт на Планетариума. Така че натам вървим. Аз 
това разбрах. Сега ще кажете пак кой е виновен, какво ще каже Съда, какво ще каже 
Прокуратурата.  
ДАНЧО КИРЯКОВ: Г-н Сабрутев, моля ви така да.. 
СТЕФАН САБРУТЕВ: Щом давате на г-н Мелемов още веднъж.. аз във връзка с това, което.. 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Ама защото му споменавате името и затова му давам думата, но все пак.. 

СТЕФАН САБРУТЕВ: О`кей! Вие споменахте моето и искам да отговоря. 
ДАНЧО КИРЯКОВ: 6 пъти ви давам думата, разбирате ли! 

СТЕФАН САБРУТЕВ: Само да питам… 

(Кирил Хаджихристев, от място: Г-н Киряков, той е вносител, така че може да взема 

думата колкото си иска пъти.) 

СТЕФАН САБРУТЕВ: Само да кажа, че аз не съм говорил нито за Планетариума, нито за 
училището в Широка лъка, нито за други улици и т. н. Аз говоря принципно и не казвам да се 
прекрати и да не се обяви наново. Прекратявате я, съответно съобразявате се с изискванията 
така, както няма да нарушаваме закона и да ни санкционират и ги пускате наново. Един месец 

ще се забавим, но ще спестим доста средства. Защото 600 000 лв., г-н Мелемов, знаете ли 

колко много неща можем да направим за тази община? Може да храним напълно безплатно 

всички деца в детските градини, може да осигурим за спорта и за клубовете още парички. 
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Може да асфалтираме някоя и друга улица. Много неща. Просто каквото желаем. Само че нас 
са ни санкционирали, тъй че няма какво да кажете повече по това. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Има какво да кажа. 
СТЕФАН САБРУТЕВ: Сигурно. 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Ето, има и запис. Хубаво е, че има. Нарушаване на закона няколко 

пъти казвате. Аз твърдя, че няма нарушаване на закона. И ви казвам, ако смятате, че има, 
дайте сигнал в Прокуратурата.  
(Стефан Сабрутев, от място: Ние нали това ще правим?) 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Ами да, дайте! Тогава за какво правим сесия? Точно това, не сте вие. 
Аз се мъча да ви обясня. Не сте вие човекът, който ще каже дали е нарушен закона. Не сте вие, 
който ще каже Прокуратурата. Не сте вие, който да каже, че това са груби нарушения. 
Разбирате ли какво искам да ви кажа? Да говорим принципно, да говорим наистина неща, 
които са в нашите правомощия. А за детските градини… 

(Михаил Генчев говори от място /не се чува.) 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Какво става с този? 

(Димитър Кръстанов, от място: Не се карай, Мишо!) 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Г-н Генчев, моля ви! 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: За детските градини, само да ви спомена пак, не беше плащана  от 
2009-та до 2011-та храната на децата. 
(Реплика от място на Михаил Генчев: Хайде да не се обаждам пак.) 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Той повдигна темата за детските градини. Да ви кажа, 2009-та имаме 
документи, ако някой иска достъп до информация, 2009-2011-та към 800 000 лева не беше 
платена храната в детските градини. Така че затова говорим. Не че родителите не са плащали. 

Не е била безплатна. Да не ме разберете погрешно. Събирани са такси от родителите, но на 
доставчика на храната не е разплащано. До 2011-та, ето фактурите, от 2009-та. Затова говорим. 

Ако ги няма тия задължения, наистина може да ги направим безплатни. 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Г-н Караджов. 
АНАСТАС КАРАДЖОВ: Уважаеми г-н Мелемов, уважаеми г-н Киряков, кметове на населени 

места, колеги, гости! Не мислех да вземам думата днес, тъй като и аз пътувах последните дни 

и нямах време да се запозная с докладната записка. Но след изказването на г-н Иванов и след 

разговора между г-н Мелемов и г-н Сабрутев бях предизвикан и категорично не съм съгласен 

с нито едно казано от г-н Иванов. Моите уважения! Не успях в почивката да намеря календар, 

иначе и на двамата бих ви дал по един, но сме 2019-та година! Моля ви да не се връщате в 
стари неща! Да не си вадим кирливите ризи,  а да работим за доброто на общината. Г-н 

Иванов, вие казахте, че над 130 милиона са инвестирани в община Смолян. Ако не съм 

гражданин на община Смолян от близо 30 години, може би щях да съм впечатлен, но уви! 

Град Смолян обезлюдява с всеки изминал ден все повече и повече. Град Смолян е по-мръсен с 
всеки изминал ден повече и повече. И най-вероятно причината за това е не, че не са 
инвестирани тези 130 милиона, а че фирмите, които изпълняват проекти по тях са точно по 

тези критерии, които залагате. Това да се оценява една фирма по критерии, няколко състава на 
съда са се изказали, че е нарушение на закона. Нарушение на правата. Разберете го, порочна е 
практиката. И тежкото в тази докладна записка не са 600 000 лв. санкция, а са порочната 
практика, която от години в Община Смолян е във всяка една процедура. Само на прима виста 
нещо, което си спомням, преди време в медиите излезна за улица не безизвестната „Проф. 

Асен Василев“. Г-н Мелемов, вие вярвате ли, че фирма, която строи инженерингови проекти 

за милиони, за десетки милиони, не може да отговори на критериите, които Община Смолян 

възлага? Вярвате ли го, че е така? 
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НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Хайде, г-н Захариев! 
(Стоян Иванов, от място: Реплика имам.) 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Заповядайте, г-н Иванов! 
(Димитър Кръстанов, от място: Втора реплика.) 

СТОЯН ИВАНОВ:  Бях назован персонално. Г-н Караджов оспорва, че са инвестирани 130 

милиона.. 
АНАСТАС КАРАДЖОВ: Не оспорвам. Оспорвам резултата. 
СТОЯН ИВАНОВ: Оспорваш резултата. Ти движиш ли се по тази магистрала сега? По тази 

магистрала движиш ли се или не се движиш? Ходиш ли на спортните площадки да играеш?  

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: С отвращение. 
СТОЯН ИВАНОВ: Ползваш ли плувният басейн да плуваш? 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: С отвращение. 
СТОЯН ИВАНОВ: Ходиш. Ходиш ли на спортните игрища?  

(Димитър Кръстанов, от място: Недей да не се надигна аз. Реплика.) 

СТОЯН ИВАНОВ: Г-н Кръстанов, знаем вашите партийни школи. Знаем, че сте майстори на 
манипулациите. Знаем, че по времето на комунизма младите кадри комунистически ви учеха и 

ви обучаваха да обработвате населението да го държите в подчинение. Няма нужда! 
(Димитър Кръстанов, от място: Малка реплика.) 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Още една реплика имаше. Секунда. 
(Димитър Кръстанов, от място: Едно изречение.) 

(Ивайло Халваджиев, от място: Дуплика.) 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Г-н Халваджиев има реплика още една. 
(Димитър Кръстанов, от място: Много се извинявам, поименно бях споменат, трябва да 

кажа едно изречение.)  

ДАНЧО КИРЯКОВ: Ще ви дам думата, г-н Кръстанов, просто още една реплика. 
(Димитър Кръстанов, от място: Давате ли ми я? А, добре.) 

ИВАЙЛО ХАЛВАДЖИЕВ: Уважаеми колеги, говорим само за Община Смолян, обаче макар 

и да не ми се иска, трябва да споменем, че в цяла България във всички общини има наложени 

корекции. И не затова се обезлюдяват, както каза колегата Караджов. Има наложени санкции, 

моля да не ме прекъсвате, има наложени санкции за близо 23 милиона за всички общини в 
България. Нека не говорим, че само в Смолян се е случило това и е някакъв прецедент. 
Навсякъде, където има проект, има корекции. 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Г-н Кръстанов. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Тази практика е повсеместна. Това ли искате да кажете?  

(Кирил Хаджихристев, от място: Ние приемаме.) 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Моля ви се! Г-н Кръстанов, имате думата. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Благодаря! Уважаеми г-н Иванов, сигурно не знаете, но аз съм от 
тези хора, които обикновено, това не е известно, трябва да го подчертая, нямам партийно 

образование. Вие сте бил пропагандатор на Георги Кирков, не аз. Разбирате ли? На дружество 

„Георги Кирков“ за разпространение на марксистки знания. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: И службите май намесихме. Накрая намесихме и службите. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Не служби. Не говорим за служби. 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Информацията идва от някъде. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Нищо общо нямат службите с тази работа. Ако искате да видите 
как за гуми, колела, камиони, да ви кажа нещо, ама сега не ме занимавайте с подобни неща. 
Значи бъркате много, ако смятате, че аз имам политическо образование, независимо какво. 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Какво? Дуплика ли, г-н Иванов? Добре. 
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СТОЯН ИВАНОВ: Да му кажа на г-н Кръстанов … 

ДАНЧО КИРЯКОВ: То вашето беше реплика на репликата, дуплика няма. Разбирате ли? 

СТОЯН ИВАНОВ: Само да му кажа на г-н Кръстанов, че майка ми и баща ми изгниха в 
комунистически лагери и затвори. Целите ни родове бяха преследвани. Така че не знам за 
какъв пропагандатор на Георги Кирков ме… 

(Димитър Кръстанов, от място: В АПК Смилян.) 

СТОЯН ИВАНОВ: Не знам. 

ДАНЧО КИРЯКОВ:  Г-н Караджов има право на дуплика. 
АНАСТАС КАРАДЖОВ: Точно така. Много благодаря отново за дупликата. Г-н Иванов, за 
пореден път казвам. Моля да се снабдите с един календар. Вижте коя година сме – 2019-та 
година! Омръзна ни да слушаме стари истории. Моля ви! Живеем в настоящето и гледаме 
напред! Относно казаното, не оспорвам инвестицията на 130 милиона в община Смолян. 

Радвам се, ако се е случило така. Не го оспорвам в никакъв случай. Оспорвам резултата от 
тази инвестиция. Да, г-н Иванов! Спортувам на спортните площадки ежедневно. Едва ли има 
човек, който по-често ги посещава от залата. 
(От залата: Има, има.) 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Не личи. 

АНАСТАС КАРАДЖОВ: Няма проблем. Външният вид е субективен фактор. Така. Г-н 

Мелемов, само за сведение. Ако си бяхте направили труда преди да инвестирате тези 130 

милиона да проучите този град от какво има нужда. За сведение, в град Смолян спортуването 

на открито може да се осъществява не повече от 5 месеца в годината.  
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Какво от това? Правим зала сега. 
АНАСТАС КАРАДЖОВ: Само да ви кажа. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Зала правим сега. 
АНАСТАС КАРАДЖОВ: Само да ви кажа, че пропускателният режим в залата и часовете, 
които се отпускат, са крайно недостатъчни. 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Още една зала… 

АНАСТАС КАРАДЖОВ: Футболът в гр. Смолян няма къде да се играе през 7 месеца от 
годината. Разберете го! Ако малко си бяхте разработили, ако имате екип, който се допитва до 

нуждите на гражданите и спортуващите, хората, които използват тези площадки, щяхте да 
разберете, че не със 130, с 30 милиона можеше да се направи много повече. Разберете го! И 

тази порочна практика обществените поръчки да се печелят непрозрачно на база критерии, 

които нямат пряко отношение в изпълнението на поръчката, ще ни доведе до това. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Има Прокуратура. 
АНАСТАС КАРАДЖОВ: Извинявайте… 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Има Прокуратура, давайте сигнал. 

АНАСТАС КАРАДЖОВ: Извинявайте, г-н Мелемов, аз не ви прекъсвах, нали? Може да съм 

малко пълничък, но съм възпитан, извинявайте! Така че… Да, г-н Киряков, проблем? 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Нищо. 

АНАСТАС КАРАДЖОВ: Моля ви, относно изказването на г-н Иванов. Категорично, пак 
казвам, не съм оспорил това, че са инвестирани тези средства. Проблемът е къде са отишли и 

как са изразходвани. 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Ама някакво конкретно предложение, нещо има ли? Защото искам да 
схвана и да отговоря. Конкретно нещо? 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Г-н Топов, заповядайте! 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Да спрем поръчките, нали? 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Ще вземете ли думата? Заповядайте! 
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ФИЛИП ТОПОВ: Колеги, понеже времето наистина напредна, ще бъда максимално кратък в 
моето изказване. Дето казват хората, нищо лично, но аз трябва да започна от някъде, защото 

трети мандат наблюдавам и как са възлагани тези обществени поръчки и как са изпълнявани. 

Когато в Община Смолян пристигна уважавания от мен колега юрист Равелов, се 
коментираше, че този добър юрист идва в Община Смолян защото много добре се справя със 
ЗОП и е майстор по обществените поръчки. Вероятно е така. Аз в началото, когато представях 

докладната казах да разберат хората за какво сме се събрали тука. Явно, че от редицата 
отговори, които получаваме, дори кметът не е наясно за какво става въпрос. И по отношение 
на това, че в момента коментираме само обществените поръчки, финансирани с европейски 

средства. Нека да забравим магистралата и другите неща, които не са по европейски проекти. 

По отношение на самите действия, колеги. Ще помоля за две минути внимание. Какво 

констатира съда? Утвърдената от възложителя неправилна методика за оценка на участниците 
в обществените поръчки, води до субективно оценяване от комисията на подбора и избора на 
изпълнител в нарушение на принципите на чл. 2, ал. 1 от ЗОП. Съдът сочи в мотивите си, че в 
обявлението и документацията по обществените поръчки се съдържат незаконосъобразни 

критерии за подбор, довели до необосновано ограничаване участието на други потенциални 

участници. Неравностойното третиране на участниците в процедурата, ограничава 
конкуренцията и се дава необосновано „предимство“ в кавички за едни участници и 

ограничаване на другите участници. Тука ще завърша със следното, уважаеми колеги! Тези 

действия, които са посочени в тази велика методика, вече използвам нарицателното, която е 
някаква разработка и ноу-хау на не знам ти кой си, по същество в контекста на чл. 2, ал. 1, т. 3 

от ЗОП са дискриминационни. Ще се върна и на още един измислен много добър подход. 

Критерий за най-кратък срок за изпълнение. И понеже аз обичам да си служа с конкретика, 
преди да вземе да обяснява г-н Захариев какво и що, тези средства, уважаеми колеги и жители 

на община Смолян, се връщат на донора. Този, който ги е отпуснал. Това, което ви е казал, г-н 

Мелемов, вашият консултант, не е необходимо вие всичко да знаете. Но вие преди малко 

казахте една неистина и не знам кой ви е подвел. Прав е г-н Хаджихристев, че на тези хора 
трябва да им се потърси и някаква дисциплинарна отговорност. Преди малко вие 
коментирахте, че тези пари ще се върнат, пък обратно и ще дойдат в общините и така нататък, 

да не губя време, това не е така. Просто помолете хората, които се занимават с обществени 

поръчки да ви го обяснят. И така, колеги. На едни мои питания във връзка с обществените 
поръчки, за двата обекта, това е рехабилитацията на пешеходният надлез срещу болницата и 

„Лидл“ и другата е за пешеходният надлез тука срещу хотел „Смолян“. Какво пише? 

Интересно е нещо, което ще чуете след малко. Строителната площадка по първият надлез е 
открита на 10 април 2018 година. След изпълнението на демонтажните работи се констатира, 
че част от конструкцията по места е компрометирана, което наложи изготвянето на 
допълнителен проект. На 20 април 2018 г. 10 дена след това вие издавате Акт № 10 и спирате 
строително-монтажните работи. Значи срокът за бързо изпълнение в конкретния случай е бил 

проформа. Това вие сте ми го отговорили. По второто питане за надлеза срещу хотел 

„Смолян“. Строителната площадка е открита на 10 септември 2018 година. След изпълнение 
на демонтажните работи се констатираха дефекти по конструкцията. Копи-пейст. Това наложи 

изготвяне на допълнителен проект и на 26 септември, вече две седмици, отново издаваме Акт 
№ 10 за спиране. Прав е и г-н Караджов. Не може в едни субективни критерии да се включват 
небивалици. Извинявайте за израза. Изпълнение на поръчката, организация на персонала и ред 

други неща, които Съда ги отрича. Не може, уважаеми колеги, да има приоритет и то не малък 
като процент за оценка бързият срок за изпълнение. Практиката тука налага, че се печели и с 
получени така преференции, ако мога така да се изразя за срок за изпълнение най-кратък, след 
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това Акт № 10 и този срок за изпълнение, който е бил примерно на спечелилия 2 месеца, 
петорно се е увеличил. Та така, в тази връзка, уважаеми колеги и г-н кмете, нищо лошо не 
правим в момента. Опитваме се чисто профилактично, опитваме се наистина чисто възпиращо 

от тук нататък това, което Съда го констатира като значителни пропуски, сега дали са груби 

или не са груби, те са довели до някакви санкции, да съобразим тези мотиви и за в бъдеще да 
не се повтаря това нещо. Концентрирайте вашето внимание, че говорим за обществени 

поръчки, финансирани само с европейски пари. И накрая завършвам. Нека гледаме напред. 

Стига сме се връщали и вторачвали в миналото. Ако миналото е наш еталон за работа, просто 

ние нямаме работа като общински съветници тука, да се връщаме назад. Коментираме неща от 
2007-ма година. Г-н Мелемов, вие по много така деликатен начин, да не кажа някакъв по-груб 

израз, винаги измествате темата на дебата с връщане старото наследство. Г-н Мелемов, ако 

вие сте констатирали такива пропуски, закононарушения и прочие, с вашето бездействие при 

условие, че не сте организирали проверки и не сте сезирали компетентните органи, също 

носите отговорност за затлачването на финансовото състояние на Общината. Това е, което 

исках да кажа. Много сме дето се казва добронамерени вносителите на тази докладна записка. 
По време на коментара беше и това, че евентуално, независимо дали ще има санкция или няма 
да има санкции, колко ще бъдат тези санкции на сега съществуващите и обявени обществени 

поръчки със същите критерии, вероятно ще се налага това да се разплаща и ще бъдат в 
дисбаланс и ще бъдат в баласт на следващото управление. Не напразно обжалваме решенията 
на Административните съдилища и чакаме да приключи Върховния административен съд 

януари, февруари и прочие, и прочие. Това е едно тупкане на топката по любимия на някой от 
присъстващите в залата избор. Благодаря ви много! 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Г-н Безергянов, г-н.. 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Само една секунда. 
ДАНЧО КИРЯКОВ: Добре. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Аз мисля, че 2 часа това мъча да обясня. Вика ако сте констатирали, 

ама не съм аз органът да констатирам. Това през цялото време, даже ми викате стига. Ами има 
органи, те затова са назначени, затова вземат … Как за да констатирам? И пак ми казвате, ако 

сте констатирали. Дайте да се разберем наистина, че ние сме тука Общински съвет, няма да 
констатираме. Ако съм констатирал аз нарушение, трябвало … Не съм констатирал, това е. 
(Стоян Иванов, от място: Реплика.) 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Реплика, г-н Иванов. Г-н Безергянов да се готви, след това г-н Мирчев. 
СТОЯН ИВАНОВ: Сега колегите, на всички много им се иска така да гледаме само напред, да 
не се връщаме назад. Ама като всяка година, всяка година благодарение на наследството, 

получено 2003-2011 година, договорът с „Титан“, вместо да плащаме 2 милиона за тази 

услуга, плащаме 4. Инвестиционният заем – вместо да няма и да не плащаме нищо, плащаме 
1 200 000 лв., сега предстои да плащаме 800 000 лв. на Консорциум „Светлина“, 4 милиона 
лева. Как да гледаме напред като наследството тяхното трябва да изчистим и тогава ще 
гледаме напред. 2028 година приключва инвестиционният заем. Тогава можем да почнем да 
гледаме. Сега плащаме тяхната отговорност, това, което те са натворили. Затова няма как да 
вървим напред. 

(Димитър Кръстанов, от място: Финансова археология.) 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Г-н Захариев ли? Заповядайте! 
МАРИН ЗАХАРИЕВ – зам.-кмет на Община Смолян: Уважаеми г-н председателю, уважаеми 

общински съветници, г-н Мелемов! Аз така въобще не искам да завиждам на кандидатите за 
кметове, защото мисля, че предизборната кампания вече сериозно така е в ход. Ще се опитам 

така накратко да отговоря на някои от как да кажа, тезите. Наистина ще бъда много кратък. Г-
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н Топов, за надлезите не сме оценяли показател срок. Така че подготвяйте, разделяйте си ги. И 

релевантно изказване – спираме и пускаме. Ние там не сме оценяли срок. Г-н Караджов, 
базата не е хубава. Ами имаме отбор във „В“ група, страхотни, идват от „Ботев“ и казват „По-

хубава база от това в Смолян няма“. И тука ще мина по същество. Мога да отговоря на още 
такива подмятания различни, но наистина няма да ни стигне времето и ще злоупотребя. Аз 
съм малко притеснен да ви кажа, че за първи път може би гледам, признавам си, не съм гледал 

много заседания на други съвети, Общински съвет да се занимава с нещо, което е предмет на 
висящо дело във Върховния съд, наистина ми е много странно. Аз не знам, ние в интерес на 
Общината ли вървим или против Общината? Цитираме решение на Върховния 
административен съд в процедури за почистване с корекции от 60 и 80 лева, наистина, така да 
не сгреша, които са наистина на Върховния съд и сме платили общо по проект 315 хиляди 600 

лева за листове, за материали, за химикали, за почистване. От 300 хиляди – 600 лева. И правим 

аналогия на тези решения с корекции от 60-80 лв. за почистване с процедури за строителство, 

където спецификата е съвсем различна. Имаме висящ спор пред Върховен административен 

съд. Да, нещата, които вие четете – нарушения, нередности, са констатирани от Управляващия 
орган, Пловдивският съд ги е възприел и е казал „Така е“. Макар че моето лично мнение е, че 
там по-скоро за процесуални нарушения се гледа, не толкова по същество, защото са 
възприели съдиите, имаме други съдилища, където пък са възприели, мисля че Бургас, 
обратната така логика. И вече чакаме Върховният административен съд и през това време ние 
тука сами си раздаваме присъди. Ама ние не сме съгласни с тези констатации с решенията, 
затова нямаме влязъл в сила съдебен акт и ги обжалваме. На следващо място, аз се радвам, че 
имаме такива тука капацитети, които казват, че тези пари не се използват. Аз наистина също 

няма да си позволя със 100 % сигурност, но в разговорите ми с Управляващия орган са казали 

всички спестявания, а ние имаме вече няколко милиона спестявания от намалени обществени 

поръчки, отпаднали работи, спестени пари, и всички финансови корекции след това се 
разпределят за допълнителни обекти. Именно сега юни, юли, август ни кани програмата да 
дадем нашите допълнителни обекти, за да може да използваме тези средства за финансиране и 

парите да останат пак в Смолян. Така че наистина искам да кажем, никой от Община Смолян 

не се гордее с това, че са наложени финансови корекции. Такива са наложени на абсолютно 

всички общини. Сега до колкото разбрах, Търговище май нямали, но те имат някакви сигнали, 

които са в процес. Не им пожелавам да им наложат. Дано не им наложат на хората. 
Представете си, това са Бургас, София, Благоевград, по 25 %, по 10 %. Такива корекции са 
налагани във всичките години от как сме в Европейския съюз. Дори и в 
предприсъединителните програми. Имаме по 100 % корекции на общини. Че аз тогава не 
Прокуратура, аз не знам тия хора какво трябва да правят със 100 % корекции? В Сибир ли, 

къде да ги заточат? Така че наистина съм изумен как, разбира се, един неприятен факт на 
Общината, с който ние се борим, с който всички се борите. Има позиция на Националното 

сдружение на общините. Има, аз ви споменах, и на комисия, ама знам, че трябва пред 

камерите пак да си го кажете и аз да кажа, нова методика за определяне на финансови 

корекции, която е сега от края на май-юни, почват да я прилагат. И се надяваме да ни 

запознаят тези дни с тази методика, за да знаем вече какви са новите критерии, за да може да 
избягваме грешките. Аз ви благодаря, наистина! Ще се опитаме да избягваме, но трябва да е 
ясно едно нещо на смолянския гражданин. Корекциите, които са налагани 2010 година са по 

една методика, 2012 са по друга, сега по трета, по пета. Тоест, ако вие казвате тази методика е 
грешна, ние не знаем коя методика е правилна. Обикновено финансовите корекции идват с 
една, две-три години забавяне, по нови методологии. Така че да прекратим грешната, ама не 
знаем коя е правилна. Отговорност е на възложителя. Аз мисля, че възложителят е спазил 
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закона. И другото нещо, което искам да апелирам към вас като колеги юристи. Ако настоявате 
да бъдат прекратени определени обществени поръчки, моля, посочете изрично на кмета 
основанията в ЗОП за прекратяване и мотивите. За неоснователно и не мотивирано 

прекратяване на обществена поръчка, кметът носи глоба до 5 хиляди лева, ако не се лъжа. 
Дайте ги точно основанията, дайте ги мотивите да прекратим. Това е мое мнение, не 
ангажирам кмета и т. н. Мога още много да говоря, но наистина искам тука да има малко по-

отговорно отношение. Да кажем наистина грешките, да кажем проблемите, но да не 
изопачаваме фактите така, че да заблуждаваме гражданите на Смолян. Благодаря! 
ДАНЧО КИРЯКОВ: Г-н Безергянов. 
(Димитър Кръстанов, от място: Това беше изказване по същество.) 

АНГЕЛ БЕЗЕРГЯНОВ: Уважаеми г-н кмет на Община Смолян, уважаеми г-н председател на 
Общински съвет – Смолян, уважаеми колеги общински съветници, уважаеми дами и господа 
кметове на населени места, уважаеми дами и господа представители на електронните и 

печатните медии! Във връзка така с разгорещения дебат по така сериозната тема, която 

обсъждаме днес, искам да направя своето изказване и да обърна внимание на няколко по-

важни неща, които бяха споменати от част от колегите, но все пак смятам, че са важни и 

съществени и допринасят за целия този диалог. Това, което дискутираме, това, което говорим, 

това, което искаме да стигне до гражданите, да разберат същината на проблема и да търсим 

конкретни решения и да не допускаме допълнителни грешки, натоварвания и финансови 

корекции на гърба на Общината. Знаете, през годините с европейски средства са реализирани 

редица инфраструктурни проекти. Без това финансиране тези проекти не биха били и имали 

възможност да се реализират. Единствено и само тука винаги всяко едно трезво мислещо 

управление, което е  в действителност и управлението на Община Смолян, е работило, за да се 
подобрява живота на хората, благоденствието на гражданите и да има една действителна 
промяна на града, на всичките наши инфраструктурни образователни, технически и всякакви 

други обекти, които допринасят за това да живеем по-добре и наистина обликът на града да е 
по-приятен, както за нас, така и за туристите. В духа на това, може би стана ясно, и колегите, и 

журналистите тука могат да потвърдят, че почти в България няма община, която да не е 
санкционирана по някакъв европейски проект и да няма наложена корекция. Наистина, 
Община Смолян има наложени корекции, това са факт. Но както казаха и колегите, това са 
корекции, които са в минимални размери. В размер на не-повече от 5-10 % от съответната 
безвъзмездна помощ, която е финансирал или която е подпомогнал управляващият орган, за 
да може да се осъществи конкретният проект. Само за информация на гражданите. 
Обстановката в някои общини, така наречени „отличници“ в кавички разбира се, по справки 

на медиите, всеки един от вас може да си направи равносметка. Тука, както казаха колегите, 
едва ли не общините, които са управлявани от ГЕРБ са били пожалени. Това въобще не е така 
и не е вярно. Всички общини на общи основания са им налагани корекции, без значение кой 

кмет я управлява, коя коалиция или по какъв начин. Има ли съответно нарушение, което е 
констатирано от управляващия орган, той се възползва от правомощията си, наложил е 
санкция и съответно след това произлиза възможността за всеки един бенефициент по дадена 
програма, когато има наложена корекция, съответно да възрази, да се образува съдебно 

производство. Всички необходими инстанции, които дава закона и когато някой смята, че са 
му ограничени по някакъв начин правата му или по някакъв начин тези корекции и тези 

съответни санкции, които са наложени са неоснователни, има своето право да ги обжалва и да 
търси решения на съдилищата. Предпоставките за допускане на тези грешки и по-конкретно 

по тези методики, които се коментират, смятам че са много. Във връзка с динамичната 
промяна на нормативната уредба в страната създава и допринася също за тези нарушения и 
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тези предпоставки и корекции, които се налагани във връзка с определените методики при 

избора на изпълнител в конкретните обществени поръчки. Знаете, много пъти колегите от 
опозицията са казвали и са се опитвали да разискват и да казват защо не използваме критерия 
„Най-ниска цена“. Но многократно в практиката това показва едни лоши резултати. Особено 

за строителство, там, където се касае. Това води до нереализирани проекти, до лошо 

качествено изпълнение на СМР дейностите, закъснение на срокове, неефективност на 
използване на тези средства. Сега ще кажете за субективният елемент. Да, вярно е, мотивите 
на Съда определят, казват че има субективност при използване на този критерий. Но като 

цяло, когато законът го позволява, когато и Законът за обществените поръчки и Правилника за 
прилагането му дават такава възможност изпълнителят да оценя в даден процент и субективни 

такива критерии, просто няма как някой да ме убеди …. Дори ако говорим за 50 % на тази 

методика, дори и 10 % да е от оценката този субективен елемент, в повечето случаи при една 
финансова корекция, при една такава фактическа обстановка, без значение дали е 10 или 50 %, 

съм убеден, че мотивите на Съда ще са същите, които цитираха и колегите. Защото много 

трудно е да оцениш нещо, когато критерият е субективен. Няма как да дадеш точна преценка 
на дадена тежест в един критерий с друг. За всички ни е известно, че по така предложената 
докладна, по-точно искам да коментирам точка 3 от така предложения проект за решение в 
докладната, за мен лично възникват някакви въпроси, които предполагам, че и от 
Администрацията и от вносителите могат да ми отговорят. Дали са изследвани въпросите 
какви биха били евентуалните социално-икономически и правни последици във връзката с 
прекратяването на тези проекти и съответно има ли някаква непосредствена опасност за 
пропускане на преклузивни срокове, съгласно програмата и сключения договор между 

Общината и Управляващия орган? Защото това са важни неща. Значи тука става въпрос за 
едни много сериозни проекти. За това, което се иска в тази докладна записка, се касае за две 
обособени позиции. Това е основен ремонт на Планетариума, една историческа с национално 

значение сграда и институция, другото е за дневния център, който се изгражда за хората с 
деменция. Също така не виждам повод и смисъл на този етап на това, което колегите са 
записали в т. 4, да има някакви конкретни съмнения за деяния, представляващи престъпления 
по смисъла на Наказателния кодекс. Защото ние тука единствено и само по тази линия и по 

този начин, по този законен повод може да сезираме прокуратурата. Както каза и г-н Топов, тя 
и сама може да се самосезира. Всичките наши протоколи и решения, записи, са публични и 

всеки един от нас, и граждани и общински съветник има своите правомощия, когато смята, че 
е нарушен закона, че има данни за дадено престъпление, съответно да сезира компетентните 
органи, които да вземат мнение и становище. Другото, което е важно да се каже, че дори в 
случая да бъдат потвърдени конкретните санкции от ВАС като конкретна хипотеза, която 

разглеждаха и колегите преди мен преждеговорящите, изказаха мнение. Аз считам, че вече 
един път Управляващият орган е наложил административно-наказателна отговорност на 
Общината с тези санкции. Реално за тези определени случаи кметът може да реализира само 

дисциплинарна отговорност или административно-наказателна спрямо виновните лица. А тука 
да коментираме за конкретни данни за престъпление и така нататък, мисля, че не е сериозно в 
този ред на мисли от тази фактология, с която разполагаме, това, което коментираме, това, 
което ни се представя като обстановка. За съжаление, за пореден път оставаме свидетели на 
една поредна пиар акция, с която се цели пак да омаскари и да орони престижа, доброто име 
на ръководството на Община Смолян. На мен ми е ясно, че единственият така основен мотив и 

търсещ резултат е краткосрочният политически дивидент. Но за съжаление, може би ще ни се 
наложи до  края на месец октомври наистина сесиите да протекат по един такъв неприятен за 
мен начин и дух, и стил за институцията Общински съвет и за това наистина какво би 
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следвало и как би трябвало да защитаваме обществения интерес и да работим за 
благоденствието на гражданите. Скъпи колеги, на всички ни е ясно, че евроизборите бяха 
достатъчно красноречиви от гледна точка на резултатите. Показаха, че за съжаление това, на 
което разчитаха повечето политически партии, синдромът на късата памет на гражданите не 
надделя. Напротив, не надделяха дори и емоциите, а надделя разума. Което за мен е радостно 

и само по един такъв България може да върви в своя европейски път на развитие. Благодаря!  
(Откъслечни ръкопляскания в залата.) 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Г-н Мирчев, след това г-жа Чолакова. 
(Димитър Кръстанов, от място: Това беше основно изказване. Нали така?) 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Да. 
(Димитър Кръстанов, от място: Една кратка реплика.) 

ДАНЧО КИРЯКОВ: А, реплика щом има, заповядайте! Най-напред репликата. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Благодаря ви, г-н председателю! Уважаеми г-н кмете, уважаеми 

колеги! Г-н Безергянов, моите уважения към юридическият анализ, който направихте, но вие 
не може да отречете, то е толкова ясно, че дирекция на Министерски съвет като управляващ 

орган на едната програма и че заместник-министър на регионалното развитие и 

благоустройството и шест различни състава на Пловдивски административен съд ви казват, че 
са нарушени ЗОП и съответните европейски регламенти. Вие ми говорите за политически 

дивиденти. Моля ви, поне от тук нататък не го правете така. Сега, г-н Захариев е убеден, че е 
прав. Нека се произнесе и ВАС, но ВАС ще се произнесе догодина. Тогава ще се върнем ли 

към това обсъждане? А до тогава какви вреди могат да бъдат нанесени на общината? Нека 
погледнем въпроса така. Избягва се конкретната фактология и се отива в едни изводи и 

заключения, които са много странични. Те нямат пряко отношение. Те не са съотносими към 

това, което правим. Вярно, че съдебното производство не е приключило. Ние затова не се 
произнасяме с присъди. С присъди ще се произнесе съответната институция. Но нима това не 
е достатъчно? Да ти кажат, че ти си сбъркал тука в ЗОП и регламент на ЕС, да ти наложат 
санкция и ти да викаш „вие правите политика“. Не се увличайте по тази. Тука става дума за 
един много ясен прагматизъм, който е конкретно управленски. Нищо политическо няма тука. 
ДАНЧО КИРЯКОВ: Дуплика. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Между другото, политика автомобил не тика. Нали знаете какво по 

този въпрос са казали? 

АНГЕЛ БЕЗЕРГЯНОВ: Благодаря за така направената реплика, г-н Кръстанов! Хубаво е да не 
бъркаме присъди с решения, защото реално погледнато крайният акт на Съда ще е решение, 
няма да е присъда. Присъдите са към НК и те може би ако има данни за конкретни 

престъпления, те съдиите и прокурорите съответно ще се произнесат по тях. В тази връзка, 
нали ми казахте да не смесвам политиката със съдебните производства. Г-н Кръстанов, вие не 
знам дали знаете, но практиката на Върховният административен съд по така сходни и 

идентични казуси е доста разнопосочна. Няма трайна практика във връзка с наложените 
корекции. Затова примерно Пловдивския административен съд и съдиите от него, могат да 
възприемат напълно мотивите на управляващия орган. Например Софийски административен 

съд, както и Варна или Бургас, съдиите по друг начин да интерпретират мотивите и да правят 
своето изложение и съответно да разглеждат и коментират и обосновават конкретно 

решенията си в една съвсем друга среда. Тъй че пак казвам, много е тънък момента, когато 

изцяло се опитват да се вземат едни правомощия, които са дадени на една система, която е 
независима и всеки един от нас би следвало да се съобразява с актове на Съда, които са влезли 

в законова сила. Благодаря! 
(Кирил Хаджихристев, от място: Реплика.) 
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ДАНЧО КИРЯКОВ: На кого? 

(Кирил Хаджихристев, от място: На г-н Безергянов и на г-н Захариев.) 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Една процедура има тука. 
САЛИХ АРШИНСКИ: Колеги, няма да предлагам прекратяване. Една молба, г-н председател. 

Да спазваме Правилника. Акцентирам, всеки един общински съветник има право на едно 

основно изказване. Репликите и дупликите са до 2 минути. Личното обяснение в края на 
сесията. 
ДАНЧО КИРЯКОВ: Така е. Може би щях да бъда обвинен, ако ограничих изказванията точно 

на вносителите, от които имаше изказвания 10 минути, имаше изказване 8 минути, точно на 
вносителите. Заповядайте, г-н Хаджихристев! 
КИРИЛ ХАДЖИХРИСТЕВ: Към г-н Захариев, защото той излезна и каза много неща. А 

приема ли той мотивите на Съда, че методиката за оценка в частта спрямо организацията за 
изпълнение на поръчката, той би позволил да се даде предимство, каквото не се следва или 

необосновано да се ограничи кръгът на потенциални участници. И следващото. Методиката за 
оценка на показателя „Организация на изпълнение на поръчката“ допуска субективно 

оценяване, чийто резултатност е неравно третиране на участниците в противоречие на 
принципите. И не мога да разбера от одеве г-н Захариев защо обяснява за методиката, която 

трябва да открива тези неща. Оставете я методиката. Тя е написана, вие трябва да се 
запознавате с нея и да правите така, че да не ви откриват такива неща. Защото това е чисто 

субективен момент. И не знам г-н Безергянов, колега по право, казва: „Да, ами трудно се 
прави оценка на субективно условие“. Целта е да се избегне субективното условие. Това е 
целта на тази глоба, която ви е наложена. Затова Управляващият орган го е наложил, затова и 

Съдът го потвърждава. 
ДАНЧО КИРЯКОВ: Г-н Мирчев. 
(Димитър Николов от място, иска думата.) 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Дуплика ли? Г-н Мирчев, заповядайте! Г-н Мирчев чака от 40 минути 

сигурно да се изкаже. 
ПЕТЪР МИРЧЕВ: Уважаеми г-н кмет, уважаеми г-н председател, колеги, гости! Слушах 

внимателно изказванията на всеки един от вас. Аз също искам да взема становище и да изразя 
позиция по така внесената докладна. Ще конструирам изказването си в няколко насоки, като 

първо ще взема становище по отношение на докладната и след това ще спра вниманието ви на 
няколко според мен също важни факта. На първо място лично за мен докладната е неясна, не 
мотивирана и не обоснована. Независимо, че съм юрист, аз я чета и в крайна сметка оставам с 
впечатление, че има доста непълноти и некоректно е попълнена. Тоест постоянно част от 
вносителите на докладната се упреква администрацията за некоректно подготвени докладни, 

че едва ли не гражданите нямат право на достъп до конкретната информация, нямат право да 
участват в заседанията и тем подобни. На страница втора, така наречената липсваща страница 
от докладната, се цитират 7 или 8 на брой дела. Не е ясно обаче от коя година са тия дела. 
Обикновеният гражданин, който иска да се запознае с тия дела и да види в крайна сметка 
посоченото в докладната има ли връзка с това, което се цитира, няма как да се запознае. На 
следващо място. Говори се и се използват термини, които не се дава легална дефиниция за тях 

нито в законодателството, нито в самата докладна. Не че са задължителни, но от гледна точка 
от уважение към обикновения човек, следва когато се прави нещо, наистина да е както трябва. 
На следващо място, когато е изготвена докладната, може би е пропусната да се посочи 

позицията на една за мен важна фигура в самото съдебно производство, която фигура е 
участвала в самото производство. Това е фигурата на прокурора от Върховна 
административна прокуратура. Насочвам вниманието ви, че това дело във ВАС, по което има 
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вече издадено решение, е именно това дело, за което и г-н Захариев спомена, като там 

финансовата корекция, ако не се лъжа, по спомен е 603 лева. Така че останалите близо около 

500 хиляди и нещо касаят тези дела, които са в Пловдив 7-те, плюс едното в София, по което 

за момента след малко ще говоря, по които още няма влязло в сила съдебно решение. Но 

интересна е позицията на прокурора по това дело, което е приключило във ВАС, по което 

санкцията е ниска в сравнение с тези по останалите дела. От уважение към гражданите, както 

си позволи и един от вносителите да чете мотивите по съответните съдебни актове, които не 
са влезли в сила, аз също искам да обърна внимание върху няколко съществени изказвания 
именно на прокурора от Върховна административна прокуратура. Същият казва 
„Касационната жалба е допустима и основателна“. На следващо място прокурорът казва 
„Съдебният акт, с който е потвърдено решението за определяне на финансовата корекция е 
незаконосъобразен“. Това го казва представителят на Върховна административна прокуратура. 
На следващо място същият казва: „За да постанови обжалваното решение, Съдът не е изяснил 

релевантните факти. Необосновано е приел, че одобрената методика за показател еди-кой си 

за оценка, противоречи на разпоредбата на чл. 33, ал. 1 от Правилника за прилагане на ЗОП“. 

Тоест според представителят на Върховна административна прокуратура 
първоинстанционният съд в лицето на Административен съд – София град не е изяснил 

релевантните по делото факти. Всички юристи знаят, че в крайна сметка когато не е изяснена 
фактическата обстановка, рискът да се вземе погрешно и неправилно решение е голям. Най-

вероятно и тука се е случило същото. На следващо място същият прокурор казва“ „Изводът за 
наличие на нередност също се явява необоснован. Методиката за оценка на офертата е 
определена в съответствие с изискванията на действащата нормативна уредба, в това число и в 
съответствие с чл. 33, ал. 1 от Правилника за прилагане на ЗОП. Твърдението, че е допуснато 

нарушение на принципите в ал. 2 е неоснователно… 

(Част от общинските съветници разговарят помежду си.) 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Може ли, колеги? 

ПЕТЪР МИРЧЕВ: Явно те не проявяват интерес. Чухме техните изказвания, другите са без 
значение вероятно. 

(Михаил Генчев, от място: Хайде да не казвам нещо тука.) 

ПЕТЪР МИРЧЕВ: Методиката за оценка на офертите е определена в съответствие с 
изискванията на действащата нормативна уредба, в това число в съответствие с чл. 33, ал. 1 от 
Правилника за прилагане на ЗОП. Твърдението, че е допуснато нарушение на принципите в 
чл. 2 е неоснователно и се опровергава от установените по делото факти. На следващо място 

същият прокурор казва. „Разпоредбата на чл. 63, ал. 1 от ЗОП предоставя оперативна 
самостоятелност на възложителите да определят критерии, въз основа на които да се установи, 

че участникът разполага с необходимите човешки и технически ресурси“ и т. н. На следващо 

място същият казва: „Одобрената методика съответства на критериите за подбор за доказване 
на техническите и професионални способности на потенциалните участници.“ На следващо 

място също казва: „До колкото законодателят е предоставил … 

(Михаил Генчев разговаря с Кирил Хаджихристев.) 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Хем вика да не си отварям устата, хем пак продължаваш. Хем няма 
да говориш, пък… 

(Михаил Генчев, от залата: Няма да ми затвориш устата, кмете. Няма как! Не ти си ме 

пратил тука, някои други хора. 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Г-н Генчев, моля ви се! 
(Ивайло Халваджиев, от място: Не сме в кръчмата.) 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Много често нарушавате така реда в залата. 
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(Михаил Генчев: Не съм го нарушил в момента.) 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Ето сега в момента … 

(Михаил Генчев: Че съм отишъл да се консултирам. Не съм казал нищо. 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Не, прекъсвате. Консултирайте се, г-н Генчев. 
(Михаил Генчев: Консултирам се, нищо не съм казал. Той да си говори.) 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Пречите на изказващия се. 
(Михаил Генчев: А, преча на изказващия се.) 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Разбира се. 
(Михаил Генчев: Нали знаеш онази приказка кой на кого пречи?) 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Ето сега, вместо да спрете … 

ПЕТЪР МИРЧЕВ: Не става въпрос, г-н Генчев, за пречене. Аз мога да си говоря независимо от 
вашето мнение. 
(Михаил Генчев: Говори си, говори си, още пет-шест такова прочети. Няма проблем, ще те 

слушаме.) 

ПЕТЪР МИРЧЕВ: Когато ние сме тук, за да бъдем коректни към гражданите, когато говорим 

за коректност, трябва да сме изцяло коректни. 

(Михаил Генчев: Давай, давай!) 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Г-н Генчев, моля ви се! 
ПЕТЪР МИРЧЕВ: Не може да вземете неща, които устройват единствено и само вас  и да ги 

използвате по неправилен начин. Защо не бъдете съвсем открити? Аз мисля, че обществото 

следва да знае в крайна сметка, че Общината е предприела съответните правилни действия и 

това се подкрепя не от кой да е, а от прокурор на Върховна административна прокуратура. 
Извинявайте, ако този прокурор има такава позиция независимо от това, че финансовите 
корекции са за около 600 лева, за какво говорим? Нека да имаме уважение един към друг и 

най-вече към гражданите. На следващо място прокурорът, същият този казва: „Одобрената 
методика съответства на критериите за подбор за доказване на техническите и професионални 

способности на потенциалните участници.“ Отговаря на следващо място „До колкото 

законодателят е предоставил в преценката на възложителя сам да определи онези показатели 

за оценка, които в най-голяма степен обезпечават задоволяването на неговите потребности, 

следва да се приема, че в конкретния случай с оглед предмета на поръчката, законосъобразно 

възложителят е преценил, че описанието на изпълнението и управлението на дейностите за 
изпълнение на поръчката са неразривно свързани с качеството на извършеното от 
участниците, с оглед на което на основание чл. 70, ал. 4 е заложил същите да бъдат показатели 

за оценка.“ И на следващо място казва: „Предвид факта, че предложената методика не 
ограничава конкуренцията в обществената поръчка, не са налице хипотезите на чл. 72, ал. 1, а 
именно допуснато нарушение на приложимото право. Напротив, такова не е допуснато.“ И 

още две негови изказвания, които също са съществени. „Основателни са и възраженията на 
касатора за липса на мотиви относно поставените възражения предвид нормата на чл. 72, ал. 3 

и ал. 4.“ И на последно място: „Предвид изложеното, считам, че решението е неправилно и 

като такова следва да бъде отменено“. Тоест решението за обжалване на това решение на 
първоинстанционния съд – Административен съд – София град, в случая аз считам, че е било 

абсолютно правилно. Считам, че правилно в своята касационна жалба Община Смолян е 
посочила касационните основания и мотиви за това. И считам, че в крайна сметка щом 

прокурор от Върховна административна прокуратура защитава и изцяло възприема 
посоченото в касационната жалба, в крайна сметка това показва, че не може да се приеме за 
безусловно така наречените нарушения, които органът по управление е възприел. Това, че 
част от тези нарушения са възприети от Административен съд – Пловдив, а също и както 
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колегите преди мен споменаха, в крайна сметка няма влязъл в сила съдебен акт. Какво ще е 
решението на Съда, времето ще покаже. На следващо място в изказването си, искам да взема 
становище и по използваният епитет „груби нарушения“ в самото заглавие на докладната 
записка. Ако позицията на прокурора от Върховна административна прокуратура е такава, а 
вие с докладната използвате думите „груби нарушения“, аз не знам този човек, ако днес беше 
тука, какво щеше да каже. Няма абсолютно никакво грубо нарушение. Ако използваме 
някакви епитети, то те не трябва да бъдат тези. Явно има някои нормативни актове, с които 

може би не сте се запознали. Там се запознават други термини, които ако бях на ваше място, 

може би щях да използвам. Но фактът, да се използва термина „груби нарушения“ аз съм 

против и смятам, че не е уместен. На следващо място. Един колега преди малко каза, че г-н 

кмета се опитва да измества темата на разговора и темата на докладната. Изслушах 

внимателно изказванията на всички. Считам, че част от колегите, те се опитаха да изместят 
темата на докладната. В изказванията на г-н Мелемов, които бяха няколко, аз самият не 
намирам нито едно изказване, което да измества фокуса и центъра на докладната. Както 

виждате, същият е отворен независимо, че не е задължен да отговаря на ваши въпроси, тъй 

като вие сте вносители, той от уважение присъства, все пак отговаря. Тоест той е открит и 

правилно на няколко пъти каза: „Ако имате най-малко съмнение, защо не сигнализирате 
съответните институции?“ Но само говорене без действия, не си струва. Няма смисъл да се 
прави. На следващо място. Използването на невлезли в сила решения, за мен това е 
несериозно. Невлязлото в сила решение за мен е като едно бъдещо събитие, чийто неясен 

резултат и край не е ясен. Да се посочва, че едва ли не ние ще бъдем санкционирани за 
невлезли в сила решения, за мен е несериозно и неуместно. Усещам в крайна сметка, че вие 
може би сте имали друга цел за внасянето на тази докладна, но оставям на въображението на 
всеки от тези, които са ви избрали, да си направи съответните изводи. Не на последно място 

смятам, че всички изказвания на колегите, въпреки всичко не успяха да ме убедят в правотата 
на тази докладна записка. Така че моля всички към здрав разум. 

(От залата: Реплика.) 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Реплика, г-н Топов. 
ФИЛИП ТОПОВ: Уважаеми колеги, аз ще предложа на г-н Мелемов за следващите 
касационни жалби пред Върховният административен съд да ангажира като защита адвокат 
Мирчев. Явно колегата Мирчев, в никакъв случай никакво лично отношение, е чел докладната 
записка, както е чел и този прокурор. Лаконичен съм. Чл. 33, ал. 1 от Правилника за прилагане 
на ЗОП. Това, което е говорил прокурора няма нищо общо с този текст. Затова колеги, чета 
дословно. „Възложителите могат да изискват представяне на планове, графици и други 

документи, за да оценят организацията на изпълнение в съответствие с методиката за оценка“. 

И тука, г-н Мирчев, и сега ще видя и прокурора, ще му изпратя този абзац, „не се допуска 
оценяване на пълнотата и начина на представяне на информацията в документите.“ В тези 

случаи в документите за участие се определят ясни и конкретни условия. Нито управляващият 
орган, нито съдилищата в първата инстанция не са намерили правни аргументи за противовес 
на това, което приказвал прокурора. При нас, уважаеми колеги, са оценявани точно пълнотата 
и начина на представяне на информацията, а не конкретните извършвания на съответните 
СМР-та и прочие. И малко да разсея аудиторията. Един юрист, да не му правя реклама, дава 
забележки към Юлиян Инджов, един от най-големите строителни предприемачи, как се прави 

шапка, бетонова шапка и кой е технологичният процес, кога се разваля тази бетонова шапка и 

прочие, и прочие. Наистина това са несериозните неща, г-н Мирчев. Ще ви помоля наистина 
да прочетете по-внимателно докладната и решенията на всички останали съдилища, а не 
избирателно да кажете кое е говорил прокурора в едно от последните дела. 
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ДАНЧО КИРЯКОВ: Г-жа Чолакова, след това г-н Николов. 
(Кирил Хаджихристев, от място: Охо, те по азбучен ред започнаха.) 

АНИТА ЧОЛАКОВА: Горе-долу. Здравейте и от мен! Да ви представя и моята гледна точка. 
Няма да преувелича, ако кажа, че през последните дни прочетох стотици решения на 
административни съдилища, както и питания на депутати до министъра на регионалното 

развитие за всички области в страната. Изводът ми е, че наистина масово са налагани санкции 

на бенефициентите по абсолютно всички оперативни програми. На практика изключения 
няма. По „Региони в растеж“, тази, за която сме се събрали днес, са санкционирани абсолютно 

всички близо 80 общини. Проверени са не само общини, а и държавни ведомства, 
министерства, агенции и всички останали възложители, които са публични. В резултат на 
механизма за автоконтрол са наложени корекции. Решенията на управляващият орган за 
налагането им са индивидуални административни актове и Община Смолян в случая има 
правен интерес да ги обжалва, считайки, че са неоснователни. Дали е така или не, ще реши 

върховният административен съд, не някой в тази зала. Нека да не бъдем лицемерни. Всеки от 
нас би ги обжалвал. Ако не бяха обжалвани, щяхте да критикувате. Защо са наложени? Това е 
по-същественият въпрос. Краткият отговор е, че управляващият орган смята, че са допуснати 

нередности, които подчертавам, не са доказани с окончателно решение. Според мен това 
извънредно, или да го наречем тематично заседание по-добре, мисля, че е по-правилно, беше и 

продължава да е излишно. Оценявам го като предизборна истерия. Каквото и да си говорим 

днес, няма да променим изхода от съдебните процедури, а само те са от значение, не 
словесната надпревара тука. Да сте чули в останалите общини да свикват извънредни 

заседания по тази тема? Да искат дисциплинарни наказания, да искат намеса на 
Прокуратурата? Не. Два са възможните отговора. Или опозицията тука е свръх изнервена, или 

опонентите в останалите общини спят или са глупави. Например, говоря за кмета на 
Ивайловград (ГЕРБ), където за 10 проекта са наложени 29 корекции. Кметът на Крумовград от 
ДПС – 9 проекта с 21 корекции; кметът на Пещера (ГЕРБ) – 9 проекта с 38 корекции; кметът 
на Поморие (ГЕРБ) – 8 проекта с 20 корекции; кметът на Бургас – 5 % с 19 корекции; кметът 
на Свиленград (с инициативен комитет) – 6 проекта със 16 корекции; кметът на Белоградчик 
(БСП) – 9 проекта, 16 корекции; кметът на Нови пазар (БСП) – 6 проекта с 13 корекции; 

кметът на Шумен (ДПС) – 2 проекта с 11 корекции. И това са само примери на общини с най-

много корекции в България. Ние имаме два проекта със 7 корекции. По отношение на 
искането да се налагат дисциплинарни наказания, подчертавам, че кметът на всяка община 
има оперативна самостоятелност да назначава служители и ако прецени за нужно, да ги 

наказва. В случая над 10 000 души са гласували доверие на г-н Мелемов за това. За сигналът 
до Прокуратурата, който иска да внесе председателя, интересно защо не сте го подали досега? 

Кой закон пречи? За цената като водещ критерий. Ще припомня какво се случи в Смолян, 

когато беше така. това е скандално известния ЛОТ 27 за пътищата между Смолян и Стойките 
през Пампорово и Превала и пътя Смилян – Рудозем. При прогнозна цена 25 400 000, един 

старозагорски консорциум спечели поръчката за 14 600 000. Тоест с 11 милиона по-малко. В 

последствие стана ясно,  че това е дъмпингова цена и консорциумът не може да свърши 

работа. А тогава вече бяха преведени пари. АПИ прекрати договора, обяви отново поръчка, но 

последва грандиозна битка на няколко фланга – КЗК, ВАС, Арбитража на Търговско-

промишлената палата. Пътната агенция в крайна сметка спечели делата, но едва се вместиха в 
срока да направят обектите, иначе трябваше да връщат пари на Европейската комисия. Щетата 
за възложителя от този механизъм на възлагане и от тази конкретна поръчка е много над 3 

милиона лева. Ще ви кажа какво ще се случи в Смолян при водещ критерий цена. Нито една 
местна фирма няма да спечели поръчка, защото ще станем рай за мощните строителни фирми. 
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Само те могат да си позволят на места да играят с дъмпингови цени, защото имат достатъчно 

други обекти, от които печелят. Точно три години са нужни, за да се смаже по този начин 

местният бизнес. Всъщност това вече веднъж се случи и вие го помните кога. И още. Редица 
наши обекти ще се провалят, защото ще се повтори ситуацията с ЛОТ 27. Просто този, който е 
спечелил обект на дъмпингова цена, не бърза да го прави, защо не му носи печалба, а ползва 
ресурсите си първо за обектите, които са му ценни и от тях има печалба. Имаше преди около 

три години иновативно предложение от една група в Общинският съвет, поръчките да се 
възлагат в тази зала със звънче. Аз искрено желая успех със звънчето. Навярно това според тях 

е най-убедителният начин да се постигне публичност и прозрачност на обществените поръчки. 

Но бих искала да поясня някои други неща, които са по-важни според мен. Първо, 

документацията за процедурите е проверявана от Агенцията за обществени поръчки и тя не е 
констатирала несъответствие със ЗОП. Второ. Процедурите не са обжалвани. Всички, които са 
смятали, че методиката е погрешна, са имали право на това. Забележете, по закона до скоро 

даже не беше задължително да се доказва качеството на заинтересованост. Тоест всеки от нас 
в тази зала като физическо или юридическо лице е имал право да обжалва. Ако процедурите 
са били порочни, щеше поне един да е обжалвал. Такова нещо няма. Трето. Корекциите на 
Смолян и всички други общини не са наложени от Европейската комисия, нека да не 
заблуждаваме хората. И ако се потвърдят с окончателно решение, задържаните средства 
остават в програмата, не се връщат в Брюксел. Те категорично подлежат на преразпределение. 
Твърдя това със 100 % сигурност, за резервните обекти. Резервни в Община Смолян са 
реконструкция на бул. „България“, ул. „Студентска“, обновяване на Галерията и 

Библиотеката. Обща стойност – 12 милиона, които има потенциал да ги спечелим. Така. Така 
че дори да се стигне до прихващане на тази корекция от 600 000 лева, истерия пак не е нужна. 
Тя е излишна. В крайна сметка проектите, които се реализират в Смолян по „Региони в 
растеж“, са за 21 милиона, а корекциите представляват 1/35 част от тях. И след като всички 

общини, без значение дали са на ГЕРБ, БСП, ДПС или са независими, са потърпевши, смятам, 

че е било неизбежно. Бих могла да стигна и по-далеч. Да твърдя, че така е било планирано да 
стане. По метода „Не греши само този, който не работи“. В противен случай щеше да има 
поне едно изключение. Поне един кмет не е санкциониран, поне един кмет на община по 

ОПРР без санкции. Проверих в последствие и в Търговище имат, водят дело. И да отбележа 
отново, че не Европа ни санкционира. Корекциите са с превантивна цел. Те са за 
презастраховка на България, за да не се стига до спиране на плащания по цели програми, както 

беше преди в един предходен период. Помните го предполагам. Благодаря! 
(Анастас Караджов, от място: Реплика.) 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Реплика, г-н Караджов. 
АНАСТАС КАРАДЖОВ: Г-н Мелемов, г-жа Чолакова ви опроверга, че сте нямали време да се 
подготвите. Излезе с 4 листа преподготвена. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Опроверга и тебе, и г-н Топов. 
АНАСТАС КАРАДЖОВ: Точно така. Така че когато има желание човек, винаги може да се 
подготви. Но имам една забележка към нея. Тя твърди, че има два варианта, за да може тази 

докладна да се входира. Единият бил популистки, вторият не помня. Третият вариант обаче е 
превенция. Превенция се нарича нещо, когато веднъж си се опарил, да не го повтаряш.  

(Анита Чолакова, от място: Именно.) 

АНАСТАС КАРАДЖОВ: Тя не го изброи обаче. Именно това е причината за тази докладна да 
бъде внесена. И затова са тези дебати толкова продължителни. Разберете го, целта на 
опозицията и на всички, които са се подписали под нея, да не се повтарят тези грешки. Да се 
избегне тази порочна практика. И още веднъж само към г-жа Чолакова. Искрено се надявам 
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следващият път отново да отговаря с номера й да отговаря с номера  в листата, за да може да я 
слушаме с подобни изказвания. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Г-н Караджов, този начин на работа, вие ставате и казвате „имам 

забележка“ ... Сега трябва да бъдем колегиални. Г-н Караджов, трябва колегиалност. Как ще 
правите забележка? Какъв сте вие, та й правите забележка. Ама и още малко ще я осъдите. 
Сигурно ще кажете вие сте виновна, това е грубо нарушение.. Може и такива неща да кажете. 
Как така забележка? Вие сте колеги, бе! 
(От залата: Реплика.) 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Още една реплика, г-н Николов, има. Г-н Кръстанов. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Благодаря ви, г-н председателю! Уважаеми колеги! Аз моля да не 
се влиза дълбоко в експертни анализи и категорични изводи, когато се дават примери. Моля 
ЛОТ 27 и целият случай да не се използва по този повърхностен начин. Той е много особен. 

Целият случай е много особен. Той е обеца на ухото не само на нас, на АПИ и на 
Министерството. Там има криминални елементи, има организирана като цяло, подбирам си 

изразите много внимателно, забелязвате, но той не е показателен. ЛОТ 27 е най-специфичният 
случай, който може някъде да се случи. Така че моля колегите, които искат да използват ЛОТ 

27 за пример, за ниска цена и за дъмпингово печелене на поръчка и след това с едни 

последици, които са уникални по своята същност, да го извадят от така арсенала за сравнение. 
Той е несравним с нищо. Благодаря!  
ДАНЧО КИРЯКОВ: Заповядайте, г-н Николов, за изказване. 
ДИМИТЪР НИКОЛОВ: Благодаря! Уважаеми г-н председател, уважаеми г-н кмет, уважаеми 

колеги, уважаеми кметове, уважаеми гости и медии. Аз ще бъда кратък. В края на заседанието 

няма да ви отегча. Както винаги моите изказвания са така синтезирани, кратки, ясни и точни. 

Аз не съм се подготвил като колегите, нито съм писал нищо. Просто се чувствам длъжен да 
взема отношение по някои неща, които възникнаха сега в залата и по някои подмятания по 

отношение на кмета. И конкретно по същество. Днес имаме сесия. Значи аз не искам да 
умувам дали е редовна, извънредна, спешна. Не искам да умувам за обществени поръчки, за 
проекти, дали е прав Пловдивският съд или не е прав. Аз си задавам въпроса, предполагам, че 
и някои от колегите също ще си зададат въпроса „Какво би променило за обикновеният 
смолянчанин, ако днес разбере примерно, че има наложени корекции 600 000 лева на Община 
Смолян и ги разбере на 27-ми в четвъртък?“ Какво би променило това? Това ми е реторичен 

въпрос. Нищо. Другото, което искам да взема отношение, вероятно ще бъде репликирано от г-
н Топов. В решението, което ни се предлага в 5-та точка – председателят на Общински съвет 
да изпрати материалите от заседанието на Окръжна прокуратура – Смолян, която да извърши 

проверка с оглед на евентуални извършени престъпления. Искам да попита г-н Топов 
следното. Г-н Топов, вие бяхте председател предишният мандат. Наследихте корекции от 
предишното управление. Не ви ли мина през ума тогава, а вие сте и бивш полицай, много 

добър криминалист наистина, моите почитания към вас, че може да бъде извършено.., може би 

е било извършено някакво престъпление, престъпни действия, за да сезирате Прокуратурата и 

тогава, а не днес? Така. Също бих посъветвал г-н Мелемов, в кавички разбира се, г-н Мелемов, 
до края на мандата да не се занимаваме повече с никакви поръчки, с никакви проекти. Който 

го е страх от мечки, да не ходи в гората, както казват родопчани. Смятам, че нас не ни е страх, 

че има корекции, защото много общини в България, това да не служи като оправдание разбира 
се, в сравнение с другите общини, че те имат корекции. И също ще си послужа с един пример 

от 1994 година, когато Боби Михайлов каза в медиите „Който го е страх от медиите, да не 
става вратар“. Така че който го е страх от корекции, няма да прави проекти, няма да прави 

поръчки и приключваме. И тука от разни подмятания към г-н Мелемов, наистина искам да 
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взема отношение. Тука 1/3 от общинските съветници съм ги учил на миграции и съм им писал 

6-ци в Механотехникума. Имам претенции, че разбирам от миграции. И наистина репликирам 

колегата Караджов, че кметът Мелемов е виновен за обезлюдяването на града. Да, мога да 
кажа на колегата Караджов, че кметът Мелемов е виновен не само за обезлюдяване на Смолян, 

кметът Мелемов е виновен за обезлюдяване на България. 2 милиона българи живеят и работят 
в чужбина – той е виновен. Светът и Европейският съюз са отворени за всеки един от нас. 
Всеки един може да работи и да живее където си иска. Така че в заключение, г- Мелемов,  той 

е виновен, че има миграция в България. И също две-три изречения за спортната зала. Да, г-н 

Мелемов е виновен, че в Смолян има четири сезона, ясно изразени четири сезона. Г-н 

Мелемов е виновен, че има зима и хората не могат да играят вънка. Така че, г-н Мелемов, 
постарайте се следващият мандат да няма зима в Смолян, за да можем да играем и да ритаме 
топка през цялата година. Завърших! 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Ще направя още зали, няма страшно.  

ДАНЧО КИРЯКОВ: Г-н Топов, след това г-н Караджов за реплики. 

ФИЛИП ТОПОВ: Колеги, аз си спомням, тука преди бая време, когато уважаваната от мен 

Анита Чолакова нарече мен, Митко Николов и г-н Данчо Киряков предатели, но не е късно 

човек, дето се вика, да промени амплоато си и отношението си. Това нещо го казвам във 
връзка с това преди малко, където каза, че аз съм бил председател на Общинският съвет и 

бъра, бъра. Г-н Николов, аз съм бил председател до 2015 година. В точка 5, това не ме засяга 
въобще това, което говорите, обаче четете внимателно документите, колеги от ГЕРБ. 

Председателят на Общинският съвет да изпрати материалите от заседанието. От това 
заседание. Аз трябва да съм бил в позицията на баба Ванга, да знам 2015 година какво ще 
произведе това заседание. Просто недейте да заблуждавайте хората. 
(Кирил Хаджихристев, от място: Процедура.) 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Г-н Караджов… Ще ви дам думата за дуплика. 
АНАСТАС КАРАДЖОВ: Г-н Николов, стигнахме дъното. 

(Димитър Николов, от място: Да, да.) 
АНАСТАС КАРАДЖОВ: Наистина не съм допускал,  че някой може да си помисли, че искам 

от г-н Мелемов да промени атмосферните условия в град Смолян. Напротив, г-н Мелемов не 
може да повлияе, както и нито един в тази зала не може да повлияе на това. Но казах, и не 
знам, явно не сте ме разбрали, ако искате после мога да ви го напиша, че г-н Мелемов преди 

да построи тези съоръжения можеше да се поинтересува. Има безброй технологии, които 

позволяват целогодишно и целосезонно да се играе футбол, тенис, каквото и да е. Няма нищо. 

Много съжалявам, че не сте ме разбрали, но категорично съм нямал това предвид.  

ДАНЧО КИРЯКОВ: Дуплика. Заповядайте! 
ДИМИТЪР КИРЯКОВ: Г-н Топов, нямам предвид нали днешното заседание 2015 година. 
Имам предвид, когато вие станахте председател на Общинския съвет, когато наследихте 
подобни корекции, които в момента говорим на това заседание. Не става въпрос за 2015 

година и за 2019-та. Когато унаследихте корекциите от предишното управление. Тогава да 
сезирате Окръжна прокуратура.  
(Михаил Генчев, от място: Корекциите не касаят председателя.) 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Г-н Аршински за изказване. 
САЛИХ АРШИНСКИ: Благодаря! Уважаеми г-н председател, уважаеми г-н кмет, уважаеми 

общински съветници, останалата част от медиите! Аз съм един от подписалите, първият 
подписал докладната. Честно да ви кажа, не съм я чел. Не че не съм запознат с текста. 
Причината да присъствам на информационната среща, организирана от вестник „Отзвук“ 

беше поканата и констатацията, която многоуважавания г-н Маринов направи на срещата и 
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която споделям. Аз няма да коментирам нито едно изказване до тук. В изминалите три дни си 

направих усилието да проверя каква е процедурата при обявяване и контрол на обществени 

поръчки по оперативни програми. Вероятно не всичко съм запомнил, но в резюме нещата 
стоят по следния начин. Общината изготвя методика за кандидатстване по даден проект, пак 

казвам, мога и да сбъркам някъде, може да ме поправите, която методика може да бъде и 

подлежи на предварителен контрол от страна на Управляващият орган, незадължителен. 

Всеки един заинтересован обект може да оспори методиката и правилата за обществената 
поръчка. След което Общината, принципно говоря, обявява поръчка с приетата методика, 
създадените критерии и всеки един обект заинтересован може отново да упражни контрол. 

Включително всеки един гражданин. След което има избран изпълнител и отново всеки един 

заинтересован може да упражни контрол пред Агенцията за обществени поръчки. След което, 

както разбирате, има съдебен контрол и така насетне. Тоест много са етапите през които 

преминава една обществена поръчка като контрол. Може и да бъркам някъде, но в общи 

линии идеята е, че има много нива на контрол. Факт е, че няма община в България, която да 
няма наложени санкции. Направих си труда да проверя в четирите общини в област Смолян, в 
която има кметове на Движението за права и свободи или подкрепени от нас. И те имат в не 
малък размер като суми. Разбрахме от всички колеги, че такива има в цялата страна. И 

изводът, който се опитвам да си направя е, че проблемът е в Управляващият орган на дадената 
оперативна програма, защото те първо съгласуват методиката, а после налагат санкции върху 
тази методика. Защо се случва? Не знам. Това са неща от държавното управление. По 

отношение на критериите, вярно е, че има критерии, които могат да бъдат определени за 
субективни, но всеки един критерий, който е с най-голяма тежест, може да бъде използван от 
недобросъвестен представител на фирма, за да получи едни пари и после да изчезне. Примери 

много. Два ще ви дам – площадът в Баните, търгове на ЮЦДП, когато едни хора се явяват с 
много ниска цена, даже ламарината не могат да си покрият, вземат едни аванси и изчезват. 
Примерът, който даде г-жа Чолакова е също. Възниква въпросът и това ми е същността на 
изказването, как на миналата сесия колеги, когато гласувахме помощите за деца, имаше едно 

ценностно мнозинство, което се определи в правила, които са определено дискриминационни 

и за което съм подал сигнал до Областния управител, до Районния прокурор. А днес отново 

обсъждаме дискриминация на база критерии. До колко са и едните и другите, въпрос на 
съдебен контрол. Как става така, че когато става въпрос за пари, сме много чувствителни на 
тема дискриминация, а когато става въпрос за права на малки деца, образуваме друго 

ценностно мнозинство? Аз ще завърша моето изказване със следното. След миналата сесия 
направих една публикация в социалните мрежи, която само в община Смолян има 4 200 

четения. След което съвсем случайно, и затова съм си взел, препоръчвам на целия Общински 

съвет да прочете книгата на Мадлин Олбрайт – Фашизмът. И сега в завършек ще напусна 
заседанието и ще оставя останалите общински съветници да преценят кога има 
дискриминация, когато има едни санкции, които има навсякъде или когато нарушаваме 
правата на едно неродено още дете. За мен не 600 000, не 6 милиона, не 60 милиона, няма 
значение от сумата, когато се нарушават правата на индивида. Благодаря ви и ви пожелавам 

приятен коментар и обсъждане на предложената докладна!;„ 

(Общинският съветник Салих Аршински напусна заседанието.) 

(Михаил Генчев, от място: Процедура.) 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Г-н Генчев, процедура. 
МИХАИЛ ГЕНЧЕВ: Предлагам да прекратим разискванията. 
ДАНЧО КИРЯКОВ: Може ли само аз накрая да кажа две думи? 

МИХАИЛ ГЕНЧЕВ: На теб няма как да не ти дадем думата. 
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ДАНЧО КИРЯКОВ: Изчаках всички и имам една молба към вносителите. Вероятно ще ме 
разберете, бил съм в позицията на г-н Мелемов. Съветвам ви четвърта точка да отпадне по 

една елементарна причина. Ако г-н Мелемов наложи санкции и дисциплинарни наказания на 
виновните по ваша и по негова преценка лица, на тези основания, за тези корекции, без да са 
приключили делата, може да го вкараме в други дела неоснователно и съветвам това да бъде 
направено след когато приключат делата по санкциите. Така ние възлагаме да свърши 

определени действия юридически, които са предпоставени от други юридически действия, 
които не са завършили. Затова ви съветвам четвърта точка, ако вие възприемете това мое 
предложение, нека да отпадне, защото ако е на това основание, би било така некоректно 

юридически и ще го вкараме в други дела евентуално. Благодаря ви! Има ли други някакви? 

Заповядайте, г-н Хаджихристев. 
КИРИЛ ХАДЖИХРИСТЕВ: Вместо „възлага“, „препоръчва“. Предлагам тази дума. 
ДАНЧО КИРЯКОВ: И аз го приемам. Добре, така заради единомислието. Има процедура за 
прекратяване на разискванията. Който е „за“, моля да гласува. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 22, „ПРОТИВ“ – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0. 

(Анастас Караджов, от място: Процедура.) 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Каква процедура? 

(Кирил Хаджихристев, от място: За гласуване.) 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Добре, аз щях да ви предложа процедура и аз. Заповядайте! 
АНАСТАС КАРАДЖОВ: Имайки предвид огромният обществен интерес, предлагам 

поименно гласуване. 
ДАНЧО КИРЯКОВ: Добре. Аз имам друго предвид, съвсем различно. Предложението ми е, 
тъй като в комисиите има разнопосочни мнения по различните точки, да не гласуваме анблок 
всички решения, да бъде точка по точка. 
(От залата: Да.) 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Ако няма възражения, да процедираме по този начин. А иначе 
предложението на г-н Караджов ще го подложа на гласуване. 
(Михаил Генчев, от място /не се чува.) 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Добре, отзад напред ли ще ги караме или подред на предложенията? Най-

напред подлагам на гласуване моето предложение да гласуваме точка по точка за всяко 

решение. Който е „за“, моля да гласува. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 20, „ПРОТИВ“ – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 2. 

ДАНЧО КИРЯКОВ: С 20 „за“ предложението се приема да се гласува точка по точка. Сега 
предложението на г-н Караджов да се гласува поименно, с оглед на обществения интерес, 
както беше казано. Който е „за“, моля да гласува. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 14, „ПРОТИВ“ – 1, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 5. 

ДАНЧО КИРЯКОВ: 14 „за“, 1 „против“ и 5 „въздържали се“, предложението се приема. 
Разбирате защо съм аз против. Г-н Генчев, аз мога да обясня моя отрицателен вот. Трябва пет 
пъти да чета списъка. Така че влизаме в процедура за гласуване. 
(Стефан Сабрутев, от място: Процедура. Имам предложение.  

ДАНЧО КИРЯКОВ: Заповядайте! 
(Стефан Сабрутев, от място: По точка 3-та, да го зачетете.) 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Ама като стигнем до там, защото гласувахме да е точка по точка. Аз съм 

ги записал предложенията. По точка първа от дневния ред. „На следващо заседание кметът на 
Община Смолян да запознае Общинският съвет с цялата информация по издадените решения 
за налагане на финансови корекции по двете оперативни програми – „Региони в растеж“ и 

„Добро управление“. 

(Кирил Хаджихристев, от място: Не е на следващото, а на свиканото. Това вече е 

изпълнено.) 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Ами ако е изпълнено, оттеглете го, колеги вносители. За да не го 
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гласуваме. Иначе трябва да го подложа на гласуване. 
(Анастас Караджов, от място: В режим на гласуване сме.) 

(Михаил Генчев, от място: Държим да се гласува.) 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Който е „за“ това предложение, моля да гласува. 
(Кирил Хаджихристев, от място: Поименно.) 

ДАНЧО КИРЯКОВ: А, поименно. Много хубаво го предложи г-н Караджов. 
(Анастас Караджов, от място: Предложих ви и система за гласуване, ама…) 

 

Поименно гласуване на т. 1 от проекта за решение по т. 1 от дневния ред: 

 

1. Анастас Караджов   – „за“ 

2. Ангел Безергянов    – „против“ 

3. Анита Чолакова               – „въздържала се“ 

 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Разбирате ли колко абсурдно нещо гласуваме в момента? 

 

4. Валентин Кюлхански    – „за“ 

5. Валентин Цолов     – „за“ 

6. Данчо Киряков     – „за“ 

7. Димитър Кръстанов    – „за“ 

8. Димитър Николов    – „въздържал се“ 

9. Екатерина Гаджева   – отсъства 
10. Елисавета Лободова    – „за“ 

11. Ивайло Халваджиев    – не гласува 
12. Иван Пищалов     – „за“ 

13. Илия Томов     – „за“ 

14. Кирил Хаджихристев    – „за“ 

15. Коста Начев     – „за“ 

16. Костадин Василев    – отсъства 
17. Мариана Сивкова    – „въздържала се“ 

18. Мария Семерджиева    – отсъства 
19. Марияна Методиева    – „за“ 

20. Милен Журналов    – „отсъства 
21. Милен Пачелиев    – „за“ 

22. Михаил Генчев     – „за“ 

23. Петър Мирчев     – „въздържал се“ 

24. Салих Аршински    – отсъства 
25. Славка Каменова    – отсъства 
26. Стефан Сабрутев    – „за“ 

27. Стоян Иванов     – „против“ 

28. Филип Топов     – „за“ 

29. Юлия Кисьова     – отсъства 
 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Моля, обявете резултата. 
(Мариана Иванова: 15„за“, 2 „против“ и 4 „въздържали се“.) 

ДАНЧО КИРЯКОВ: 15 „за“, предложението се приема и кметът като свърши гласуването, 

трябва да дава разяснения. Извинявам се, прочел съм грешно. На свиканото заседание. Така че 
след гласуването ще му дадем думата.  
КИРИЛ ХАДЖИХРИСТЕВ: По този начин узаконихме присъствието на кмета на това 
заседание, тъй като казахте, че той може да не участва.  
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ДАНЧО КИРЯКОВ: По втора точка от решенията. „Задължава кмета на Общината да съобрази 

прилаганите методики за комплексна оценка на офертите при всички предстоящи поръчки с 
мотивите за налагане на финансови корекции от Управляващия орган и постановените 
съдебни решения във връзка с наложените на Община Смолян финансови санкции. Който е 
съгласен с това решение, моля да гласува. Който е „за“.  

 

Поименно гласуване на т. 2 от проекта за решение по т. 1 от дневния ред: 

 

1. Анастас Караджов   – „за“ 

2. Ангел Безергянов    – „въздържал се“ 

3. Анита Чолакова    – „против“ 

4. Валентин Кюлхански    – „за“ 

5. Валентин Цолов     – „за“ 

6. Данчо Киряков     – „въздържал се“ 

7. Димитър Кръстанов    – „за“ 

8. Димитър Николов    – „против“ 

9. Екатерина Гаджева   – отсъства 
10. Елисавета Лободова    – „за“ 

11. Ивайло Халваджиев    – „против“ 

12. Иван Пищалов     – „за“ 

13. Илия Томов     – „за“ 

14. Кирил Хаджихристев    – „за“ 

15. Коста Начев     – „за“ 

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

18. Мария Семерджиева    – отсъства 
19. Марияна Методиева    – „за“ 

20. Милен Журналов    – отсъства 
21. Милен Пачелиев    – „за“ 

22. Михаил Генчев     – „за“ 

23. Петър Мирчев     – „против“ 

24. Салих Аршински    – отсъства 
25. Славка Каменова    – отсъства 
26. Стефан Сабрутев    – „за“ 

27. Стоян Иванов     – „против“ 

28. Филип Топов     – „за“ 

29. Юлия Кисьова     – отсъства 
 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Моля, обявете резултата. Надявам се, че не съм изпуснал някой. 

(Мариана Иванова: 14 „за“, 6 „против“ и 2 „въздържали се“.) 

ДАНЧО КИРЯКОВ: С 14 гласа „за“, 6 „против“, предложението се приема. 
(Анита Чолакова, от място: Защо?) 

(Михаил Генчев, от място: Защото се приема.) 

(Димитър Кръстанов, от място: Приема се.) 

(Кирил Хаджихристев, от място: С обикновено мнозинство.) 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Това е необходимият кворум. 

(Филип Топов, от място: Обикновено мнозинство.) 

(Димитър Кръстанов, от място: Точно така.) 

(Стефан Сабрутев, от място: Юристите са до вас.) 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Сега, трета точка от решенията. Предложението на г-н Сабрутев 
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вносителите приемате ли го? Да се добави накрая на изречението „както и всички обществени 

поръчки“. 

(Кирил Хаджихристев, от място: Да.) 

(Михаил Генчев, от място: В един  глас ли да отговорим? Да.) 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Защото и той е вносител и малко е… 

(Стефан Сабрутев, от място: Всички обществени поръчки, които не са приключили към 

днешна дата.) 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Да, всички предстоящи обществени поръчки. 

(Стефан Сабрутев, от място: Всички активни обществени поръчки, които не са 

приключили.) 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Значи терминът активни обществени поръчки няма. Моля ви да го 

уточните. Всички обявени… 

(Михаил Генчев, от място: Неприключили.) 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Както и всички обществени поръчки… 

(Михаил Генчев, от място: Неприключили обществени поръчки.) 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Неприключили обществени поръчки. Така. Значи няма да го гласуваме 
това предложение на г-н Сабрутев, защото вносителите го приемат. Така. Който е „за“ това 
трето решение, моля да гласува. 
 

Поименно гласуване на т.  3 от проекта за решение по т. 1 от дневния ред: 

 

1. Анастас Караджов   – „за“ 

2. Ангел Безергянов    – „против“ 

3. Анита Чолакова    – „против“ 

4. Валентин Кюлхански    – „за“ 

5. Валентин Цолов     – „за“ 

6. Данчо Киряков     – въздържал се“ 

7. Димитър Кръстанов    – „за“ 

8. Димитър Николов    – „против“ 

9. Екатерина Гаджева   – отсъства 
10. Елисавета Лободова    – „за“ 

11. Ивайло Халваджиев    – „против“ 

12. Иван Пищалов     – „за“ 

13. Илия Томов     – „за“ 

14. Кирил Хаджихристев    – „за“ 

15. Коста Начев     – „за“ 

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

18. Мария Семерджиева    – отсъства 
19. Марияна Методиева    – „за“ 

20. Милен Журналов    – отсъства 
21. Милен Пачелиев    – „за“ 

22. Михаил Генчев     – „за“ 

23. Петър Мирчев     – „против“ 

24. Салих Аршински    – отсъства 
25. Славка Каменова    – отсъства 
26. Стефан Сабрутев    – „за“ 

27. Стоян Иванов     – „против“ 

28. Филип Топов     – „за“ 

29. Юлия Кисьова     – отсъства 
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ДАНЧО КИРЯКОВ: Моля, обявете резултата. 
(Мариана Иванова: 14 „за“, 7 „против“ и 1 „въздържали се“.) 

ДАНЧО КИРЯКОВ: 14 „за“, 7 „против“ и 1 „въздържал се“, предложението се приема. 
Четвърта точка. Вносителят прие моето предложение, Общинският съвет препоръчва на кмета 
на общината да потърси дисциплинарна и служебна отговорност от лицата, които са 
допуснали нарушенията, довели до финансовите корекции. Който е „за“, моля да гласува или 

„против“, няма значение. 
 

Поименно гласуване на т. 4 от проекта за решение по т. 1 от дневния ред: 

 

1. Анастас Караджов   – „за“ 

2. Ангел Безергянов    – „против“ 

3. Анита Чолакова    – „против“ 

4. Валентин Кюлхански    – „за“ 

5. Валентин Цолов     – „за“ 

6. Данчо Киряков     – „за“ 

7. Димитър Кръстанов    – „за“ 

8. Димитър Николов    – „против“ 

9. Екатерина Гаджева   – отсъства 
10. Елисавета Лободова    – „за“ 

11. Ивайло Халваджиев    – „против“ 

12. Иван Пищалов     – „за“ 

13. Илия Томов     – „за“ 

14. Кирил Хаджихристев    – „за“ 

15. Коста Начев     – „за“ 

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

18. Мария Семерджиева    – отсъства 
19. Марияна Методиева    – „за“ 

20. Милен Журналов    – отсъства 
21. Милен Пачелиев    – „за“ 

22. Михаил Генчев     – „за“ 

23. Петър Мирчев     – „против“ 

24. Салих Аршински    – отсъства 
25. Славка Каменова    – отсъства 
26. Стефан Сабрутев    – „за“ 

27. Стоян Иванов     – „против“ 

28. Филип Топов     – „за“ 

29. Юлия Кисьова     – отсъства 
 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Моля, обявете резултата. 
(Кирил Хаджихристев, от място: Може ли да направите забележка на г-н Велинов, от одеве 

репликира общински съветници и не спира да говори.) 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Извинявам се, не съм чул, ако е правил такива забележки. Г-н Велинов, 
моля ви да не правите бележки на съветниците. Моля, обявете резултата. 
(Мариана Иванова: 15 „за“ и 7 „против“.) 

ДАНЧО КИРЯКОВ: 15 „за“ и 7 „против“, предложението се приема. Пето решение. 
Председателят на Общинския съвет да изпрати материалите от заседанието в Окръжна 
прокуратура … представяте ли си какъв протокол ще трябва да му изпратим,… 
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(Димитър Кръстанов, от място: То сме пращали редовно.)ч 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Чета с корекцията, която вносителите приеха, „която да прецени 

необходимостта да извърши проверка с оглед на евентуално извършени престъпления от 
длъжностни лица в Община Смолян, участвали в подготовката и реализацията на проектите, 
по които има наложени финансови корекции.  

 

Поименно гласуване на т. 5 от проекта за решение по т. 1 от дневния ред: 

 

1. Анастас Караджов   – „за“ 

2. Ангел Безергянов    – „против“ 

3. Анита Чолакова    – „против“ 

4. Валентин Кюлхански    – „за“ 

5. Валентин Цолов     – „за“ 

6. Данчо Киряков     – въздържал се“ 

7. Димитър Кръстанов    – „за“ 

8. Димитър Николов    – „против“ 

9. Екатерина Гаджева   – отсъства 
10. Елисавета Лободова    – „за“ 

11. Ивайло Халваджиев    – „против“ 

12. Иван Пищалов     – „за“ 

13. Илия Томов     – „за“ 

14. Кирил Хаджихристев    – „за“ 

15. Коста Начев     – „за“ 

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

18. Мария Семерджиева    – отсъства 
19. Марияна Методиева    – „за“ 

20. Милен Журналов    – отсъства 
21. Милен Пачелиев    – „за“ 

22. Михаил Генчев     – „за“ 

23. Петър Мирчев     – „против“ 

24. Салих Аршински    – отсъства 
25. Славка Каменова    – отсъства 
26. Стефан Сабрутев    – „за“ 

27. Стоян Иванов     – „против“ 

28. Филип Топов     – „за“ 

29. Юлия Кисьова     – отсъства 
 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Моля, обявете резултата. 
(Ивайло Халваджиев, от място: Отрицателен вот.) 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Секунда само да обявим резултата. 
(Мариана Иванова: 14 „за“, 7 „против“ и 1 „въздържал се“.) 

ДАНЧО КИРЯКОВ: 14 „за“, 7 „против“ и 1 „въздържал се“, предложението се приема.  
 

Общинският съвет след като се запозна с докладната записка на Група общински съветници , 

на основание чл. 21 ал. 1, т. 23, във връзка с т.24 и във връзка с ал. 2 от ЗМСМА, 
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Р Е Ш И: 

 

           1.На свиканото заседание кметът на община Смолян да запознае Общинския съвет с 
цялата информация по издадените решения за налагане на финансови корекции по ОП 

„Региони в растеж“ и ОП „Добро управление“. 

29-26-15 

         2.Задължава кмета на Община Смолян да съобрази прилаганите методики за комплексна 
оценка на офертите при всички предстоящи обществени поръчки с мотивите за налагане на 
финансови корекции на УО на ОП „Региони в растеж“ и УО на ОП „Добро управление“ и 

постановените съдебни решения във връзка с наложените на Община Смолян финансови 

корекции. 

29-26-14 

         3.С оглед недопускане на бъдещи финансови корекции по проект „Създаване на дневен 

център за подкрепа на лица с различни форми на деменция и техните семейства в гр. Смолян“ 

препоръчва на кмета на община Смолян да прекрати обществената поръчка „ИЗПЪЛНЕНИЕ 

НА СТРОИТЕЛНИ И РЕМОНТНИ РАБОТИ НА ОБЩИНСКИ СГРАДИ“, обявена на 
01.03.2019 г., както и всички не приключили обществени поръчки. 

29-26-14 

        4.Общинският съвет препоръчва на кмета на община Смолян да потърси дисциплинарна и 

служебна отговорност от лицата, които са допуснали нарушенията, довели до финансовите 
корекции. 

29-26-15 

         5.Председателят на Общинския съвет да изпрати материалите от заседанието на Окръжна 
прокуратура - Смолян, която да прецени необходимостта да извърши проверка с оглед на 
евентуално извършени престъпления от длъжностни лица в Община Смолян, участвали в 
подготовката и реализацията на проектите, по които има наложени финансови корекции.   

        29-26-14                                                                                                                                                                                                  

 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Обяснение на отрицателен вот. Заповядайте, колеги! 

КИРИЛ ХАДЖИХРИСТЕВ: Няма ли да гласуваме цялата? 

(Анастас Караджов, от място: По същество няма право на отрицателен вот.) 

(Ивайло Халваджиев, от място: Моля? Моля? Аз не съм вземал думата. Един път процедура, 

две реплики имам.) 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Не е имал основно изказване. Заповядайте! 
ИВАЙЛО ХАЛВАДЖИЕВ: Гласувах „против“, колеги. Наистина ударихме дъното с тази 

докладна и с тези решения, които взехме. Първото решение – задължаваме кмета да направи 

нещо, което е направил. Второто – задължаваме кмета какво да направи… По третото решение 
– му препоръчваме какво да направи… Задължаваме какво да направи… Препоръчваме… 

Колеги, много ясно са регламентирани правомощията на Общинския съвет и на кмета. Нашите 
правомощия са много по-различни от това, което правим в момента. Ако някой иска да вземе 
правомощията на кмета, препоръчвам му да се кандидатира за кмет и да спечели изборите. 
(Стоян Иванов, от място: Още един отрицателен вот.) 

(Мариана Сивкова, от място: Още един.) 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Заповядайте! Не, не. Г-н Иванов е вземал отношение с основно изказване. 
Момент. Мариана Сивкова. 
МАРИАНА СИВКОВА: Колеги, гости! Рядко вземам думата, обаче днес слушах, слушах. От 
една страна слушах адвокати, имах чувството, че съм в Съда. От друга страна слушах и 

икономисти. И накрая реших да се вслушам в моята съвест и да си помисля утре като ме 
срещнат хората от квартала, в който живея, и като ми кажат, че са гледали по телевизията 
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какво става в другите общини, какво строят, какво правят, аз какво да им кажа? Аз ще им 

кажа, че ние искаме да направим нещо в нашата община, в нашият град … Момент Мишо! 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Г-н Генчев, само вие правите така, да прекъсвате. Никой друг. 
МАРИАНА СИВКОВА: От една страна искаме да се направи нещо, а от друга страна ние 
слагаме спирачки. Защо? Защото ние е страх да не сгрешим? Или пък тези, които се готвят за 
властта след три-четири месеца, ги е страх да не плащат?  

ДАНЧО КИРЯКОВ: Поради изчерпване на дневния ред… Процедура? Г-н Кръстанов… 

(Кирил Хаджихристев, от място: Цялата докладна трябва да се гласува.) 

(Филип Топов, от място: Вярно е.) 

ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Обещавам ви, да сме живи и здрави, като влязат в сила решенията, 
като ги потвърди определената власт, да напиша някъде нещо… 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Това не е процедура, г-н Кръстанов. Отнемам ви думата. Не е необходимо 

да гласуваме цялостно докладната, защото представете си, че има точка, която не е приета, а 
след това се приема всичко? Това не е необходима процедура. 
(Кирил Хаджихристев, от място: Добре.) 

ДАНЧО КИРЯКОВ:  Закривам заседанието поради изчерпване на дневния ред! Приятна вечер 

на всички! 

 

 

(Заседанието на Общинския съвет беше закрито в 19,15 часа.) 

 

 

инж. ДАНЧО КИРЯКОВ 

Председател на Общински съвет – Смолян 

 

 

 

Изготвил протокола,  

Анелия Кехайова – гл. специалист 


