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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 

№ 4 
 

Днес, 03.12.2015 година, от 10.00 часа в заседателната зала на 
Община Смолян, се проведе заседание на Общински съвет – Смолян, на 
основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация. 
Присъстваха: 28 общински съветници. 

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

СЛАВКА КАМЕНОВА – председател на Общинския съвет: Добър ден на 
всички! Уважаеми г-н кмет, уважаеми общински съветници, уважаеми 

кметове и кметски наместници, уважаеми граждани, журналисти, гости! 

Имам приятното поръчение да поканя г-жа Петя Язова да положи клетва 
като общински съветник на мястото на Марин Захариев, който подаде 
оставка. Решението за предсрочно прекратяване на пълномощията му е 
влязло в сила. Общинска избирателна комисия е обявила за избрана г-жа 
Петя Язова. Преди започване на същинското заседание, ще помоля г-жа 
Язова да положи клетва, след което ще я поканя да подпише клетвения 
лист. Г-жо Язова, моля ви на микрофона да повтаряте след мен текста на 
клетвата. Моля всички да станат прави. 

(Всички присъстващи в залата станаха на крака). 
СЛАВКА КАМЕНОВА: „Заклевам се в името на Република България…”… 

ПЕТЯ ЯЗОВА: Заклевам се в името на Република България… 

СЛАВКА КАМЕНОВА: „… да спазвам Конституцията и законите на 
страната…”… 

ПЕТЯ ЯЗОВА … да спазвам Конституцията и законите на страната… 

СЛАВКА КАМЕНОВА: „… и във всичките си действия…”…   

ПЕТЯ ЯЗОВА: … и във всичките си действия… 

СЛАВКА КАМЕНОВА: „… да се ръководя от интересите на гражданите 
от община Смолян…”…   

ПЕТЯ ЯЗОВА: … да се ръководя от интересите на гражданите от община 
Смолян… 

СЛАВКА КАМЕНОВА: „…и да работя за тяхното благоденствие!”…   

ПЕТЯ ЯЗОВА: … и да работя за тяхното благоденствие! 
СЛАВКА КАМЕНОВА: „Заклех се!”  

ПЕТЯ ЯЗОВА: Заклех се! 
(Ръкопляскания). 
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СЛАВКА КАМЕНОВА: Заповядайте, г-жо Язова, да ви връча 
удостоверението и да подпишете клетвения лист. Най-напред ще ви връча 
удостоверението на Общинска избирателна комисия. Заповядайте! 
ПЕТЯ ЯЗОВА: Благодаря ви! 

(Новоизбраният общински съветник Петя Язова получи удостоверението 
на Общинска избирателна комисия и подписа клетвения лист, след което 
зае мястото си в Общинския съвет.) 

СЛАВКА КАМЕНОВА: Моля за проверка на кворума. До момента не е 
постъпило уведомление за отсъствие по уважителни причини. Към 

момента не отсъства никой. Преди да обявим кворума, ще обявя и факта, 
че снощи, в края на работния ден, влезе в сила и решението на Общинската 
избирателна комисия за предсрочно прекратяване на пълномощията на 
общинския съветник д-р Красимир Събев, поради подаване на оставка. На 
следващото заседание, което ще бъде насрочено, ще положи клетва 
обявеният за избран общински съветник от листата на ПП „ГЕРБ” Петя 
Пампорова. Така че днес кворумът ще бъде намален. 

(Димитър Кръстанов, от място: Искате да кажете, че днес д-р Събев 
няма да участва в работата на Общинския съвет ли?) 

СЛАВКА КАМЕНОВА: Д-р Събев може да слуша, но вие кажете може ли 

да гласува, след като решението е влязло в сила. 
(Димитър Кръстанов, от място: Не може, за съжаление.) 
СЛАВКА КАМЕНОВА: За съжаление. Но не възразявате да бъде сред нас, 
тъй като е участвал активно в разискванията на дневния ред, нали? 

(Димитър Кръстанов, от място: Не възразявам, разбира се.) 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Моля да обявите кворума. 
(Виолета Бояджиева – гл. експерт в дирекция „АИО и ОМП”: В залата 
присъстват 28 общински съветници.) 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Обявявам за законно заседанието и можем да го 

открием. Откривам  редовното заседание на Общинския съвет. Предлагам 

да преминем към гласуване на предварително обявения дневен ред на 
Съвета. Има ли възражения по дневния ред, оттегляне от вносителите? 

Предложени са 14 точки, с раздадени материали към тях. Моля, който е 
съгласен, да гласува с вдигане на ръка за одобряване на предварително 

обявения дневен ред. 

 

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

 

СЛАВКА КАМЕНОВА: Предлагам на вашето внимание да гласуваме 
включването и на допълнителни точки в дневния ред, които са постъпили в 
писмен вид. Обсъждани са в Постоянните комисии. Зачитам ви ги 

последователно: 
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1. Одобряване числеността в структурата на Общинска администрация 
в Община Смолян – държавна дейност. 

Докладва: Николай Мелемов – кмет на Община Смолян 

 

2. Определяне индивидуалните основни месечни заплати на 
ръководните длъжности в „Териториалните органи на 
изпълнителната власт” в Община Смолян. 

Докладва: Николай Мелемов – кмет на Община Смолян 

 

3. Освобождаване на досегашния управител на „СМОЛЯН-

АВТОТРАНСПОРТ” ЕООД, с ЕИК: 120059295 – Коста Атанасов 
Начев, и избиране на нов управител на дружеството. 

Докладва: Славка Каменова – председател на Общинския съвет  
 

4. Промяна в състава на Постоянните комисии на Общинския съвет. 
Докладва: Славка Каменова – председател на Общинския съвет  

 

СЛАВКА КАМЕНОВА: Има ли възражения, предложения по така 
предложените допълнителни точки? Моля да ги гласуваме анблок 

четирите точки за включване в днешното заседание на Общинския съвет, с 
вдигане на ръка. 
 

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

 

СЛАВКА КАМЕНОВА: С 28 гласа „за” се приемат и допълнителните 
точки. 

 

 

Д Н Е В Е Н  Р Е Д: 

 

1.Проект за Решение по предложение на Кмета на Община Смолян за: 
Кандидатстване на Община Смолян с проект по оперативна програма 
„Наука и образование за интелигентен растеж 2014 – 2020“, процедура 
„Подкрепа за предучилищното възпитание и подготовка на деца в 
неравностойно положение”. Приоритетна ос: „Образователна среда за 
активно социално приобщаване”, инвестиционен приоритет: 
„Социално-икономическа интеграция на маргинализирани общности 

като ромите”.  

ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – кмет на община Смолян  

 

2.Проект за Решение по предложение на Кмета на Община Смолян за: 
Кандидатстване на Община Смолян за предоставяне на безвъзмездна 
финансова помощ по Оперативна програма „Наука и образование за 
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интелигентен растеж”, бюджетна линия: BG05M20P001-3.002 

„Образователна интеграция на учениците от етническите малцинства 
и/или търсещи или получили международна закрила“, инвестиционен 

приоритет: „Социално-икономическа интеграция на маргинализирани 

общности като ромите”, специфична цел: „Повишаване броя на 
успешно интегрираните чрез образователната система деца и ученици 

от маргинализирани общности, включително роми”.  

ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – кмет на община Смолян  

 

3. Проект за Решение по предложение на Кмета на Община Смолян за: 
Кандидатстване на Община Смолян с проект по Оперативна програма 
„Добро управление“, Приоритетна ос № 4 „Техническа помощ за 
управлението на ЕСИФ ” (ПО4), наименование на процедурата 
„Осигуряване функционирането на националната мрежа от 27 областни 

информационни центрове“.  

ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – кмет на община Смолян  

 

4. Проект за Решение по предложение на Кмета на Община Смолян за: 
Кандидатстване на Община Смолян за предоставяне на безвъзмездна 
финансова помощ чрез отпуснатите от Европейската комисия средства 
от Фонд „Солидарност“ по Заявление 2015BG16SPO001 за щетите от 
природните бедствия от в периода 30.01. – 04.02.2015 г.  

ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – кмет на община Смолян  

 

5. Проект за Решение по предложение на Кмета на Община Смолян за: 
Обезпечаване на авансово плащане по договор за безвъзмездна помощ 

BG04-02-03-038-014 по проект „Прилагане на мерки за енергийна 
ефективност и възобновяема енергия в три сгради на територията на 
община Смолян – II ОУ „Проф. Д-р Асен Златаров“, VI ОУ и ГПЧЕ 

„Иван Вазов“ и ОДЗ 3 „Родопчанче“, финансиран от Финансовия 
механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014, 

Гарантова схема BG 04-02-03 “Мерки за повишаване на енергийната 
ефективност и използване на възобновяема енергия в общински и 

държавни сгради и локални отоплителни системи“.  

ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – кмет на община Смолян  

 

6. Проект за Решение по предложение на Кмета на Община Смолян за: 
Изменение на Интегриран план за градско възстановяване и развитие на 
гр.Смолян за периода 2014 – 2020  

ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – кмет на община Смолян 

 

7. Проект за Решение по предложение на Кмета на Община Смолян за: 
Разрешение за изработване на Подробен устройствен план – парцеларен 
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план и устройствена план - схема за обект : „Кабелна линия 20 Kv, 

БКТП и кабелнилинии НН за присъединяване на „жилищна сграда на 
Стефан Георгиев” в с. Солища, община Смолян”.  

ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – кмет на община Смолян  

 

8. Проект за Решение по предложение на Кмета на Община Смолян за: 
Разрешение за изработване на Подробен устройствен план - План за 
регулация и застрояване на поземлен имот с идентификатор 67653.49.21 

в местност „Баира”, землище гр. Смолян.  

ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – кмет на община Смолян  

 

9. Проект за Решение по предложение на Кмета на Община Смолян за: 
Промяна предназначението на част от урегулиран поземлен имот VІ – 

Озеленяване предвиден в устройствения план за озеленена площ в 
кв.115 по плана на гр. Смолян, кв. Смолян.  

ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – кмет на община Смолян  

 

10. Проект за Решение по предложение на Кмета на Община Смолян за: 
Одобряване на Подробен устройствен план – парцеларен план и 

устройствена схема за обект: „Мрежа за предаване на интегрирани 

данни в Община Смолян“.  

ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – кмет на община Смолян  

 

11. Проект за Решение по предложение на Кмета на Община Смолян за: 
Изкупуване на недвижим поземлен имот с идентификатор 

67653.920.243 по кадастралната карта на гр. Смолян на основание 
чл.199 от ЗУТ във връзка с чл. 33 от ЗС  

ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – кмет на община Смолян  

 

12. Проект за Решение по предложение на Кмета на Община Смолян за: 
Промяна на действащия ПУП – присъединяване на част от поземлен 

имот с идентификатор 67653.916.8 към УПИ ІІІ-1777, кв.116 по плана 
на гр. Смолян.  

ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – кмет на община Смолян  

 

13. Проект за Решение по предложение на Кмета на Община Смолян за: 
Промяна в състава на Общински консултативен съвет по въпросите за 
младежта.  

ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – кмет на община Смолян  

 

14. Проект за Решение по предложение на Кмета на Община Смолян за: 
Упълномощаване на представител на Община Смолян за участие в 
редовно общо събрание на акционерите на „ПЕРЕЛИК 
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ИНФРАСТРУКТУРНА КОМПАНИЯ“ АД, свикано за 14.12.2015 г., и 

гласуване по дневния ред.  

ДОКЛАДВА: Славка Каменова – председател на Общински съвет 
 

15.Одобряване числеността в структурата на Общинска администрация в 
Община Смолян – държавна дейност. 

Докладва: Николай Мелемов – кмет на Община Смолян 

 

16.Определяне индивидуалните основни месечни заплати на 
ръководните длъжности в „Териториалните органи на изпълнителната 
власт” в Община Смолян. 

Докладва: Николай Мелемов – кмет на Община Смолян 

 

17.Освобождаване на досегашния управител на „СМОЛЯН-

АВТОТРАНСПОРТ” ЕООД, с ЕИК: 120059295 – Коста Атанасов Начев, 
и избиране на нов управител на дружеството. 

Докладва: Славка Каменова – председател на Общинския съвет  
 

18.Промяна в състава на Постоянните комисии на Общинския съвет. 
Докладва: Славка Каменова – председател на Общинския съвет  

 

 

 

СЛАВКА КАМЕНОВА: Преди да дам думата на вносителя по първа точка, 
ще си позволя да припомня на тези, които са били съветници, както и на 
новите съветници, че разисквания по внесените точки и приемане на 
решение ще се извършва след като изслушаме първо председателите на 
Постоянните комисии, които да докладват становищата по разпределените 
им точки. След това ще се дава думата на вносителя, след като чуе 
становищата на Постоянните комисии, а именно дали поддържат така 
внесената докладна във вида, в който е внесена, или ще я измени, или 

промени. Знаете, че съгласно правилника, всеки общински съветник може 
един път да се изказва по същество по внесените точки, след което има 
право на реплика. Това са неща, които ще ги отработим в движение. 
Приканвам ви към стегнатост и отговорно разискване, за да бъдем 

рационално и оптимално полезни при разглеждането на дневния ред. 

Преминаваме към първа точка от дневния ред. 

 

ПО ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Кандидатстване на Община 

Смолян с проект по Оперативна програма „Наука и образование за 

интелигентен растеж, 2014-2020”, процедура „Подкрепа за 

предучилищното възпитание и подготовка на деца в неравностойно 

положение”, Приоритетна ос: „Образователна среда за активно 
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социално приобщаване”, инвестиционен приоритет: „Социално-

икономическа интеграция на маргинализирани общности като 

ромите”. 

Докладва: Николай Мелемов – кмет на Община Смолян  

 

СЛАВКА КАМЕНОВА: Предоставям думата първо на председателя на 
Постоянната комисия по бюджет, финанси и икономическо развитие – г-н 

Стоян Иванов. 
СТОЯН ИВАНОВ: Уважаема г-жо председател, уважаеми г-н кмет! 
Комисията по бюджет, финанси и икономическо развитие изразява 
положително становище и приема докладната. 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Г-жа Семерджиева – председател на Постоянната 
комисия по здравеопазване и социални дейности, образование, култура, 
вероизповедания, младежта и спорта. 
МАРИЯ СЕМЕРДЖИЕВА: Уважаема г-жо председател, уважаеми г-н 

кмет! Нашата комисия също изразява положително становище и приема 
докладната. 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Г-н Хаджихристев – председател на Постоянната 
комисия по законност, местно самоуправление, обществен ред и 

сигурност, има думата. Тази комисия ще взема становища по всички точки. 

КИРИЛ ХАДЖИХРИСТЕВ: Уважаема г-жо председател, г-н кмет! 
Комисията по законност, местно самоуправление, обществен ред и 

сигурност изразява положително становище по докладната. 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Тъй като никой от вас не взе становище по 

същество по докладната, давам думата на вносителя да докладва по 

точката. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Уважаеми госпожи и господа общински 

съветници! Сдружение с нестопанска цел „Криле от светлина” – гр. 

Смолян кандидатства с проектно предложение „Подкрепа за 
предучилищното възпитание и подготовка на деца в неравностойно 

положение” по Оперативна програма „Наука и образование за 
интелигентен растеж, 2014-2020”, процедура „Подкрепа за 
предучилищното възпитание и подготовка на деца в неравностойно 

положение”, като Община Смолян, ЦДГ № 8 „Вела Пеева” – гр. Смолян и 

ОДЗ „Вела Пеева” – с. Смилян са поканени за партньори. Настоящата 
процедура е насочена към постигането на значими и устойчиви резултати в 
сферата на образователната интеграция в рамките на общината. 
Допустимите за финансиране дейности са изброени в докладната. Общият 
размер на безвъзмездната помощ по процедурата е 10 000 000 лева, като 

минималният размер  на безвъзмездната финансова помощ е 50 000 лева, 
максималния – 500 000 лева. По настоящата процедура не се изисква 
съфинансиране от страна на бенефициентите. Безвъзмездната финансова 
помощ е в размер на 100 %. Затова ви предлагам решение, с което да 
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приемете за сведение кандидатстването на Община Смолян и да се 
възложи на кмета на общината при одобрение на проекта да подготви и 

представи за одобрение пред Общинския съвет споразумение за 
сътрудничество за целите на изпълнение на проекта. 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Откривам дискусия по точка първа. Има ли някой 

нещо да добави? Имаше подробни разисквания в комисиите, след което се 
стигна, разбира се, до положителни становища в подкрепа на тази 

докладна. Ако няма разисквания, режим на гласуване. Явно гласуване, с 
вдигане на ръка. 
(Димитър Кръстанов, от място: Г-жо председател, преди това трябва 
да прекратим разискванията.) 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Нямаше разисквания. Прекратяване на 
разискванията, за протокола. Благодаря. За да сме прецизни наистина, 
подлагам на гласуване прекратяване на разискванията. Който е съгласен, 

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

СЛАВКА КАМЕНОВА: Режим на гласуване. Това решение се взема с явно 

гласуване, 1/2 от присъстващите. Моля с вдигане на ръка да подкрепим 

предложението за решение. 
(Виолета Бояджиева – гл. експерт в дирекция „АИО и ОМП”: „За” – 27, 

без „против” и „въздържали се”. Г-жа Юлия Кисьова не участва в 
гласуването.) 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Да, извинете. Връщам се към това, което трябваше 
да съобщя преди началото. Съвсем коректно общинският съветник Юлия 
Кисьова е подала декларация, че не участва в гласуването поради наличие 
на частен интерес – член е на сдружението, което кандидатства по 

програмата. И така, с 27 гласа „за”, без „против” и „въздържали се” се 
приема решението по т. 1.  

 

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

 

Общинският съвет съгласно чл. 61 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация (ЗМСМА) и на основание      
чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА прие 

 

Р Е Ш Е Н И Е: 

№ 5 

 

1. Приема за сведение кандидатстването на Община Смолян с проект 
по оперативна програма  „Наука и образование за интелигентен растеж 

2014 – 2020“, процедура „Подкрепа за предучилищното възпитание и 

подготовка на деца в неравностойно положение”. Приоритетна ос: 
„Образователна среда за активно социално приобщаване”, инвестиционен 
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приоритет: „Социално-икономическа интеграция на маргинализирани 

общности като ромите”.  

 

2. Възлага на Кмета на Община Смолян при одобрение на проекта да 
подготви и представи за одобрение  пред Общински съвет – Смолян 

споразумение за сътрудничество за целите на изпълнение на проект 
„Подкрепа за предучилищното възпитание и подготовка на деца в 
неравностойно положение” по оперативна програма „Наука и образование 
за интелигентен растеж 2014 – 2020“.  

 

 

 

ПО ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Кандидатстване на Община 

Смолян за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по 

Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж”, 

бюджетна линия: BG05М20Р001-3.002 „Образователна интеграция на 

учениците от етническите малцинства и/или търсещи или получили 

международна закрила”, инвестиционен приоритет: „Социално-

икономическа интеграция на маргинализирани общности като 

ромите”, специфична цел: „Повишаване броя на успешно 

интегрираните чрез образователната система деца и ученици от 

маргинализирани общности, включително роми”. 

Докладва: Николай Мелемов – кмет на Община Смолян 

 

СЛАВКА КАМЕНОВА: Г-н Иванов, заповядайте. 
СТОЯН ИВАНОВ: Уважаема госпожо председател, уважаеми г-н кмет! 
След станалата дискусия, Комисията по бюджет, финанси и икономическо 

развитие единодушно подкрепи предложената от вас докладна. 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Социалната комисия? 

МАРИЯ СЕМЕРДЖИЕВА: Уважаема госпожо председател, уважаеми г-н 

Мелемов! След обсъждане в Социалната комисия, единодушно стигнахме 
до решението да подкрепим тази докладна. 
СЛАВКА КАМЕНОВА: И председателят на Комисията по законност, инж. 

Хаджихристев. 
КИРИЛ ХАДЖИХРИСТЕВ: Уважаема г-жо председател, уважаеми г-н 

кмет! Комисията изразява положително становище по докладната. 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Думата на вносителя. Г-н кмете, заповядайте. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Втора точка е идентична с първата, само че става 
въпрос за училища. Целта на процедурата е да подпомогне учениците, 
произхождащи от етническите малцинства и/или търсещи, или получили 

международна закрила, да се изградят като пълноценни граждани и да 
постигнат успешна професионална, социална и творческа реализация. 
Първият срок за кандидатстване е не по-късно от 30.11.2015 г., а вторият 
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срок – не по-късно от 29.04.2016 г. Всеки кандидат може да кандидатства 
за безвъзмездна финансова помощ, като изготвеният от него проект трябва 
да се вмества в минимални и максимални граници. Минималният размер 

на безвъзмездната финансова помощ е 100 000 лева, а максималният – 

1 000 000 лева. По настоящата процедура отново не се изисква 
съфинансиране от страна на бенефициентите. Безвъзмездната финансова 
помощ е в размер на 100 %. Допустими по настоящата процедура за 
подбор на проекти са следните кандидати: общини, училища, юридически 

лица с нестопанска цел за общественополезна дейност. Моля да се има 
предвид, че за кандидатстване на Община Смолян по настоящата 
процедура не е необходимо решение на Общинския съвет. То се отнася до 

партньорството на общината със следните три участника: І СОУ „Св. Св. 
Кирил и Методий” – гр. Смолян, ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” – с. 
Смилян и Национално сдружение „Наука” – гр. София. Задължително 

условие при избора на партньор по проекта е изискването, че минимум 20 

% от участниците във всеки проект трябва да бъдат ученици от уязвими 

семейства. Затова моля за вашето решение. 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Откривам дискусия по точка втора. Има ли някой 

нещо да добави извън това, което е споделил в комисиите? Няма желаещи. 

Който е съгласен да прекратим разискванията, моля да гласува с вдигане 
на ръка. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА” – 28, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0. 

СЛАВКА КАМЕНОВА: Прекратяваме дискусията. Моля, който е съгласен 

да подкрепим проекта за решение, да гласува с вдигане на ръка. 
 

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

 

СЛАВКА КАМЕНОВА: С 28 гласа „за”, без „против” и „въздържали се” се 
приема решението по т. 2. 

 

Общинският съвет съгласно чл. 61 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация (ЗМСМА) и на основание 
чл.21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА прие 
 

Р Е Ш Е Н И Е: 

№ 6 

 

1. Приема за сведение кандидатстването на Община Смолян с проект 
по оперативна програма  „Наука и образование за интелигентен растеж 

2014 – 2020“ процедура BG05M20P001-3.002 „Образователна интеграция 
на учениците от етническите малцинства и/или търсещи или получили 

международна закрила“ 
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2. Възлага на Кмета на Община Смолян при одобрение на проекта да 
сключи споразумение за сътрудничество за целите на изпълнение на 
проект по процедура BG05M20P001-3.002 „Образователна интеграция на 
учениците от етническите малцинства и/или търсещи или получили 

международна закрила“ по  Оперативна програма „Наука и образование за 
интелигентен растеж”, което да бъде одобрено от Общински съвет – 

Смолян  

 

ПО ТРЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Кандидатстване на Община 

Смолян с проект по Оперативна програма „Добро управление”, 

Приоритетна ос № 4 „Техническа помощ за управлението на ЕСИФ” 

(ПО4), наименование на процедурата „Осигуряване функционирането 

на националната мрежа от 27 областни информационни центрове”. 

Докладва: Николай Мелемов – кмет на Община Смолян 

 

СЛАВКА КАМЕНОВА: Председателят на Постоянната комисия по 

бюджет, г-н Иванов. 
СТОЯН ИВАНОВ: Уважаема госпожо председател, уважаеми г-н кмет, 
уважаеми колеги! Комисията единодушно дава положително становище по 

така предложената от кмета докладна записка. 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Г-жа Семерджиева, председател на Комисията по 

здравеопазване и социални дейности. 

МАРИЯ СЕМЕРДЖИЕВА: Уважаема госпожо председател, уважаеми г-н 

Мелемов! Нашата комисия също дава положително становище и подкрепя 
внесената докладна. 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Инж. Хаджихристев, становище на Комисията по 

законност? 

КИРИЛ ХАДЖИХРИСТЕВ: Уважаема г-жо председател, уважаеми г-н 

кмет, уважаеми колеги! Нашата комисия също дава положително 

становище по така направеното предложение. 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Давам думата на кмета, вносител на 
предложението.  

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Община Смолян изпълнява проект „Изграждане и 

функциониране на Областен информационен център – Смолян”, 

финансиран от Оперативна програма „Техническа помощ”, който стартира 
на 12.07.2011 г. и приключи на 12.12.2015 г. В рамките на проекта се 
изгради и оборудва Областният информационен център, находящ се в гр. 

Смолян, бул. „България” № 12, представляващ офис между централен вход 

на Общинска администрация, посока изток, и вход към „Местни данъци и 

такси”. Закупи се автомобил, с който екипът на областния център да 
достига до всяко населено място от областта. Проведоха се 103 

информационни срещи, семинари, конференции и други инициативи за 
популяризиране на оперативните програми, с над 4 000 участници. На 
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20.10.2015 г. Управляващият орган на Оперативна програма „Добро 

управление” откри процедура за директно предоставяне на безвъзмездна 
финансова помощ за осигуряване функционирането на националната 
мрежа от 27 областни информационни центрове. Проектът ще осигури 

функционирането на Областен информационен център – Смолян, в 
периода 13.12.2015 г. – 31.12.2018 г. С тази докладна ви предлагам да 
вземете решение, с което да кандидатстваме за това финансиране. 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Откривам дискусия по тази точка. Има ли 

допълнителни мотиви, допълнителни съображения? Разбирам, че няма. 
Предлагам да прекратим дискусията. Моля, който е „за”, да гласува с 
вдигане на ръка. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА” – 28, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0. 

СЛАВКА КАМЕНОВА: Прекратява се дискусията. По т. 3 гласуването е 
поименно. Пристъпваме към гласуване. 
 

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

1. Анита Чолакова   – „за”  

2. Валентин Кюлхански  – „за” 

3. Валентин Цолов   – „за” 

4. Данчо Киряков   – „за” 

5. Димитър Кръстанов  – „за” 

6. Екатерина Гаджева   – „за” 

7. Елисавета Лободова  – „за” 

8. Емилия Делиева   – „за” 

9. Ивайло Халваджиев  – „за” 

10.  Иван Пищалов   – „за” 

11.  Илия Томов    – „за” 

12.  Кирил Асенов   – „за” 

13.  Кирил Хаджихристев  – „за” 

14.  Коста Начев    – „за” 

15.  Костадин Василев   – „за” 

16.  Мария Семерджиева  – „за” 

17.  Марияна Методиева  – „за” 

18.  Милен Пачелиев   – „за” 

19.  Михаил Гунчев   – „за” 

20.  Михаил Генчев   – „за” 

21.  Петър Мирчев   – „за” 

22.  Петя Язова    – „за” 

23.  Салих Аршински   – „за” 

24.  Славка Каменова   – „за” 

25.  Стефан Сабрутев   – „за” 

26.  Стоян Иванов   – „за” 

27.  Филип Топов    – „за”  



 

 

 

13 

28.  Юлия Кисьова   – „за” 

 

СЛАВКА КАМЕНОВА: Моля да обявите резултата. 
(Виолета Бояджиева: 28 „за”, без „против” и „въздържали се”). 

СЛАВКА КАМЕНОВА: При поименното гласуване, с 28 гласа „за”, без 
„против” и „въздържали се” се приема решението. 

 

Общинският съвет на основание чл. 21, ал. 1, т. 6, т. 8 и т. 23 от Закона 
за местното самоуправление и местната администрация прие 

 

Р Е Ш Е Н И Е: 

№ 7 

 

1. Дава съгласие Община Смолян да кандидатства с проектно 

предложение по Оперативна програма „Добро управление“, Приоритетна 
ос № 4 „Техническа помощ за управлението на ЕСИФ ” (ПО4), процедура 
за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 

BG05SFOP001-4.001 „Осигуряване функционирането на националната 
мрежа от 27 областни информационни центрове“  

2. Дава съгласие Община Смолян да поеме ангажимент за осигуряване 
на финансов ресурс, необходим за изпълнението на планираните по 

проекта дейности и резултати 

3. Дава съгласие за предоставяне до 2023 г. на част от имот публична 
общинска собственост с акт № 430/15.01.2001г. - Сграда на Общинска 
администрация - Смолян, находящ се в гр. Смолян, бул. "България" №12, 

представляващ офис между централен вход на общинска администрация, 
посока изток и вход към Местни данъци и такси; с обща площ 80.56 кв. м 

за целите на Областен информационен център Смолян, както и съгласие за 
извършване на текущ ремонт, в случай на необходимост от такъв. 

4. Упълномощава Кмета на Община Смолян да извърши всички 

необходими действия, свързани с подготвянето и внасянето на проектната 
документация в указания срок. 

 

 

ПО ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Кандидатстване на 

Община Смолян за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 

чрез отпуснатите от Европейската комисия средства от Фонд 

„Солидарност” по Заявление 2015BG16SРО001 за щетите от 

природните бедствия в периода 30.01.-04.02.2015 г. 

Докладва: Николай Мелемов – кмет на Община Смолян 

 

СЛАВКА КАМЕНОВА: Към първоначално внесената докладна, след 

подробно проведените дискусии в Постоянните комисии, бяха представени 
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допълнителни данни от Общинска администрация. Г-н Иванов, давам ви 

думата за становище по тази докладна на Комисията по бюджет. 
СТОЯН ИВАНОВ: Уважаема госпожо председател, уважаеми г-н кмет! 
Комисията по бюджет, финанси и икономическо развитие без „против” и 

„въздържали се” единодушно подкрепи предложената от кмета докладна 
записка. 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Социалната комисия? 

МАРИЯ СЕМЕРДЖИЕВА: Уважаема госпожо председател, уважаеми г-н 

Мелемов! Социалната комисия също изразява положително становище по 

докладната. 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Благодаря, г-жо Семерджиева. Г-н Хаджихристев, 
имате думата да изразите становището на Комисията по законност. 
КИРИЛ ХАДЖИХРИСТЕВ: Уважаема г-жо председател, уважаеми г-н 

кмет! Комисията изразява положително становище. 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Вносителят има думата. Заповядайте, г-н 

Мелемов. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Вследствие на падналите дъждове над Смолян и 

региона в периода от 31 януари до 2 февруари 2015 година, претърпяхме 
голямо природно бедствие, което причини значителни щети върху редица 
обекти общинска собственост. В тази връзка Община Смолян предприе 
всички необходими действия за изготвяне на необходимата документация 
и описване на пострадалата инфраструктура за стартиране на процедура 
към областния управител по резервиране на средства от Фонд 

„Солидарност”. Фонд „Солидарност” на Европейския съюз е създаден 

точно с тази цел – за реакция при големи природни бедствия и като израз 
на европейската солидарност. Средствата, които са определени за област 
Смолян – като засегната област, възлизат на обща стойност 862 599,96 лв., 
от които Община Смолян като изпълнителен орган е заявила 555 067,56 лв. 
В проектното предложение са включени аварийните дейности, които 

общината е заявила към Фонд „Солидарност” през м. юли 2015 година и 

които са включени в Приложение № 1. Във връзка с това и съгласно 

изискванията за кандидатстване по схемата, към формуляра за 
кандидатстване всеки кандидат задължително прилага освен всички 

попълнени и подпечатани документи – и решение на Общински съвет, като 

съпътстващ документ. Срокът за кандидатстване беше 18.11.2015 г., като 

към тази дата не бе възможно да бъде взето решение на Общинския съвет, 
поради проведените местни избори за кмет и общински съветници и 

невъзможността за свикване на сесия на Общинския съвет преди 

посочения срок. Решението на Общински съвет – Смолян, ще бъде 
представено на оценителната комисия веднага след издаването му. С оглед 

на гореизложеното, предлагам решение, с което давате съгласие за 
подготовката и депозирането на проектно предложение. 
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СЛАВКА КАМЕНОВА: Откривам дискусия по т. 4 от дневния ред. Както 

обявих преди започването на разглеждането на тази точка, бяха раздадени 

допълнителни материали, които бяха на разположение и в 
администрацията на общината. Трябваше допълнително да се изяснят 
факти и обстоятелства относно плащанията, обектите и т. н. Откривам 

дискусия. Имате думата, г-н Сабрутев. 
СТЕФАН САБРУТЕВ: Уважаема г-жо председател, уважаеми г-н кмет, 
уважаеми колеги, кметове на населени места и гости! Вие споменахте, че 
са предоставени допълнителни материали, но в нашата група на БСП 

такива няма. Затова ще предложа или да направим прекъсване за 30 

минути, за да се запознаем с тях, или да оттеглите точката, ако не 
изпускаме някакви срокове за кандидатстване. Благодаря. 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Тъй като се направи предложение по процедура да 
се прекъсне разглеждането на точката… Или да я оставим в края на 
заседанието? Да гласуваме? От колко време имате нужда? Разбирам, че 
имате технически причини. Изпратени са материалите. Колко време ви е 
необходимо, г-н Сабрутев? 15 минути? 

СТЕФАН САБРУТЕВ: Моето мнение е, ако не изпускаме срокове, да 
оттеглите тази точка. Има важни неща, които трябва да прегледаме. Поне я 
изтеглете последна, или дайте половин час време, за да се запознаем с 
допълнителните материали. 

СЛАВКА КАМЕНОВА: Добре. По това процедурно предложение? Г-н 

Топов. 
ФИЛИП ТОПОВ: Процедурното предложение на колегата Сабрутев трябва 
да бъде гласувано и да прекъснем заседанието. След почивката те ще имат 
възможност евентуално да направят и друго предложение за оттегляне. По 

принцип прекъсването на заседанието се гласува и се приема. Просто, 

длъжни сме в момента да прекъснем заседанието. 

СЛАВКА КАМЕНОВА: Очаквах противно предложение на това на г-н 

Сабрутев. Който е съгласен да се прекъсне заседанието за 30 минути, нека 
коректно да дадем възможност да се… 

(Михаил Генчев, от място: По принцип не се гласува. Ние имаме право на 
това.) 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Те имат право, да. 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Имате право, да. Прекъсваме за 30 минути. Ако 

има противно становище, тогава се гласува. Нека да не спорим. 

(Михаил Генчев, от място: Искаме почивка – давате я, и това е. Няма 
какво да гласуваме.) 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Прекъсвам заседанието за 30 минути. 

 

* * * * * 

(След почивката): 
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СЛАВКА КАМЕНОВА: Моля, всички да заемат местата си. Първо да се 
провери кворумът след прекъсването. 

(Виолета Бояджиева: В залата присъстват 25 общински съветници.) 
СЛАВКА КАМЕНОВА: След прекъсването кворумът е от 25 общински 

съветници. Продължаваме разискванията по т. 4. Г-н Сабрутев. 
СТЕФАН САБРУТЕВ: Уважаема г-жо председател, първо от името на 
групата съветници от БСП искам да благодаря за предоставената 
информация, която е достатъчно подробна. Запознахме се набързо с нея. 
Придобихме представа за какво става въпрос. Само един въпрос и едно 

предложение към решението ако може да отправя, иначе, по принцип сме 
„за” и ще подкрепим докладната. Първо предложението: По решението да 
се включи т. 3: „Общинският съвет възлага на кмета на Община Смолян да 
даде подробен отчет за изразходването и плащането на получените 
средства”, след получаването, разбира се. И един въпрос: Тъй като набързо 

в малкото време, с което разполагахме, установихме, че сумата е 
разплатена, с изключение на едни 19 800 лв., да попитаме откъде са  взети 

парите и как са разплатени? Как са се случили нещата? Благодаря. 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Едно питане на г-н Сабрутев. Как искате да 
получите отговор на въпроса? На следващото заседание? 

(Стефан Сабрутев, от място: Не, сега. Аз мисля, че администрацията 
има информация.) 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Вносителят има думата за отговор. 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Определено, не всички са изхарчени. Те са 
фактурирани. Но ние ги чакаме точно от тази програма „Солидарност”. 

Така че не може да се каже, че всичките сме ги разплатили и сега чакаме 
средства. Уверен съм, че те са много пера, че има и такива, които не са 
разплатени. Чакаме средствата, за да можем да ги разплатим. Дейностите 
са извършени през февруари месец. Фактурирани са от фирмите. Ние сме 
ги описали спрямо указанията и сега ги чакаме. 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Реплика на г-н Сабрутев. 
СТЕФАН САБРУТЕВ: Само момент, да отворя папката. Уважаеми г-н 

Мелемов, тази справка я поискахме не случайно на комисиите, за да 
видим. То е ясно, че сумите ще са фактурирани. Искахме да видим кое е 
платено и каква е сумата. Това беше целта на питането. Но в справката, 
която ни давате, и тоя отговор, вашият, много ме озадачава, защото пише 
„платени” и „дата на плащане”. Или справката е грешна и подвежда 
общинските съветници, или има недоразумение. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Ще помоля г-жа Аръчкова да отговори, тъй  като, 

естествено, че аз не се занимавам и със счетоводство, и с всяко отделно. 

СТЕФАН САБРУТЕВ: Знам. Аз предположих, че тя ще отговори. 

СЛАВКА КАМЕНОВА: Има думата г-жа Аръчкова. 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА – директор на Дирекция „Финансово-счетоводна 
дейност и бюджет” при Община Смолян: Уважаема г-жо председател, 
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уважаеми г-н кмет, уважаеми общински съветници! Справката е съвсем 

коректна. Г-н Сабрутев, вие много добре знаете, че на 20 декември ние сме 
получили временен безлихвен кредит в размер на 3 950 000 лв. Тези 

средства са в бюджета на Община Смолян и затова с наличните по 

възможност средства, които сме имали като остатъчни в бюджетна сметка, 
ние сме разплащали една част от фактурите. Това е било с цел да не бъдат 
фирмите в затруднение да си плащат своите разходи, които са извършили 

по нашите аварийни действия. 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Други? Втора реплика, г-н Сабрутев, и ги 

изчерпвате. 
СТЕФАН САБРУТЕВ: Това вече е ясно, че са разплатени. Много 

благодаря за изчерпателния отговор. Така става ясно, че средствата на 99 

% са разплатени. Мисля, че има една заповед, която не е платена. 
Благодаря, за което. 

СЛАВКА КАМЕНОВА: Други съветници? Становища, изказвания, 
допълнения, мотиви? Да разбирам, че няма други изказвания. Предлагам 

да прекратим дискусията по т. 4. Моля, който е съгласен, да гласува с 
вдигане на ръка за прекратяване на дискусията. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА” – 25, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0. 

СЛАВКА КАМЕНОВА: С 25 гласа „за”, без „против” и „въздържали се” се 
прекратяват разискванията. Подлагам на гласуване предложението на г-н 

Сабрутев за допълване с т. 3, която гласи: „Общинският съвет възлага на 
кмета на Община Смолян след приключване на изпълнението по проекта 
да внесе отчет в Общинския съвет, касаещ разплащания, изпълнение.”. 

Който е съгласен да подкрепи това предложение на г-н Сабрутев, моля да 
гласува. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА” – 25, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0. 

СЛАВКА КАМЕНОВА: С 25 гласа „за”, без „против” и „въздържали се” 

решението по допълнителната т. 3 се приема. Сега подлагам цялото 

решение на гласуване, поименно. Това решение се приема с минимум 15 

гласа. 
 

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

1. Анита Чолакова   – „за” 

2. Валентин Кюлхански  – „за” 

3. Валентин Цолов   – „за” 

4. Данчо Киряков   – „за” 

5. Димитър Кръстанов  – „за” 

6. Екатерина Гаджева   – „за” 

7. Елисавета Лободова  – „за” 

8. Емилия Делиева   – „за” 

9. Ивайло Халваджиев  – „за” 

10.  Иван Пищалов   – „за” 
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11.  Илия Томов    – „за” 

12.  Кирил Асенов   – „за” 

13.  Кирил Хаджихристев  – „за” 

14.  Коста Начев    – „за” 

15.  Костадин Василев   – „за” 

16.  Мария Семерджиева  – „за” 

17.  Марияна Методиева  – „за” 

18.  Милен Пачелиев   – „за” 

19.  Михаил Гунчев   – „за” 

20.  Михаил Генчев   – отсъства 
21.  Петър Мирчев   – „за” 

22.  Петя Язова    – „за” 

23.  Салих Аршински   – „за” 

24.  Славка Каменова   – „за” 

25.  Стефан Сабрутев   – „за” 

26.  Стоян Иванов   – „за” 

27.  Филип Топов    – „за”  

28.  Юлия Кисьова   – „за” 

 

СЛАВКА КАМЕНОВА: Моля да обявите резултата. 
(Виолета Бояджиева: 27 „за”, без „против” и „въздържали се”). 

СЛАВКА КАМЕНОВА: След поименното гласуване, с 26 гласа „за”, без 
„против” и „въздържали се”, решението се приема с допълнителната т. 3. 

 

Общинският съвет на основание чл. 21, ал. 1, т. 6, т. 8 и т. 23 от 
Закона за местното самоуправление и местната администрация прие 
 

Р Е Ш Е Н И Е: 

№ 8 

 

1. Дава съгласие за подготовката и депозирането на проектно 

предложение по „Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова 
помощ 2015BG16SPO001 за щетите от природните бедствия от 30.01. – 

04.02.2015 г., чрез отпуснатите от ЕК средства от фонд „Солидарност” 

на стойност 555 067,56 лева (с ДДС) с обхват, включващ аварийни 

дейности на територията на Община Смолян посочени в Приложение 1 

- списък на приоритетните операции за финансиране по схемата за 
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ. 

 

2. Дава съгласие, Кмета на Община Смолян да декларира следното: 

• разходите за съответните операции са за щети, настъпили като 

пряка последица от природното бедствие от периода 30 януари - 

4 февруари 2015 г.и не надвишават необходимото за 
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възстановяване на състоянието на инфраструктурата от преди 

природното бедствие;  
• ще осигури собственият принос на кандидата по проекта в 
случай на проекти за подобрения на инфраструктурата или в 
случай, че стойността на разходите надвишава размера на 
определената безвъзмездна финансова помощ;  

• поема ангажимент за пълно или частично възстановяване на 
получената безвъзмездна помощ, в случай че се установи, че 
средствата не са използвани по предназначение или че 
декларираните щети са значително по-високи от действително 

претърпените в резултат на природното бедствие от 30 януари - 

4 февруари 2015 г.  
 

3. Възлага на кмета на Община Смолян, след приключване на 
изпълнението по проекта да внесе пред Общински съвет – Смолян, 

подробен отчет по изразходването и плащането на получените средства. 
 

 

ПО ПЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Обезпечаване на авансово 

плащане по договор за безвъзмездна помощ BG04-02-03-038-014 по 

проект „Прилагане на мерки за енергийна ефективност и 

възобновяема енергия в три сгради на територията на община Смолян 

– ІІ ОУ „Проф. д-р Асен Златаров”, VІ ОУ и ГПЧЕ „Иван Вазов”, и 

ОДЗ № 3 „Родопчанче”, финансиран от Финансовия механизъм на 

Европейското икономическо пространство, 2009-2014, Грантова схема 

BG 04-02-03 „Мерки за повишаване на енергийната ефективност и 

използване на възобновяема енергия в общински и държавни сгради и 

локални отоплителни системи”. 

Докладва: Николай Мелемов – кмет на Община Смолян 

 

СЛАВКА КАМЕНОВА: Председателите на Постоянните комисии. Г-н 

Иванов, заповядайте. 
СТОЯН ИВАНОВ: Уважаеми колеги! Комисията по бюджет, финанси и 

икономическо развитие единодушно подкрепи така предложената от кмета 
докладна. 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Г-жа Семерджиева има думата. 
МАРИЯ СЕМЕРДЖИЕВА: Уважаема госпожо председател, уважаеми г-н 

кмет! Социалната комисия подкрепя предложената докладна. 
СЛАВКА КАМЕНОВА: И становището на Комисията по законност? 

КИРИЛ ХАДЖИХРИСТЕВ: Уважаема г-жо председател, уважаеми г-н 

кмет! Комисията изразява положително становище по докладната. 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Думата има вносителят. Заповядайте, г-н 

Мелемов. 



 

 

 

20 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: На 18.08.2015 г. бе подписан договор за 
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ между Община Смолян и 

Министерството на енергетиката – управляващ орган на Програма 
„Енергийна ефективност и възобновяема енергия”, за изпълнение на 
проект „Прилагане на мерки за енергийна ефективност и възобновяема 
енергия в три сгради на територията на община Смолян – ІІ ОУ „Проф. д-р 

Асен Златаров”, VІ ОУ и ГПЧЕ „Иван Вазов”, и ОДЗ № 3 „Родопчанче”. 

Съгласно договора за безвъзмездна финансова помощ, Община Смолян, в 
качеството й на бенефициент по програмата, има право да получи авансово 

плащане в размер на 188 960,90 лв., представляващо до 30 % от общите 
допустими разходи, описани в чл. 4, т. 4.1. от горепосочения договор, 

необходими й за частично обезпечаване на предвидените дейности в 
рамките на проекта. Съгласно чл. 17, т. 1 от Общите условия по договора 
за безвъзмездна помощ, е необходимо авансовото плащане да бъде 
обезпечено със Запис на заповед за сума в размер на авансовото плащане. 
Затова моля за вашето решение, с което да упълномощите кмета за 
издаване на Запис на заповед. 

СЛАВКА КАМЕНОВА: Откривам дискусия по предложението на г-н 

Мелемов. Имате думата, ако някой иска да допълни нещо. В Постоянните 
комисии беше разгледано това предложение. Обсъдиха се възможността и 

необходимостта от това решение. Разбирам, че няма допълнителни 

предложения. Да прекратим разискванията. Моля, който е съгласен, да 
гласува с вдигане на ръка. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА” – 26, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0. 

СЛАВКА КАМЕНОВА: Подлагам проекта за решение на поименно 

гласуване. 
 

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

1. Анита Чолакова   – „за” 

2. Валентин Кюлхански  – „за” 

3. Валентин Цолов   – „за” 

4. Данчо Киряков   – „за” 

5. Димитър Кръстанов  – „за” 

6. Екатерина Гаджева   – „за” 

7. Елисавета Лободова  – „за” 

8. Емилия Делиева   – „за” 

9. Ивайло Халваджиев  – „за” 

10.  Иван Пищалов   – „за” 

11.  Илия Томов    – „за” 

12.  Кирил Асенов   – „за” 

13.  Кирил Хаджихристев  – „за” 

14.  Коста Начев    – „за” 

15.  Костадин Василев   – „за” 
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16.  Мария Семерджиева  – „за” 

17.  Марияна Методиева  – отсъства 
(Славка Каменова: Д-р Методиева е извикана по спешен случай в 
болницата, така че няма да присъства по уважителни причини.) 

18.  Милен Пачелиев   – „за” 

19.  Михаил Гунчев   – „за” 

20.  Михаил Генчев   – „за” 

21.  Петър Мирчев   – „за” 

22.  Петя Язова    – „за” 

23.  Салих Аршински   – „за” 

24.  Славка Каменова   – „за” 

25.  Стефан Сабрутев   – „за” 

26.  Стоян Иванов   – „за” 

27.  Филип Топов    – „за”  

28.  Юлия Кисьова   – „за” 

 

СЛАВКА КАМЕНОВА: Обявете резултата. 
(Виолета Бояджиева: 27 „за”, без „против” и „въздържали се”). 

СЛАВКА КАМЕНОВА: След поименното гласуване, с 27 гласа „за”, без 
„против” и „въздържали се” решението се приема. 
 

Общинският съвет на основание чл. 21, ал.1, т. 6 и т. 10 от Закона за 
местното самоуправление и местната администрация прие 
  

Р Е Ш Е Н И Е: 

№ 9 

 

 Упълномощава Кмета на Община Смолян за издаване на Запис на 
заповед за  обезпечение на авансовото плащане в размер 188 960.90 лв. 
представляващо до 30% от общите допустими разходи по договор за 
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с №BG04-02-03-038-014 

по проект „Прилагане на мерки за енергийна ефективност и възобновяема 
енергия в три сгради на територията на община Смолян – II ОУ „Проф. Д-р 

Асен Златаров“, VI ОУ и ГПЧЕ „Иван Вазов“ и ОДЗ 3 „Родопчанче“, 

финансиран от Финансовия механизъм на Европейското икономическо 

пространство 2009-2014, Грантова схема BG 04-02-03 “Мерки за 
повишаване на енергийната ефективност и използване на възобновяема 
енергия в общински и държавни сгради и локални отоплителни системи“. 

 

ПО ШЕСТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Изменение на Интегриран 

план за градско възстановяване и развитие на гр. Смолян за периода 

2014-2020 година. 

Докладва: Николай Мелемов – кмет на Община Смолян 
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СЛАВКА КАМЕНОВА: Г-н Иванов, заповядайте. 
СТОЯН ИВАНОВ: Уважаема г-жо председател, г-н Мелемов! Комисията 
по бюджет, финанси и икономическо развитие след станалата дискусия 
единодушно подкрепи така предложената от вас докладна. 
СЛАВКА КАМЕНОВА: От името на Комисията по териториално 

устройство становище ще изрази инж. Гаджева. 
ЕКАТЕРИНА ГАДЖЕВА: Уважаема г-жо председател, уважаеми г-н кмет! 
Комисията по териториално устройство, общинска собственост, екология, 
земеделие и гори изразява положително становище. 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Комисията по законността, инж. Хаджихристев? 

КИРИЛ ХАДЖИХРИСТЕВ: Уважаема г-жо председател, уважаеми г-н 

кмет! Комисията по законност изразява положително становище по 

предложената докладна. 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Давам думата на вносителя. Заповядайте, г-н 

Мелемов. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Докладната е относно изменение на Интегриран 

план за градско възстановяване и развитие на гр. Смолян за периода 2014-

2020 г. В рамките на процедурата за Община Смолян е определен бюджет 
от 20 982 924,62 лв. за изпълнение на проекти, включени в Интегрирания 
план. Община Смолян следва да подготви инвестиционна програма с 
включени обекти, а след това и самите проекти, съгласно насоките за 
кандидатстване. Във връзка с горепосоченото, Община Смолян стартира 
включването на допълнителен проект извън зоните за въздействие, касаещ 

интервенция в обект на образователната инфраструктура. Проектът 
включва обновяване на сградата и прилежащото пространство на 
Природоматематическа гимназия „Васил Левски”, кв. Райково, 

включително изграждане на спортни съоръжения – физкултурен салон. 

Учебното заведение е с регионално значение, като едно от най-

реномираните средни учебни заведения в региона на Средните Родопи, с 
доказана висока успеваемост на възпитаниците му. В училището средно 

образование придобиват деца от цялата област, като към момента 
учениците са 446, разпределени в 19 паралелки. Във връзка с изменението 

на Интегрирания план и включването на ПМГ „Васил Левски” като 

допълнителен обект извън зоните за въздействие, бе проведено и нарочно 

обществено обсъждане на 14.08.2015 г. На интернет-страницата на 
общината бе публикувана покана за обсъждане с необходимата 
предварителна информация. С оглед осигуряване на интегриран подход и 

устойчивост на инвестициите, освен дейностите, които ще бъдат включени 

при изпълнението на инфраструктурен проект за цялостен ремонт на 
сградата и прилежащото дворно пространство на ПМГ „Васил Левски”, 

следва да се предвидят и съпътстващи дейности, свързани с осигуряването 

на качествени образователни услуги. В тази връзка Община Смолян 
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предлага и включването на проекти за модернизация на учебния процес, 
повишаване квалификацията и мотивацията на преподавателите и 

обучения за работа с интерактивни методи на преподаване. Предлагам на 
вашето внимание решение, с което разрешавате включването на 
допълнителен обект към Интегрирания план, а именно на 
Природоматематическа гимназия „Васил Левски”. 

СЛАВКА КАМЕНОВА: Откривам дискусия по точката. Има ли 

допълнителни съображения, извън тези, които бяха изложени на 
заседанията на Постоянните комисии? Разбирам, че няма. Да прекратим 

разискванията. Който е съгласен, моля да гласува с вдигане на ръка. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА” – 27, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0. 

СЛАВКА КАМЕНОВА: С 27 гласа „за”, без „против” и „въздържали се” 

прекратяваме разискванията. Който е съгласен да подкрепим 

предложението на кмета – г-н Мелемов, моля да гласува. 
 

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

 

СЛАВКА КАМЕНОВА: С 27 гласа „за”, без „против” и „въздържали се” 

решението по т. 6 се приема. 
 

Общинският съвет на основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА и във 
връзка с т.2.5. и т.4.6 от Методическите насоки за изработване и прилагане 
на Интегриран план за градско възстановяване и развитие /изменени през 
май 2015/ прие 

 

Р Е Ш Е Н И Е: 

№ 10 

 

1. Приема и одобрява изменение на Интегрирания план за градско 

възстановяване и развитие на град Смолян за периода 2014-2020 г., приет с 
Решение № 426 от 25.07.2013 г. на Общински съвет –Смолян, което се 
изразява във включването на допълнителна група проекти от 
образователната инфраструктура извън зоните за въздействие, насочени 

към цялостен ремонт и обновяване на сградата и прилежащо пространство 

на Природоматематическа гимназия „Васил Левски“, гр. Смолян, както и 

съпътстващи дейности за модернизация и повишаване качеството на 
учебния процес. 

 

2. Допуска предварително изпълнение на Решението на основание 
чл.60 ал.1 от АПК. 
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ПО СЕДМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Разрешение за изработване 

на Подробен устройствен план – парцеларен план и устройствена 

план-схема за обект: „Кабелна линия 20 Кv, БКТП и кабелни линии 

НН за присъединяване на „жилищна сграда на Стефан Георгиев” в с. 

Солища, община Смолян”. 

Докладва: Николай Мелемов – кмет на Община Смолян 

 

СЛАВКА КАМЕНОВА: Инж. Гаджева, моля да изразите становището на 
Комисията по териториално устройство. 

ЕКАТЕРИНА ГАДЖЕВА: Уважаема г-жо председател, уважаеми г-н 

Мелемов, уважаеми колеги! Комисията изразява положително становище. 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Инж. Хаджихристев. 
КИРИЛ ХАДЖИХРИСТЕВ: Уважаема г-жо председател, уважаеми г-н 

кмет! Комисията по законност изразява положително становище по 

докладната записка. 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Давам думата на г-н Мелемов – вносител. 

Заповядайте. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Предлагам на вашето внимание за разглеждане по 

компетентност искане от ЕВН „България” ЕАД за допускане 
изработването на ПУП – парцеларен план и устройствена план-схема за 
обект: „Кабелна линия 20 Кv, БКТП и кабелни линии НН за 
присъединяване на „жилищна сграда на Стефан Георгиев” в с. Солища, 
община Смолян”. Искането е разгледано на заседание на Общинския 
експертен съвет по устройство на територията при Община Смолян, който 

предлага на компетентния орган да одобри заданието и да издаде 
разрешение за изработване на ПУП – парцеларен план и устройствена 
план-схема. 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Откривам дискусия. Предложения, разисквания, 
допълнителни мотиви? Няма. Който е съгласен да прекратим 

разискванията, моля да гласува. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА” – 26, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0. 

СЛАВКА КАМЕНОВА: С 26 гласа „за”, без „против” и „въздържали се” 

прекратяваме разискванията. Подлагам проекта за решение на гласуване. 
Явно гласуване, с вдигане на ръка. Моля, който е съгласен, да гласува. 
 

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

 

СЛАВКА КАМЕНОВА: С 26 гласа „за”, без „против” и „въздържали се” 

решението по т. 7 се приема. 
 

Общинският на основание чл. 21, ал.1, т.11 от ЗМСМА във връзка с 
чл. 124а, ал.1 от ЗУТ и чл. 124б, ал.1 от ЗУТ  прие 
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Р Е Ш Е Н И Е: 

№ 11 

 

 1. Разрешава изработването на проект за Подробен устройствен план 

– парцеларен план и устройствена план - схема за обект : „Кабелна линия 
20 Kv, БКТП и кабелни линии НН за присъединяване на „жилищна сграда 
на Стефан Георгиев” в с. Солища, община Смолян”, с трасе преминаващо 

през поземлени имоти с идентификатори : 68000.2.192, 68000.2.233, 

68000.502.450,  68000.502.451,  68000.502.467,  68000.502.104 и 

68000.502.468,   в   земл. на с. Солища.  
 Проектът да се изработи от правоспособни проектанти и да отговаря 
на изискванията на Наредба № 8 от 14.06.2001 г. за обема и съдържанието 

на устройствените схеми и планове и Наредба № 7 от 22.12.2003 г. за 
правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и 

устройствени зони. Да се извършат процедури по ЗОЗЗ.  

 Проектът да се представи в Община Смолян окомплектован с 
актуална скица от кадастралната карта на  с. Солища, скица извадка  от 
действащия ЗРП на  с. Солища и изработен в М 1:1000. 

 2. Одобрява задание за изработване на Подробен устройствен план – 

парцеларен план и устройствена план - схема за обект : „Кабелна линия 20 

Kv, БКТП и кабелни линии НН за присъединяване на „жилищна сграда на 
Стефан Георгиев” в с. Солища, община Смолян”.        

      
Приложение : Задание за изработване за изработване на Подробен устройствен план – 

парцеларен план и устройствена план - схема за обект : „Кабелна линия 20 Kv, БКТП и 

кабелни линии НН за присъединяване на „жилищна сграда на Стефан Георгиев” в с. 
Солища, община Смолян” 

 

ПО ОСМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Разрешение за изработване на 

Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване на 

поземлен имот с идентификатор 67653.49.21 в местност „Баира”, 

землище гр. Смолян. 

Докладва: Николай Мелемов – кмет на Община Смолян 

 

СЛАВКА КАМЕНОВА: Инж. Гаджева. 
ЕКАТЕРИНА ГАДЖЕВА: Уважаема г-жо председател, уважаеми г-н кмет, 
уважаеми колеги! По предложената докладна Комисията по териториално 

устройство, общинска собственост, екология, земеделие и гори изразява 
положително становище. 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Инж. Хаджихристев. 
КИРИЛ ХАДЖИХРИСТЕВ: Уважаема г-жо председател, уважаеми г-н 

кмет! Комисията по законност изразява положително становище по 

докладната. 
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СЛАВКА КАМЕНОВА: Г-н Мелемов – кмет на Община Смолян, вносител. 

Заповядайте. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Предлагам на вашето внимание за разглеждане по 

компетентност искане от Пламен Панчев Джонов за допускане 
изработване на Подробен устройствен план – План за регулация и 

застрояване на поземлен имот в местност „Баира”. Искането е разгледано 

на заседание на Общинския експертен съвет по устройство на територията,  
който предлага на компетентния орган да одобри заданието и да издаде 
разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ. 

СЛАВКА КАМЕНОВА: Откривам дискусия по т. 8. Има ли общински 

съветници, които желаят да изразят становище? Разбирам, че няма. Който е 
съгласен да прекратим разискванията по т. 8, моля да гласува. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА” – 27, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0. 

СЛАВКА КАМЕНОВА: С 27 гласа „за”, без „против” и „въздържали се” 

прекратяваме разискванията. Моля, който е съгласен да подкрепим 

предложението на вносителя по т. 8, да гласува. 
 

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

 

СЛАВКА КАМЕНОВА: С 27 гласа „за”, без „против” и „въздържали се” 

решението се приема. 
 

Общинският съвет на основание чл. 21, ал.1, т.11 от ЗМСМА във 
връзка с чл. 124а, ал.1 от ЗУТ и чл. 124б, ал.1 от ЗУТ прие 
 

Р Е Ш Е Н И Е: 

№ 12 

 

 1. Разрешава изработването на проект за Подробен устройствен план 

- План за регулация и застрояване на поземлен имот с идентификатор 

67653.49.21 в местност „Баира”, землище гр. Смолян, със следните 
устройствени параметри – устройствена зона Жм, височина на застрояване 
до 10 метра, плътност на застрояване до 60%, кинт до 1.2, озеленяване – 

мин.40% и улична регулация. 
 Проектът да се изработи от правоспособни проектанти и да отговаря 
на изискванията на Наредба № 8 от 14.06.2001 г. за обема и съдържанието 

на устройствените схеми и планове и Наредба № 7 от 22.12.2003 г. за 
правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и 

устройствени зони. Към проекта да се представят становища от РИОСВ, 

РЗИ и схеми Ел и Ви К части.  

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

1:1000. 
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 2. Одобрява задание за изработване за Подробен устройствен план  - 

План за регулация и застрояване на поземлен имот с идентификатор 

67653.49.21 в местност „Баира”, землище гр. Смолян.  

  
 Приложение : Задание за изработване за Подробен устройствен план - План за 
регулация и застрояване на поземлен имот с идентификатор 67653.49.21 в местност 
„Баира”, землище гр. Смолян и ПУП. 

 

ПО ДЕВЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Промяна предназначението 

на част от урегулиран поземлен имот VІ-Озеленяване, предвиден в 

устройствения план за озеленена площ в кв. 115 по плана на гр. 

Смолян, кв. Смолян. 

Докладва: Николай Мелемов – кмет на Община Смолян 

 

СЛАВКА КАМЕНОВА: Инж. Гаджева. 
ЕКАТЕРИНА ГАДЖЕВА: Уважаема г-жо председател, уважаеми г-н кмет, 
колеги! По докладната по т. 9 Комисията изразява положително 

становище. 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Инж. Хаджихристев. 
КИРИЛ ХАДЖИХРИСТЕВ: Уважаема г-жо председател, уважаеми г-н 

кмет! Комисията изразява положително становище по докладната. 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Г-н Мелемов, имате думата по докладната. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Предлагам на вашето внимание за разглеждане по 

компетентност искане от Светослав Александров Чернев – собственик на 
поземлен имот, даден в докладната. Представен е ПУП-ПР за 
присъединяване на част от УПИ VІ-Озеленяване към УПИ ХV-1757 в кв. 
115 по плана на гр. Смолян за реализиране на инвестиционна политика. 
Моля за вашето решение. 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Откривам дискусия. Има ли допълнителни 

становища, мотиви, предложения? Няма. Който е съгласен да прекратим 

разискванията, моля да гласува. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА” – 27, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0. 

СЛАВКА КАМЕНОВА: С 27 гласа „за”, без „против” и „въздържали се” 

прекратяваме разискванията по т. 9. Подлагам проекта за решение на 
гласуване. Съгласно чл. 62а, ал. 3, т. 2 от Закона за устройство на 
територията, това решение се взема с квалифицирано мнозинство. Който е 
съгласен да подкрепим решението, моля да гласува. 
 

ГЛАСУВАХА: „ЗА” – 26, „ПРОТИВ” – 1, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0. 

 

СЛАВКА КАМЕНОВА: С 26 гласа „за”,  1 „против”, без „въздържали се”, 

решението по т. 9 се приема. 
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Общинският съвет на основание чл.21 ал.1 т.11 от Закона за 
местното самоуправление и местната администрация и протокол от 
проведено обществено обсъждане на основание чл.127 ал.1 от ЗУТ от 
09.11.2015 год. прие 
 

Р Е Ш Е Н И Е: 

№ 13 

 

 Допуска промяна на предназначението на част от УПИ VІ – 

Озеленяване с  присъединяване  към ХV - 1757 в кв.115 по плана на гр. 

Смолян, кв. Смолян   при граници :  улична регулация, УПИ VІ-
Озеленяване, УПИ ХV – 1757, УПИ ХХV – 1757.  

 
Приложение : Проект за промяна на ПУП – ПР  в кв.115 по плана на гр. Смолян, кв.  
Смолян в М 1 : 500. 

 

 

(Михаил Генчев, от място: Отрицателен вот.) 

СЛАВКА КАМЕНОВА: Обяснение на отрицателен вот. 
МИХАИЛ ГЕНЧЕВ: Обявявам, че ще дам в писмен вид, по съображения, 
ясни на ръководството, защо гласувам отрицателно. 

СЛАВКА КАМЕНОВА: Г-н Генчев изрази своето становище и в 
заседанието на Постоянната комисия, но ще ни го представи в писмен вид, 

с което да бъдете запознати подробно. 

 

ПО ДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Одобряване на Подробен 

устройствен план – парцеларен план и устройствена схема за обект: 

„Мрежа за предаване на интегрирани данни в Община Смолян”. 

Докладва: Николай Мелемов – кмет на Община Смолян 

 

СЛАВКА КАМЕНОВА: Инж. Гаджева. 
ЕКАТЕРИНА ГАДЖЕВА: Уважаема г-жо председател, уважаеми г-н кмет! 
По предложената докладна, т. 10, Комисията по териториално устройство 

изразява положително становище. 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Инж. Хаджихристев. 
КИРИЛ ХАДЖИХРИСТЕВ: Уважаема г-жо председател, уважаеми г-н 

кмет! Комисията по законност изразява положително становище по 

докладната. 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Давам думата на г-н Мелемов, вносител на 
предложението. 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Предлагам на вашето внимание за разглеждане по 

компетентност искане от „САТЕЛИТ-ТМ – Антон Симеонов” ЕТ за 
одобряване на Подробен устройствен план – парцеларен план и 
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устройствена схема за обект: „Мрежа за предаване на интегрирани данни в 
Община Смолян”. Проектът за изменение на ПУП – парцеларен план и 

устройствена схема е разгледан на заседание на Общинския експертен 

съвет по устройство на територията при Община Смолян, който предлага 
на компетентния орган да одобри Подробен устройствен план – 

Устройствена схема за обект: „Мрежа за предаване на интегрирани данни в 
Община Смолян”. 

СЛАВКА КАМЕНОВА: Откривам дискусия по т. 10. След подробното 

обсъждане на тази точка в комисиите, допълнителни съображения не 
виждам. Който е съгласен да прекратим разискванията по тази точка, моля 
да гласува. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА” – 27, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0. 

СЛАВКА КАМЕНОВА: С 27 гласа „за”, без „против” и „въздържали се” 

прекратяваме разискванията. Който е съгласен с така подробния 
диспозитив на решение към т. 10, моля да гласува с вдигане на ръка. 
 

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

 

СЛАВКА КАМЕНОВА: С 27 гласа „за”,  без „против” и „въздържали се” 

решението по т. 10 се приема. 
 

Общинският съвет на основание чл. 21, ал.1, т.11, ал. 2 от ЗМСМА, 

във връзка с чл.  129, ал.1 от ЗУТ, чл. 287, ал.3, т.1, ал.4 от Закона за 
електронните съобщения, чл. 47 буква „б“ от Наредбата за определянето и 

администрирането на местните такси и цени на услуги в Община Смолян 

прие 
 

Р Е Ш Е Н И Е: 

№ 14 

 

 1. Одобрява Подробен устройствен план – Устройствена схема за 
обект: „Мрежа за предаване на интегрирани данни в Община Смолян“ 

предвиждащ възникването на сервитути в полза на “САТЕЛИТ-ТМ – 

Антон Симеонов” ЕТ,   гр. София, ЕИК 831642181, представлявано от 
Антон Симеонов върху следните служещи имоти в гр. Смолян с ЕКАТТЕ 

67653: 

- 300.823, с начин на трайно ползване: пасища, мери, с площ 6,553 дка, 
площ на сервитута 13 кв.м., общинска публична собственост; 
- 300.830, с начин на трайно ползване: жилищни територии, с площ 19,533 

дка, площ на сервитута 81 кв.м., общинска публична собственост; 
- 301.771, с начин на трайно ползване: пасища, мери, с площ 14,909 дка, 
площ на сервитута 226 кв.м., общинска публична собственост; 
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- 301.73, с начин на трайно ползване: територии за нуждите на транспорта, 
с площ 4,746 дка, площ на сервитута 95 кв.м., държавна  собственост; 
- 301.904, с начин на трайно ползване: складове за обслужване на селското 

стопанство, с площ 0,221 дка, площ на сервитута 2 кв.м., държавна  
собственост; 
- 301.405, с начин на трайно ползване: територии за нуждите на 
транспорта, с площ 17,052 дка, площ на сервитута 338 кв.м., държавна  
собственост; 
- 301.363, с начин на трайно ползване: територии за нуждите на 
транспорта, с площ 5,304 дка, площ на сервитута 31 кв.м., държавна  
собственост; 
- 925.487, с начин на трайно ползване: терени на градско и крайградско 

движение, с площ 4,824 дка, площ на сервитута 71 кв.м., общинска 
публична собственост; 
- 925.489, с начин на трайно ползване: терени на градско и крайградско 

движение, с площ 0,195 дка, площ на сервитута 40 кв.м., общинска 
публична собственост; 
- 925.490, с начин на трайно ползване: улици, с площ 0,331 дка, площ на 
сервитута 8 кв.м., общинска публична собственост; 
- 925.498, с начин на трайно ползване: терени на градско и крайградско 

движение, с площ 0,91 дка, площ на сервитута 47 кв.м., общинска 
публична собственост; 
- 927.232, с начин на трайно ползване: терени на градско и крайградско 

движение, с площ 2,348 дка, площ на сервитута 13 кв.м., общинска 
публична собственост; 
- 927.233, с начин на трайно ползване: територии за нуждите на 
транспорта, с площ 12,666 дка, площ на сервитута 182 кв.м., държавна  
собственост; 
- 927.245, с начин на трайно ползване: улици, с площ 2,168 дка, площ на 
сервитута 22 кв.м., общинска публична собственост; 
- 927.281, с начин на трайно ползване: терени на градско и крайградско 

движение, с площ 1,695 дка, площ на сервитута 443 кв.м., общинска 
публична собственост; 
- 927.284, с начин на трайно ползване: терени на градско и крайградско 

движение, с площ 0,463 дка, площ на сервитута 132 кв.м., общинска 
публична собственост; 
 Трасе преминаващо през поземлени имоти в с. Влахово, общ. Смолян 

с ЕКАТТЕ 11572: 

- 933.231, с начин на трайно ползване: територии за нуждите на 
транспорта, с площ 3,665 дка, площ на сервитута 47 кв.м., държавна  
собственост; 
- 933.266, с начин на трайно ползване: улици, с площ 1,173 дка, площ на 
сервитута 204 кв.м., общинска публична собственост; 
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 Трасе преминаващо през поземлени имоти в с. Подвис, общ. Смолян 

с ЕКАТТЕ 56962: 

- 1.493, с начин на трайно ползване: терени на градско и крайградско 

движение, с площ 148,037 дка, площ на сервитута 190 кв.м., общинска 
публична собственост; 
- 1.494, с начин на трайно ползване: територии за нуждите на транспорта, с 
площ 14,552 дка, площ на сервитута 689 кв.м., държавна  собственост; 
- 1.495, с начин на трайно ползване: територии за нуждите на транспорта, с 
площ 29,166 дка, площ на сервитута 1 147 кв.м., държавна  собственост; 
 Трасе преминаващо през поземлени имоти в с. Търън, общ. Смолян с 
ЕКАТТЕ 73777: 

- 1.610, с начин на трайно ползване: територии за нуждите на транспорта, с 
площ 41,678 дка, площ на сервитута 998 кв.м., държавна  собственост; 
- 2.1, с начин на трайно ползване: територии за нуждите на транспорта, с 
площ 40,604 дка, площ на сервитута 785 кв.м., държавна  собственост; 
- 2.848, с начин на трайно ползване: пътища ІV клас, с площ 0,392 дка, 
площ на сервитута 12 кв.м., общинска публична собственост; 
- 103.862, с начин на трайно ползване: терени на градско и крайградско 

движение, с площ 2.061 дка, площ на сервитута 226 кв.м., общинска 
публична собственост; 
- 104.279, с начин на трайно ползване: територии за нуждите на 
транспорта, с площ 11,101 дка, площ на сервитута 34 кв.м., държавна  
собственост; 
- 104.851, с начин на трайно ползване: терени на градско и крайградско 

движение, с площ 1.186 дка, площ на сервитута 159 кв.м., общинска 
публична собственост; 
- 104.853, с начин на трайно ползване: терени на градско и крайградско 

движение, с площ 0,840 дка, площ на сервитута 156 кв.м., общинска 
публична собственост; 
- 104.855, с начин на трайно ползване: терени на градско и крайградско 

движение, с площ 0,505 дка, площ на сервитута 124 кв.м., общинска 
публична собственост; 
- 104.857, с начин на трайно ползване: терени на градско и крайградско 

движение, с площ 0,872 дка, площ на сервитута 123 кв.м., общинска 
публична собственост; 
- 105.865, с начин на трайно ползване: терени на градско и крайградско 

движение, с площ 0,979 дка, площ на сервитута 158 кв.м., общинска 
публична собственост; 
- 105.867, с начин на трайно ползване: терени на градско и крайградско 

движение, с площ 0,550 дка, площ на сервитута 42 кв.м., общинска 
публична собственост; 
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- 105.6005, с начин на трайно ползване: терени на градско и крайградско 

движение, с площ 1.096 дка, площ на сервитута 1 кв.м., общинска 
публична собственост; 
- 105.6009, с начин на трайно ползване: трайно ползване: територии за 
нуждите на транспорта, с площ 3.165 дка, площ на сервитута 12 кв.м., 

държавна  собственост; 
 2. На основание чл. 287, ал.4 от Закона за електронните съобщения 
освобождава “САТЕЛИТ-ТМ – Антон Симеонов” ЕТ от заплащане на 
обезщетението, касаещо имотите публична общинска собственост 
възлизащо общо в размер на 61 140 лева (шестдесет и една хиляди сто и 

четиридесет лева). 
 3. Възлага на “САТЕЛИТ-ТМ – Антон Симеонов” ЕТ да заплати за 
общинските имоти такса от 3% от стойността на определеното в 
предходната точка обезщетение в размер на 1834,20 лв.(хиляда осемстотин 

тридесет и четири лева и двадесет стотинки) по банкова сметка на 
„Общинска банка” АД – Финансов център Смолян, BG 79 SOMB 9130 84 

102963 44, BIС: SOMBBGSF, вид на плащане 448007. 

 

 

ПО ЕДИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Изкупуване на 

недвижим поземлен имот с идентификатор 67653.920.243 по 

кадастралната карта на гр. Смолян, на основание чл. 199 от ЗУТ във 

връзка с чл. 33 от ЗС. 

Докладва: Николай Мелемов – кмет на Община Смолян 

 

СЛАВКА КАМЕНОВА: Становище на Постоянната комисия по бюджет. 
СТОЯН ИВАНОВ: Уважаема г-жо председател, уважаеми г-н кмет! 
Комисията по бюджет, финанси и икономическо развитие изразява 
положително становище, в смисъл отказа на Община Смолян да изкупи 

част от поземлен имот на Радка Димитрова. 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Инж. Гаджева. 
ЕКАТЕРИНА ГАДЖЕВА: Уважаема г-жо председател, уважаеми г-н кмет, 
колеги! Комисията по териториално устройство също изразява 
положително становище, т. е. подкрепя отказа за изкупуване на цитирания 
имот. 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Инж. Хаджихристев. 
КИРИЛ ХАДЖИХРИСТЕВ: Уважаема г-жо председател, уважаеми г-н 

кмет! Комисията по законност, местно самоуправление, обществен ред и 

сигурност предлага т. 1 от проекта за решение да придобие следната 
редакция: Вместо „Община Смолян отказва да изкупи…” да бъде „Отказва 
да изкупи…”. В останалата част изразява положително становище. 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Давам думата на г-н Мелемов, вносител на 
докладната. 
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НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: В Община Смолян е постъпило заявление от 
Радка Димитрова , с което предлага на общината да изкупи част от 
собствения й недвижим имот, представляваща 97 кв. м. от поземлен имот, 
нейна собственост. Предлаганата сума за изкупуване на имота е 2 425 лв. 
Към настоящия момент в Община Смолян не се предвиждат съответните 
капиталови вложения за реализиране на улица в гореописания имот, с 
оглед задоволяване на обществените потребности от местно значение. Във 
връзка с това предлагам решение, с което Община Смолян отказва да 
изкупи от Радка Димитрова съответния имот. 
СЛАВКА  КАМЕНОВА: Откривам дискусия. По предложението на 
Комисията по законност някой ще вземе ли отношение, да формулира дали 

подкрепя предложението на комисията – вместо „Община Смолян отказва 
да изкупи…” да се промени на „Отказва да изкупи…”. Знаете, че стана 
дискусия в комисията. Тъй като Общинският съвет е органът, който се 
разпорежда с общинска собственост, решението трябва да бъде, че той 

отказва да изкупи от физическото лице имота, като упълномощава кмета 
да издаде необходимия за целта писмен отказ, документ, каквато е 
практиката в администрацията. Това е и моето предложение като 

общински съветник. Има ли други предложения? Разбирам, че няма. Моля 
да гласуваме прекратяване на разискванията. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА” – 27, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0. 

СЛАВКА КАМЕНОВА: С 27 гласа „за”, без „против” и „въздържали се” 

прекратяваме разискванията. Подлагам на гласуване решението, което да е 
съобразено с предложението на Комисията по законност. Да звучи: 

„Общинският съвет реши: Отказва да изкупи от Радка Иванова 
Димитрова…” и нататък остава същият текст с точка втора. Съгласни ли 

сте да подкрепим това решение? Извинявайте, тук е поименно гласуването. 

 

Поименно гласуване на проекта за решение по т. 11 от дневния ред: 

1. Анита Чолакова   – „за” 

2. Валентин Кюлхански  – „за” 

3. Валентин Цолов   – „за” 

4. Данчо Киряков   – „за” 

5. Димитър Кръстанов  – „за” 

6. Екатерина Гаджева   – „за” 

7. Елисавета Лободова  – „за” 

8. Емилия Делиева   – „за” 

9. Ивайло Халваджиев  – „за” 

10.  Иван Пищалов   – „за” 

11.  Илия Томов    – „за” 

12.  Кирил Асенов   – „за” 

13.  Кирил Хаджихристев  – „за” 

14.  Коста Начев    – „за” 
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15.  Костадин Василев   – „за” 

16.  Мария Семерджиева  – „за” 

17.  Марияна Методиева  – отсъства 
18.  Милен Пачелиев   – „за” 

19.  Михаил Гунчев   – „за” 

20.  Михаил Генчев   – „за” 

21.  Петър Мирчев   – „за” 

22.  Петя Язова    – „за” 

23.  Салих Аршински   – „за” 

24.  Славка Каменова   – „за” 

25.  Стефан Сабрутев   – „за” 

26.  Стоян Иванов   – „за” 

27.  Филип Топов    – „за”  

28.  Юлия Кисьова   – „за” 

 

СЛАВКА КАМЕНОВА: Обявете резултата. 
(Виолета Бояджиева: 27 „за”, без „против” и „въздържали се”). 

СЛАВКА КАМЕНОВА: След поименното гласуване, с 27 гласа „за”, без 
„против” и „въздържали се”, решението по т. 11 се приема. 
 

Общинският съвет на основание чл.21, ал.1 т.8 и ал.2 от Закона за 
местното самоуправление и местна администрация, чл. 8, ал.1 от Закона за 
общинската собственост, във връзка с чл.199 от Закона за устройство на 
територията, чл. 33 от Закона за собствеността прие 
 

Р Е Ш Е Н И Е: 

№ 15 

 

 1. Отказва да изкупи  от Радка Иванова Димитрова част от 
собствения и недвижим имот – представляваща 97 кв.м. от поземлен имот 
с идентификатор 67653.920.243 целия с площ 441 (четиристотин 

четиридесет и едно) кв.м., трайно предназначение на територията: 
урбанизирана, начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10m) по 

кадастралната карта на гр. Смолян, одобрена със Заповед № 300-5-

26/28.04.2004 г. на ИД на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, 

при граници: п.и. 67653.920.245, п.и. 67653.920.329 и п.и. 67653.920.424, 

участващ в УПИ ХХVІІ-1109 и улична регулация, кв. 48 по плана на гр. 

Смолян, кв. Райково за предлаганата сума за изкупуване в размер  2425,00 

(две хиляди и четиристотин двадесет и пет) лева.  
 2. Упълномощава Кмета на Община Смолян да издаде необходимия 
за целта документ /писмен отказ/, удостоверяващ отказа на Общинския 
съвет за изкупуване на поземлен имот цитиран в точка 1. 
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ПО ДВАНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Промяна на 

действащия ПУП – присъединяване на част от поземлен имот с 

идентификатор 67653.916.8 към УПИ ІІІ-1777, кв. 116 по плана на гр. 

Смолян. 

Докладва: Николай Мелемов – кмет на Община Смолян 

 

СЛАВКА КАМЕНОВА: Инж. Гаджева, моля да изразите становището на 
Комисията по териториално устройство. 

ЕКАТЕРИНА ГАДЖЕВА: Уважаема г-жо председател, уважаеми г-н кмет, 
колеги! Комисията по териториално устройство, общинска собственост, 
екология, земеделие и гори изразява положително становище по така 
представената ни докладна. 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Инж. Хаджихристев. 
КИРИЛ ХАДЖИХРИСТЕВ: Уважаема г-жо председател, уважаеми г-н 

кмет! Комисията по законност изразява положително становище по 

предложената докладна. 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Давам думата на г-н Мелемов, вносител на 
предложението. 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: В Община Смолян е депозирано заявление от Ася 
Чокова и Софка Давидова за промяна на ПУП – присъединяване на част от 
поземлен имот. С разработения ПУП се прави промяна на плана за 
регулация, като се предвижда придаваема площ в размер на 12,65 кв. м. от 
поземлен имот с идентификатор, даден в докладната, участващ в улична 
регулация, публична общинска собственост. След като предложението е 
разгледано от Общинския експертен съвет по устройство на територията, е 
представен протокол, с който е взето решение, че е необходимо да се 
представи съгласие от Общински съвет – Смолян, в качеството си на 
разпоредител с общинската собственост. Моля за вашето решение. 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Откривам дискусия. Има ли предложения? Не 
виждам. Който е съгласен да прекратим разискванията, моля да гласува. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА” – 26, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0. 

СЛАВКА КАМЕНОВА: С 26 гласа „за”, без „против” и „въздържали се” 

прекратяваме дискусията. Който е съгласен да подкрепим решението на 
вносителя, кмета на Община Смолян, моля да гласува. 
 

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

 

СЛАВКА КАМЕНОВА: С 26 гласа „за”, без „против” и „въздържали се” 

решението се приема. 
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Общинският съвет на основание чл.21, ал.1, т.11  и ал. 2 от Закона за 
местното самоуправление и местната администрация, чл. 8, ал. 1 от Закона 
за общинската собственост  и чл. 134, ал.2, т.2 от ЗУТ прие 
 

Р Е Ш Е Н И Е: 

№ 16 

 

 1. Дава съгласие за изменение на действащия  ПУП – ПР за УПИ ІІІ - 
1777 и улична регулация, кв.116 по плана на гр. Смолян. 

      

 2. Възлага на Кмета на Община Смолян да издаде заповед на 
основание   чл. 135 от ЗУТ. 

 

 

ПО ТРИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Промяна в състава 

на Общински консултативен съвет по въпросите за младежта. 

Докладва: Николай Мелемов – кмет на Община Смолян 

 

СЛАВКА КАМЕНОВА: Г-жо Семерджиева, моля да изразите становището 

на Социалната комисия. 
МАРИЯ СЕМЕРДЖИЕВА: Уважаема г-жо председател, уважаеми г-н 

кмет! Социалната комисия изразява положително становище по внесената 
докладна и прави следното предложение: Предлага в състава на 
Общинския консултативен съвет по въпросите за младежта да участват 
следните членове от състава на комисията: Мария Семерджиева, Петър 

Мирчев, Елисавета Лободова, Анита Чолакова и д-р Марияна Методиева. 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Г-н Хаджихристев. 
КИРИЛ ХАДЖИХРИСТЕВ: Уважаема г-жо председател, уважаеми г-н 

кмет! Комисията по законност прави следното предложение: В проекта за 
решение, Приложение № 1 „Състав на Общински консултативен съвет по 

въпросите за младежта”, т. 12 да придобие следната редакция: Вместо 

„Инспектор от „Детска педагогическа стая” към ОД на МВР – Смолян” да 
бъде „Заместник-директор на ОД на МВР – Смолян”. В останалата част 
комисията изразява положително становище. 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Г-н Мелемов, вносител. 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Нямам възражения по това, което каза г-н 

Хаджихристев. През 2013 година, с Решение № 373 на Общински съвет – 

Смолян, бе създаден Общински консултативен съвет по въпросите за 
младежта, който е обществен консултативен орган към кмета на Община 
Смолян по въпросите на местната младежка политика. В състава му бяха 
включени представители на институции, пряко заинтересовани от 
младежката политика на територията на общината, както и общински 

съветници от Постоянните комисии по „Образование, култура, 
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вероизповедания, младежки дейности и спорт” и „Социални дейности и 

здравеопазване”. След проведените на 25.10.2015 година местни избори за 
кмет и общински съветници, както и промяната на членовете в  
Постоянните комисии към Общинския съвет, съставът на Консултативния 
съвет търпи промени в частта на общинските съветници. Предлагам в 
състава му да влезнат общински съветници от Постоянната комисия по 

здравеопазване и социални дейности, образование, култура, 
вероизповедания, младежта и спорта към Общински съвет – Смолян, а 
именно: Мария Семерджиева, Петър Мирчев, Елисавета Лободова, Анита 
Чолакова и д-р Марияна Методиева. Съгласен съм с предложението на г-н 

Хаджихристев. 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Откривам дискусия. Няма желаещи. Който е 
съгласен да прекратим разискванията, моля да гласува. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА” – 27, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0. 

СЛАВКА КАМЕНОВА: С 27 гласа „за”, без „против” и „въздържали се” 

прекратяваме дискусията. Подлагам на гласуване решението, с което сте 
запознати, да не го изчитам още веднъж. Който е съгласен да подкрепим 

решението с предложенията на двете комисии, моля да гласува. 
 

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

 

СЛАВКА КАМЕНОВА: С 27 гласа „за”, без „против” и „въздържали се” 

решението се приема. 
 

Общинският съвет на основание чл. 21, ал. 1, т.23 и т. 24 от ЗМСМА 

и чл. 15, ал. 6 от  Закона за младежта прие 
 

Р Е Ш Е Н И Е: 

№ 17 

 

1. Определя състава на Общински консултативен съвет по въпросите 
за младежта към Кмета на Община Смолян, съгласно Приложение №1. 

 
Приложение: №1 Състав на Общински консултативен съвет по въпросите за младежта. 
 

СЛАВКА КАМЕНОВА: Преди да докладвам по т. 14, моля, съгласно чл. 

15, ал. 2 от Правилника за дейността на Общинския съвет, да изберем 

общински съветник, който да ръководи заседанието, тъй като ще 
докладвам по т. 14. За бързина и прецизност предлагам адвокат Мирчев да 
председателства. И евентуално с едно гласуване да го изберем да 
председателства и по допълнителните две точки, по които ще докладвам. 

Има ли други предложения? Който е съгласен да изберем адвокат Петър 
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Мирчев временно да председателства заседанието при докладването от мен 

на трите точки в дневния ред, моля да гласува. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА” – 27, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0. 

(Петър Мирчев зае мястото си на председателстващ заседанието на 
Общинския съвет по т. 14 от дневния ред.) 
 

ПО ЧЕТИРИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 

Упълномощаване на представител на Община Смолян за участие в 

редовно общо събрание на акционерите на „ПЕРЕЛИК 

ИНФРАСТРУКТУРНА КОМПАНИЯ” АД, свикано за 14.12.2015 г., и 

гласуване по дневния ред. 

Докладва: Славка Каменова – председател на Общинския съвет 

 

СЛАВКА КАМЕНОВА: Преди да докладвам предложението по т. 14, 

обявявам, че по тази точка има постъпила декларация по чл. 12, т. 4 от г-н 

Кирил Асенов, който няма да участва в гласуването. 

ПЕТЪР МИРЧЕВ: Уважаеми общински съветници, благодаря за 
избирането. Преди да пристъпим към разисквания на точката и нейното 

докладване, давам думата на председателя на Постоянната комисия по 

законност. Г-н Хаджихристев, ако обичате, вашето становище. 
КИРИЛ ХАДЖИХРИСТЕВ: Уважаеми г-н председателстващ, уважаеми 

колеги! Комисията изразява положително становище по докладната 
записка. 
ПЕТЪР МИРЧЕВ: Давам думата на докладчика по тази точка, г-жа 
Каменова. 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Уважаеми съветници, уважаеми гости! Внасям 

предложение за упълномощаване на Марин Ташев Захариев – заместник-

кмет на Община Смолян, да представлява Община Смолян на редовно 

общо събрание на акционерите на „ПЕРЕЛИК ИНФРАСТРУКТУРНА 

КОМПАНИЯ” АД, с подробни пълномощия, които са описани в 
докладната. Това се наложи по повод подадената декларация от г-н Кирил 

Асенов – общински съветник, в срока по чл. 14 от Закона за 
предотвратяване и установяване на конфликт на интереси. Запознати сте с 
докладната. Поддържам я така, както сме я предложили. Съобразихме се 
със становището на комисиите относно това да бъде внесена от 
председателя на Общинския съвет, тъй като Общинският съвет е 
принципал на дружеството, в което Община Смолян е акционер. 

ПЕТЪР МИРЧЕВ: Откривам дискусията. Имате думата за изказвания, 
становища, възражения, мнения. Инж. Кръстанов, заповядайте.  
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Благодаря ви, г-н Мирчев. Уважаема г-жо 

председател, уважаеми колеги! Разгоря се една дискусия в заседанието на 
Постоянната комисия по законност, местно самоуправление, обществен 

ред и сигурност във връзка с един според мене категорично и 
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императивно, както казват юристите, решен от закона въпрос, а именно 

кой и по какъв начин осъществява правата на управление на търговските 
дружества – общинска собственост. Искам, и ставам затова, още един път 
категорично да подчертая, че това е Общинският съвет, по смисъла на 
Търговския закон. Общинският съвет играе роля на общо събрание на 
търговските дружества – общинска собственост, или на общинското 

участие с пакети акции, дялове в еднолични или командитни дружества, в 
които се участва с общинска собственост. Това е един въпрос, по който 

Общинската администрация няма отношение. Често пъти, тъй като 

Общинският съвет не действа пряко, а чрез своя председател, който го 

представлява, и чрез решенията си, които вземаме, а не подкрепяме, искам 

да подчертая, че Общинският съвет взема решения, той не подкрепя 
решения, по отношение на възлагането на кмета да сключи договорите за 
управление на лицата, които участват от името на общината в 
управлението на тези търговски дружества, като по този начин се създава 
лъжливо впечатление, че кметът има отношение към това. Отново искам да 
кажа, че дискусията завърши и ние всички трябва да приемем, че 
председателят на Общинския съвет и Общинският съвет имат отношение, 
задачи, функции, права, отговорности, в това число и контрол, по 

отношение на търговските дружества. Благодаря. 
ПЕТЪР МИРЧЕВ: Други изказвания, становища? Виждам, че няма. 
Предлагам да се прекратят разискванията. Моля, който е съгласен, да 
гласуваме с вдигане на ръка за прекратяване на разискванията. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА” – 26, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0. 

ПЕТЪР МИРЧЕВ: Да пристъпим към гласуване на т. 14 от дневния ред. 

Поименно гласуване. 
 

Поименно гласуване на проекта за решение по т. 14 от дневния ред: 

1. Анита Чолакова   – „за” 

2. Валентин Кюлхански  – „за” 

3. Валентин Цолов   – „за” 

4. Данчо Киряков   – „за” 

5. Димитър Кръстанов  – „за” 

6. Екатерина Гаджева   – „за” 

7. Елисавета Лободова  – „за” 

8. Емилия Делиева   – „за” 

9. Ивайло Халваджиев  – „за” 

10.  Иван Пищалов   – „за” 

11.  Илия Томов    – „за” 

12.  Кирил Асенов   – не участва в гласуването 

13.  Кирил Хаджихристев  – „за” 

14.  Коста Начев    – „за” 

15.  Костадин Василев   – „за” 
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16.  Мария Семерджиева  – „за” 

17.  Марияна Методиева  – отсъства 
18.  Милен Пачелиев   – „за” 

19.  Михаил Гунчев   – „за” 

20.  Михаил Генчев   – „за” 

21.  Петър Мирчев   – „за” 

22.  Петя Язова    – „за” 

23.  Салих Аршински   – „за” 

24.  Славка Каменова   – „за” 

25.  Стефан Сабрутев   – „за” 

26.  Стоян Иванов   – „за” 

27.  Филип Топов    – „за”  

28.  Юлия Кисьова   – „за” 

 

ПЕТЪР МИРЧЕВ: Моля да обявите резултата. 
(Виолета Бояджиева: 26 „за”, без „против” и „въздържали се”). 

ПЕТЪР МИРЧЕВ: С 26 гласа „за”, без „против” и „въздържали се” се 
приема решението по т. 14. 

 

Общинският съвет на основание чл. 21, ал. 1, т. 9 и 23 и ал. 2 от 
Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 34 от  
Наредбата за условията и реда за упражняване на правата на собственост 
на общината в търговски дружества с общинско участие и общински 

предприятия, чл. 221, т. 4 и 10 и чл. 226 от Търговския закон и чл. 60, ал. 1 

от Административнопроцесуалния кодекс прие 
 

Р Е Ш Е Н И Е: 

№ 18 

 

 I. Упълномощава Марин Ташев Захариев – заместник – кмет на 
община Смолян, да представлява община Смолян на редовното общо 

събрание на акционерите на „ПЕРЕЛИК ИНФРАСТРУКТУРНА 

КОМПАНИЯ“ АД, ЕИК 200093426, със седалище и адрес на управление 
град Смолян, област Смолян, община Смолян, жк Северна промишлена 
зона, Производствена база "Арексим", в което Община Смолян е акционер 

с 3 920 744 броя акции, представляващи 35.56 % от капитала на 
дружеството, на 14.12.2015 г. от 18:00 часа и при непровеждане на 
първоначално насроченото общо събрание, поради липса на кворум при 

условията на чл.227, ал.3 от Търговския закон - на 15.12.2015 г. от 18:00 

часа, като вземе становище и гласува по проекторешенията, съдържащи се 
в предложения дневен ред, както следва: 
По точка първа от дневния ред:  
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Извършване на персонални промени в Съвета на директорите на 
„ПЕРЕЛИК ИНФРАСТРУКТУРНА КОМПАНИЯ“ АД, а именно: 

          - Освобождаване на г-н Кирил Иванов Асенов, с ЕГН **********, 

като член на Съвета на директорите и освобождаването му от отговорност 
- да гласува „за” и да изрази положително становище. 
          - Избор на г-н Кирил Кирилов Асенов, с  ЕГН **********, за член на 
Съвета на директорите, който да продължи мандата на освободения член -  

да гласува „за” и да изрази положително становище. 
 

По точка втора от дневния ред:  

Разни – да гласува „за” или „против” в зависимост от предложенията на 
редовното Общо събрание на акционерите. 
 

 ІІ. Възлага на представителя на община Смолян да присъства на 
редовното Общо събрание на акционерите. 
 

 ІІІ. Предоставя на представителя на община Смолян в съответствие с 
настоящото решение да извършва всички необходими действия за защита 
на интересите на община Смолян като акционер в „ПЕРЕЛИК 

ИНФРАСТРУКТУРНА КОМПАНИЯ“ АД. 

 

 IV. Възлага на упълномощения представител на община Смолян в 
седемдневен срок след провеждане на Общото събрание на акционерите да 
изготви доклад и представи протокола от проведеното събрание. 
 

     V. Допуска предварително изпълнение на настоящото решение по 

реда на чл. 60, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс. 
 

 

ПО ПЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Одобряване 

числеността в структурата на Общинска администрация в Община 

Смолян – държавна дейност. 

Докладва: Николай Мелемов – кмет на Община Смолян 

 

СЛАВКА КАМЕНОВА: Тази докладна беше разглеждана в комисиите. 
Предвид спешните срокове, които притиснаха Общинска администрация, 
общинските съветници поеха ангажимент и разгледаха докладната записка. 
Вчера беше проведено съвместно заседание на всички Постоянни комисии, 

на което се стигна до едно обединено решение относно предложението за 
промяна. Затова ще си позволя да дам думата на председателите на всички 

Постоянни комисии, които имат отношение към внесените материали и са 
запознати с тях. И нека, ако трябва, да изразят и сега становище. Започваме 
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от г-н Иванов, Комисия по бюджет и финанси, по докладната в частта 
„Държавни дейности”. 

СТОЯН ИВАНОВ: Уважаема г-жо председател, уважаеми г-н Мелемов, 
уважаеми колеги! Комисията по бюджет и финанси изразява положително 

становище по така предложената докладна. Но аз трябва да кажа, че има 
някакво напрежение в администрацията и не трябва да чакаме последния 
момент, на следващата сесия, по отношение на структурата. Трябва да има 
постоянен контакт с общинските съветници, да се огладят нещата, защото 

след 15 дена ще бъдем изправени пред същата ситуация. 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Инж. Гаджева. 
ЕКАТЕРИНА ГАДЖЕВА: Уважаема г-жо председател, уважаеми г-н кмет! 
Комисията по териториално устройство не успя да изрази позиция, тъй 

като загубихме кворум по време на  гледане на тази точка. Бяха изразени 

различни становища, но загубихме кворум. Така че нямаме становище. 
СЛАВКА КАМЕНОВА: А след вчерашното съвместно заседание можете 
ли да допълните като съветник и като представител на тази комисия дали 

се обединявате около някакво становище? 

ЕКАТЕРИНА ГАДЖЕВА: Нямаме. Не сме коментирали вчерашното 

заседание. 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Добре, няма проблем. Г-жа Семерджиева. 
МАРИЯ СЕМЕРДЖИЕВА: Уважаема г-жо председател, уважаеми г-н 

кмет! Социалната комисия изразява положително становище по така 
предложената докладна, в частта „Държавни дейности”. 

СЛАВКА КАМЕНОВА: И Комисията по законност, инж. Хаджихристев. 
КИРИЛ ХАДЖИХРИСТЕВ: Уважаема г-жо председател, уважаеми г-н 

кмет! При разглеждането в нашата комисия на докладната записка бяха 
направени много разисквания и излязохме с предложения. Приложение № 

1 „Държавни дейности” от проекта за решение да придобие следната  
редакция: Наименованието на „Дирекция „Местни данъци, такси и 

разпореждане с общинска собственост” да се промени в „Дирекция 
„Местни данъци, такси и управление на общинската собственост”. 

Променя се думата „разпореждане” с думата „управление”. Следващото 

предложение: Да отпадне „Дирекция „Регионално развитие”, а отдел 

„Устройство на територията” и отдел „Строителство и инвестиционна 
политика” да станат дирекции; звено „Инспекторат” остава. 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Г-н Хаджихристев, нали знаете, че тази докладна 
не е внесена. Тази докладна е оттеглена. Последно беше направена нова 
докладна след съвместното заседание. Нека по нея да вземете становище. 
Тази, която всъщност се оформи като становище на администрацията след 

съвместното заседание на комисиите. Защото това не е актуално да се 
коментира. 
КИРИЛ ХАДЖИХРИСТЕВ: По тази докладна, която е внесена повторно: 

Първо, в заглавието на докладната: (Чете) „Относно: Одобрява 
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числеността в структурата на Общинска администрация в Община Смолян 

– държавна дейност”. Ако спазваме Закона за местното самоуправление, би 

трябвало да бъде „Одобрява общата численост и структура на Общинска 
администрация в Община Смолян – държавна дейност”. 

(Михаил Генчев, от място: Няма структура. Само числеността в 
момента гледаме.) 
КИРИЛ ХАДЖИХРИСТЕВ: Заглавието е такова. И след това в решенията: 
По първо решение: „Одобрява изменение в числеността и структурата на 
Общинска администрация по Приложение № 1, считано от 09.11.2015 г., за 
ръководните длъжности в „Териториалните органи на изпълнителната 
власт” и числеността за Общинска администрация – държавно делегирана 
дейност в Община Смолян”. Това се договорихме вчера. Защото казахме, 
че с внасянето в „12 без 5” ние не можем да направим анализ на 
структурата, която предлага Общинска администрация по държавно-

делегираните дейности в Община Смолян, както и че ни трябва време, в 
което да разговаряме с Общинската администрация, да ни представят 
съответната органиграма и да защитят всяка бройка, която предлагат.  
СЛАВКА КАМЕНОВА: Вие предлагате да бъде: „Одобрява изменение в 
числеността на…”, нали така? „В числеността и структурата…”? 

КИРИЛ ХАДЖИХРИСТЕВ: „Одобрява изменение в числеността и 

структурата в Приложение № 1”. Това са териториалните органи. 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Не, тука става въпрос само за числеността. 
КИРИЛ ХАДЖИХРИСТЕВ: Одобрява се на териториалните органи на 
изпълнителната власт. Това са кмет, заместник-кмет, кметове на кметства 
и кметски наместничества. А в Общинската администрация – само 

числеността, без  структурата. 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Това е становището на комисията. Дискусиите ще 
бъдат след докладването на вносителя. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Става въпрос за числеността. Може да не бъдат 
заети всички бройки. 

КИРИЛ ХАДЖИХРИСТЕВ: Това е друг въпрос дали ще бъдат заети или 

не. 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Приключихте ли, инж. Хаджихристев? 

КИРИЛ ХАДЖИХРИССТЕВ: Да. 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Давам думата на вносителя, за да докладва. 
(Димитър Кръстанов иска думата по процедура.) 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Ако позволите, г-жо председател. 

СЛАВКА КАМЕНОВА: Инж. Кръстанов. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: По процедурен въпрос. Виждате колко 

непоследователно вървят нашите конкретни обсъждания в момента. Вие 
ръководите заседанието на Общинския съвет. Би трябвало според мен да 
предоставите думата на вносителя по материала, който той представя, за да 
не се получават такива недоразумения – председатели, членове на 
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комисии, общински съветници да обсъждат въпроси, които вносителят 
всъщност не е внесъл. Да не говорим, че това, което ни е раздадено, е 
някаква много сериозна грешка, недоразумение. (Чете): „Числеността в 
структурата”. Такова понятие няма.  
СЛАВКА КАМЕНОВА: Може ли да не коментираме по същество, инж. 

Кръстанов. По процедурата да ви отговоря… 

ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Да не говорим, че решението е писано някъде – 

и някой или много е бързал, или е гледал другаде. 
СЛАВКА КАМЕНОВА: По процедурата отговарям на инж. Кръстанов. 
Придържайки се стриктно към чл. 90, ал. 2 от действащия правилник, от 
началото заседанието се води по един и същи начин: Първо се докладват 
становищата на Постоянните комисии – водещата, след което се докладват 
становищата на съпътстващите комисии, ако има такива, както 

забелязахте. След това се дава думата на вносителя да обяви докладната 
записка, след което се открива дискусия. Така че това е процедурата. По 

нея вървим и нямаме никакво нарушение. В момента това, което изрази 

инж. Хаджихристев, е становище на комисията, а не е дискусия. Давам 

думата на инженер Мелемов – вносител на докладната. 
(Димитър Кръстанов, от място: „Инженер” Мелемов ще трябва да 
поучи още за такъв.) 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: С настоящата докладна предлагам одобряване на 
структурата в Общинска администрация, приета с Решение № 591 от 
31.01.2014 г., която цели подобряване и оптимизация. Това налага да бъде 
увеличена с 3 щатни бройки – кмет на кметство, числеността – държавни 

дейности, или от 45 щатни бройки да станат 48. Знаете, че по новия 
Изборен кодекс имаме три нови кметства, избираеми кметства. Така че 
това налага увеличаването на бройката на числеността. Съгласно чл. 46а, 
ал. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, в 
населените места, които не са административен център на кметство, 

кметът на общината може да назначи за срока на мандата кметски 

наместник в съответствие с утвърдената численост и структура на 
Общинската администрация. Промяната, както казах и преди малко, цели 

оптимизация и подобряване на работата, но сме и задължени по новия 
Изборен кодекс да назначим трима нови кмета. Освен оптимизация, 
смятам, че по-ясно открояване на отговорностите на служителите в 
администрацията се цели с новата структура, както и създаване на условия 
за по-бързо и качествено обслужване на гражданите и фирмите. Всички 

ние бяхме на предизборна кампания и знаете, че на много места наистина 
имаше оплаквания от обслужването. Така че основната идея е наистина да 
се вкара повече лична отговорност при работата на служителите, 
координация и контрол при съгласуване, одобряване и реализация на 
проекти, организация на работата по планиране развитието и 

благоустрояването на кварталите, междублоковите пространства и 
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съставните населени места, извършване на административно-технически 

услуги, свързани с одобряване на инвестиционни проекти, разрешаване и 

контрол на строителство, управление на собствеността, както и прилагане 
на законовите и подзаконовите нормативни актове и наредби, приети от 
Общинския съвет. Така че с това решение ви предлагам да приемете 
числеността на структурата в раздел „Държавни делегирани дейности”. 

СЛАВКА КАМЕНОВА: Откривам дискусия по внесеното предложение на 
кмета на Община Смолян, което касае промяна в числеността и 

структурата на Общинска администрация, дотолкова, доколкото след 

съвместното заседание беше уточнено да се направи предложение за 
разделяне на администрацията в съотношение, както е по закона: обща 
администрация, специализирана администрация и бройките, които касаят 
ръководните длъжности и териториалните органи. По отношение на 
останалите мотиви, считам, че те касаят едно последващо длъжностно 

разписание, щатно разписание, което ще бъде предмет. Така че откривам 

дискусията. Инж. Кръстанов, по реда на вдигането на ръка. Да се подготви 

Салих Аршински. 

ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Благодаря ви, г-жо председател. Уважаеми г-н 

кмет, уважаеми колеги общински съветници, кметове на населени места, 
кметски наместници и гости! Като член на Комисията по законност и 

местно самоуправление и на Комисията по бюджет и финанси искам да 
подкрепя нашите председатели, и преди всичко председателя на 
Комисията по законност – инж. Хаджихристев, защото ние в комисията 
обсъждахме промяна в числеността и промяна в структурата. Ето, сега ще 
си дойдем на думата. В хода на обсъжданията кметът оттегли структурата, 
нали така? Но вие му давате думата последно и той ни съобщи, след като 

всички становища бяха изложени, че всъщност в заседанието на 
Общинския съвет ние не говорим за структура. Затуй потвърждавам и 

отново поставям въпроса за последователност – логическа, даже не 
юридическа, инженерна, ако щете. Кметът, вносителят, или който е той, 

излага своята концепция, тогава се съобщават становищата на комисиите. 
Така. По същество: (Чете): „Одобрява числеността в структурата на 
Общинска администрация…”. Това който го е писал, трябва да иде да 
почете още малко някъде. Няма „численост в структура”. В общата теория 
на управлението има две основни понятия. В целия свят, там където се 
говори за управление, органите на управление имат численост и структура. 
Те са две отделни понятия, два отделни параметъра. Така че ние в момента 
обсъждаме общата численост. Така е записано и в Закона за местното 

самоуправление. А за структурата ще говорим следващия път, както ни 

каза г-н Мелемов. Нищо общо няма щатното разписание, за което вие 
споменахте преди малко, с нашите намерения в момента да утвърдим 

общата численост. След това, на следващото заседание, по предложение на 
кмета, да обсъдим структурата, органиграмата и всички други подробности 
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около числеността на отделните елементи в структурата, примерно на 
Дирекция „ТСУ” или на Дирекция „Строителство” и т. н. Затуй предлагам, 

първо, в наименованието на докладната записка, в „относно” да настъпят 
следните промени: Вместо „Одобрява числеността в структурата” – 

нонсенс, простичко да се напише „Одобрява общата численост на 
Общинска администрация – Смолян”. 

(Михаил Генчев, от място: Да, но къде?) 

ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: В „Държавни дейности”, разбира се. 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Решението ли четете? Как да звучи самото 

решение ли? 

ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Моля ви се, трябва да се нанесе поправка. Ще 
ни се смеят, ако го четат другаде. Ние държим на доброто отношение към 

община Смолян и към Родопите. (Чете): „Точка първа: „Одобрява 
изменение в структурата…”. Нали за структурата ще говорим после? 

Пишем: „Одобрява общата численост, съгласно Приложение еди-кое си и 

т. н.”. Значи ние в момента нали това утвърждаваме, тъй като има промяна 
в общата численост, поради това, че трима кмета са избрани и отиват в 
„Държавни делегирани дейности”. И „Възлага на кмета на общината да 
утвърди длъжностни разписания…”. Това са двете мои предложения. 
Значи, първото: „Относно: Одобрява числеността на Общинска 
администрация – държавни дейности и т. н.”, да не го чета цялото. И в 
точка първа: „Одобрява изменение в общата численост” може да се пише, 
или „общата численост, съгласно Приложение…”, което е същото. 

СЛАВКА КАМЕНОВА: Г-н Аршински, имате думата. 
САЛИХ АРШИНСКИ: Г-жо председател, г-н кмет, уважаеми съветници и 

кметове! Може би в продължение, ние и в комисията, и вчера на общото 

заседание на комисиите, мисля, че достигнахме до един консенсус – 

днескашното решение да одобри общия брой на държавните дейности – на 
135 човека. В тази връзка смятам, първо, че по Приложение № 1, по 

отношение на „Териториални органи на изпълнителната власт” нещата са 
о`кей, но във втората му част – „Общинска администрация”, има някакво 

разписване на „Ръководни дейности”, „Обща администрация” и 

„Специализирана администрация”, без въобще да е разглеждана 
структурата. От тази гледна точка, предлагам решението да придобие 
следния вид: „Одобрява общата численост на Общинска администрация по 

Приложение № 1…”, като всичко под „Общинска администрация – 87 бр.” 

да отпадне, „…по Приложение № 1, считано от 09.11.2015 г. и от 
01.01.2016 г. за Общинска администрация – държавно делегирана 
дейност”. Де факто тук отпада частта „за ръководните длъжности в 
„Териториалните органи на изпълнителната власт”, тъй като не е 
коментирана структурата. Ние не знаем колко дирекции ще има и кои ще 
бъдат ръководните, де факто директори на дирекции. Аз мисля, че това 
беше, което вчера всички комисии коментираха – да приемем 135 човека, 
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за да можем да спазим изискването на министър Горанов, както г-жа 
Аръчкова ни обясни. А по отношение на структурата, разпределение на 
обща и специализирана администрация, не ни достигна време, по причина, 
че докладната беше внесена в по-късни часове. 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Други съветници? Г-н Генчев. 
МИХАИЛ ГЕНЧЕВ: Значи, откъде идва проблемът: Предлага се на 
Общинския съвет и на нас, общинските съветници, една не добре 
подготвена, даже една фалшиво подготвена докладна записка. Вчера 
стигнахме до някакво споразумение. Това споразумение трябваше да се 
облече в една перфектна докладна записка, а не с обяснителна част от 
старата докладна записка, където се обсъжда структурата. Ние в момента в 
обяснителна част нямаме нищо по отношение на това, което ни се предлага 
да гласуваме. Моля да обърнете внимание на Общинска администрация. 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Какво предлагате, г-н Генчев? Как да звучи 

решението? 

МИХАИЛ ГЕНЧЕВ: Ами да се преработи докладната. Какво да предложа 
друго?! 

СЛАВКА КАМЕНОВА: Кажете имате ли вариант за проект на решение? 

МИХАИЛ ГЕНЧЕВ: Проектът за решение е сбъркан. Какво да гласуваме? 

СЛАВКА КАМЕНОВА: Вашето предложение какво е? 

МИХАИЛ ГЕНЧЕВ: Те го предложиха колегите. Ще гласуваме общата 
численост в „Държавни дейности”. Така, както ни е предложена. Ама 
докладната записка трябва да е така написана и на нас да ни се предлага 
това да гласуваме. А не тука да ни се предлага… Какво значи? Тия 
решения, които ни се предлагат, който ги е писал, да стане и да каже какво 

ни предлага.   
СЛАВКА КАМЕНОВА: Г-н Мелемов, имате думата. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Значи наистина ще дойдем и до момента да 
гледаме структурата. Първо, взехме от десет общини структурата. Сигурен 

съм, че в България от 265 общини няма две еднакви структури. Сигурен 

съм, че няма две еднакви структури. Така че ще дойде и този момент, но 

сега… 

(Михаил Генчев, от място: Ние не обсъждаме структурата бе, кмете. 
Обсъждаме съвсем друго.) 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Мишо, много ще те помоля да не си викаме, ако 

обичаш! Добре. Въпросът е, че в крайна сметка държавната делегирана 
дейност издържа толкова общински служители. Това е. 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Г-н Асенов. 
КИРИЛ АСЕНОВ: Уважаема г-жо председател, уважаеми г-н кмете, 
уважаеми господа общински съветници и гости! Искам да взема 
отношение от името на „Коалиция за развитие на община Смолян” по 

отношение на тази докладна записка, а именно принципната ни позиция по 

нея и много ясно всички да разберат всъщност това, което ние се опитваме 
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да постигнем какво е и каква е логиката. В случая ние се опитваме да 
сложим каруцата пред коня. И това е наложено от ситуацията, че има срок, 
в който трябва да се потвърдят всички териториални органи на 
изпълнителната власт пред Министерство на финансите, съгласно писмо, 

на което се позовава администрацията на г-н Мелемов, което 

автоматически значи, че този срок ние трябва да го спазим, иначе ще 
загубим средства за заплати на хората, които получават средства от 
държавния бюджет, тъй наречените „държавна част от общинската 
администрация”. Това е така. И аз мисля, че в първата част няма никакъв 
спор, че това трябва да бъде подкрепено, да го гласуваме в момента и да се 
концентрираме върху него. А втората част: Тя е доста по-дълбока като 

проблем. Аз не знам кой може днеска да каже дали „Ръководни дейности” 

трябва да бъдат 12 човека, или „Обща администрация” трябва да бъде 21 

човека, които да са в държавната част на Общинската администрация, или 

хората, които получават целеви средства от бюджета на Република 
България. Този казус е много сложен. Аз получих обаждания и от 
служители на Община Смолян, които пищят, че хората, които са им 

оставени в отделите, са им недостатъчни, за да могат да свършат работата. 
В същото време, както и г-н Мелемов каза, по време на цялата кампания 
ние се натъквахме на срещи с граждани, на които първата тема, която беше 
поставяна като проблематична, това е обслужването на граждани от 
Община Смолян – качеството на услугата, която получават гражданите на 
Смолян, както и качеството на цялата среда, в която те трябва да получат 
тази услуга. Забележките бяха хиляди. Не искам да се спирам на тях, 

всички вие ги знаете. Кампанията свърши много скоро и със сигурност ги 

помним. Това, което се опитвам да кажа, е, че ние имаме нужда от много 

ясна концепция как да изглежда общината в следващия мандатен период. 

Това не е работа, която може да бъде свършена на коляно. Тази работа 
изисква много задълбочен анализ. Необходимо е да се направи 

органиграма – такава, която да отговори на най-новите съвременни нужди, 

които обществото ни има. Така че нашето предложение е да се върнем към 

първата част. Нека да гласуваме това, което е екзистенц-минимум като 

необходимост, за да декларираме пред Министерството на финансите 
интерес да получим тези средства. И да направим една много стабилна 
широка кръгла маса, на която да се отчетат всички проблеми и да 
потърсим начин да ги решим. Благодаря ви. 

СЛАВКА КАМЕНОВА: Други колеги? Г-н Топов. 
ФИЛИП ТОПОВ: Уважаема г-жа Каменова, уважаеми колеги! По време на 
дискусията в комисиите аз зачетох два пъти писмото на министър Горанов. 
Няма да навлизам в проблематиката и подробности. Предлагам следното, 

може би добро, решение: Да съобразим това, което е изписано в това 
писмо. Какво се иска от нас? Да дадем до 5 декември това, което се иска от 
нас. Изцяло подкрепям предложението на г-н Асенов. Предлагам 20 
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минути почивка. Да преработим и основанието, и текста на докладната 
записка, касаеща единствено и само това, което искат от нас до 5 декември, 

а именно брой на кметове, брой на кметски наместници, и дотук, за да 
можем да влезем в срока – 5 декември. А по отношение на другите неща, 
които възникнаха, като недоизяснено основание, недостатъчно добра 
обосновка, напълно съм съгласен с колегите, които се изказаха – и 

Аршински, и Кръстанов, и г-н Асенов. Затова, г-жо председател, 

процедурно предложение: 20 минути почивка от името на група ГЕРБ. 

(Михаил Генчев, от място: Процедура, за да не станат после две 
почивки.) 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Г-н Генчев, процедура. 
МИХАИЛ ГЕНЧЕВ: Предлагам да дадем думата на г-жа Аръчкова, която 

да каже в момента какво се иска от нас като бързо и спешно решение до 5-

ти декември, което трябва да представим в министерството, както и да 
уточним точно какво да гласуваме, след което да го гласуваме. 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Ще прекъсна заседанието за 20 минути. Ще 
помоля да присъства г-жа Аръчкова на среща с всички общински 

съветници, за да се изяснят нашите предложения, с изричната уговорка, че 
ние не можем да променяме мотивите на докладната. Можем да променим 

решението. Г-н Топов, г-н Хаджихристев, не можем да променяме 
мотивите на докладната като наименование. Вносителят така го е написал. 

За да проличи ясно смисълът на желания резултат на решението, можем да 
променим решението. Предлагам срещата да бъде между председателите 
на групите, г-н Василев и г-н Аршински. Председателите на 
регистрираните групи, моля, заедно с Костадин Василев и Салих 

Аршински. Моля, г-жо Бояджиева, да се осигури възможност в 247 зала.  
Г-жо Аръчкова, заповядайте. 20 минути почивка. 
 

* * * * * 

(След почивката): 

СЛАВКА КАМЕНОВА: Г-жо Бояджиева, проверка на кворума след 

прекъсването. 

(Виолета Бояджиева: В залата присъстват 25 общински съветници.) 
СЛАВКА КАМЕНОВА: 25 общински съветници присъстват. 
Продължаваме заседанието. В режим на дискусия сме. Г-н Иванов. 
СТОЯН ИВАНОВ: Уважаема г-жо председател, уважаеми г-н кмет! Аз не 
знам дали не трябваше предварително да бъдат оттеглени двете докладни 

записки, които ги има в предварително раздадения дневен ред – за 
структурата в държавни и в местни дейности. Те до този момент не са 
оттеглени. Ние сме ги разисквали, има становища и т. н. Според мен 

трябва да се оттеглят и тогава да бъде внесена новата докладна. 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Г-н Мелемов. 
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НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Ако смятате, че това е единственото решение за 
изход от ситуацията. Нали в крайна сметка Общинският съвет обсъжда и 

приема решение. То може да бъде променено. Не виждам защо пък да ги 

оттегляме. Решението ще бъде това, което приеме Общинският съвет, с 
редакциите, с които се прецени. 

СЛАВКА КАМЕНОВА: Инж. Кръстанов. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Благодаря ви, г-жо председател. Г-н кмете, 
колеги! Като член на Комисията по законност и местното самоуправление, 
а и от това, което обменихме с колегите и с участието на кмета и други 

съветници, мисля, че обективно и рационално е да приемем днес ясно 

заявено становище на Общинския съвет. Можем да го направим. То се 
изисква от нас. Много внимателно прочетохме отново и писмото на 
заместник-министър Кирил Ананиев: Общата численост на „Делегирани 

държавни дейности”, в т. ч. брой кметове, тъй като основата в диспозитива 
в писмото на министъра е, че „имате избран по-голям брой кметове на 
населени места”. И от тази гледна точка, да не си затваряме вратата пред 

възможности да приемем впоследствие подходяща структура на 
Общинската администрация, разбира се, по предложение на кмета. Да не 
заковаваме предварително ръководни длъжности, вътрешни съотношения 
в проценти, които пък се изискват по силата на други нормативни актове. 
И последно, което съм уточнил с колегите, ми се иска да кажа: В това 
число за сесията, която се очертавала, доколкото разбрах, около 17 

декември, г-жо председател, да обсъдим внимателно и по-прецизно 

заплатите на кметовете и кметските наместници. Това ще ни даде 
възможност да маневрираме по терена, да имаме достатъчно време 
внимателно и по-обективно, по-справедливо да разпределим тези, разбира 
се с ограничения, общи суми за средства за работни заплати, които се 
полагат за държавни делегирани дейности, и с другите условности, под 

действието на други нормативни актове. Това е моето предложение. 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Други общински съветници? Г-н Иванов, по 

вашето предложение: На практика тези предварително раздадени докладни 

не са били част от дневния ред. Днес гласувахте дневния ред по 

допълнителните точки. Към него бяха приложени окончателните докладни. 

Приемаме, че предишните докладни бяха просто работни материали за 
обсъждане, за да се стигне всъщност до сериозния дебат доколко и как да 
изглежда решението, което ще приемем днес в зала. Така че предмет на 
разглеждане е единствено тази докладна, която е предложена днес с 
допълнителна точка за включване. Мисля така да го приемем, за чистота. 
Благодаря. Други общински съветници? Г-н Хаджихристев. 
КИРИЛ ХАДЖИХРИСТЕВ: Уважаема г-жо председател, уважаеми г-н 

кмет! Аз ще предложа във връзка с това, което каза и г-н Кръстанов, един 

проект за решение за „Държавни дейности”: „Одобрява общата численост 
на Общинска администрация по Приложение № 1 – 135 бр., от тях: 
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„Териториални органи на изпълнителната власт – 48 бр.”, които включват 
кмет – 1 бр., заместник-кмет – 3 бр., кмет на кметство – 29 бр., кметски 

наместници – 15 бр., считано от 09.11.2015 г., и „Общинска администрация 
– 87 бр., считано от 01.01.2016 г.”. 

СЛАВКА КАМЕНОВА: Инж. Кръстанов, вие направихте подобно 

предложение. 
(Димитър Кръстанов, от място: Да, това е.) 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Добре. Други колеги? Мисля, че имахме 
достатъчно време да огледаме материалите. Да се ориентираме към 

приключване на разискванията? Който е съгласен да прекратим 

разискванията по предложението на г-н Мелемов – кмет на Община 
Смолян, за одобряване на числеността, моля да гласува. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА” – 24, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0. 

СЛАВКА КАМЕНОВА: Приема се прекратяване на разискванията по 

допълнителна т. 1 от дневния ред. Предлагам да гласуваме проект за 
решение така, както го предложи г-н Хаджихристев, в качеството му на 
общински съветник и на председател на Постоянната комисия по 

законност.  
(Костадин Василев иска думата.) 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Процедура ли, г-н Василев? 

КОСТАДИН ВАСИЛЕВ: Да, процедура. 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Тъй като започнахме вече по гласуването. 

КОСТАДИН ВАСИЛЕВ: Искам обаче да формулирате точно какво 

гласуваме. Остава ли втора точка? Просто вие зачетете какво гласуваме и в 
крайна сметка да го гласуваме. 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Г-н Хаджихристев, имате ли предложение за 
редакцията на точка втора? 

(Кирил Хаджихристев, от място: Не.) 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Не, няма предложение. Подлагам на гласуване 
решение, което е със следната редакция: „Одобрява общата численост на 
администрацията…”. За да не го повтарям, нека да го зачете г-н 

Хаджихристев, той го е изписал. За чистота. 
КИРИЛ ХАДЖИХРИСТЕВ: Не съм го изписал, съчинявах го. „Одобрява 
обща численост на Общинска администрация по Приложение № 1 от 135 

бр., в т. ч.: „Териториални органи на изпълнителната власт” – 48 бр., от 
които: кмет – 1 бр., заместник-кмет – 3 бр., кмет на кметство – 29 бр., 

кметски наместничества – 15 бр., считано от 09.11.2015 г., и „Общинска 
администрация” – 87 бр., считано от 01.01.2016 г., за Общинска 
администрация – държавно делегирана дейност в Община Смолян”. 

(Въпроси от залата: Само това ли? А точка втора?) 

СЛАВКА КАМЕНОВА: Точка втора остава същата. 
(Разисквания в залата). 
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СЛАВКА КАМЕНОВА: Без точка втора подлагам решението. То е 
излишно да се възложи нещо, което е задължение на кмета, в крайна 
сметка. Уважаеми колеги съветници, предлагам да подкрепим решението, 

предложено след приключване на разискванията. Бих ви предложила да 
направим поименно гласуване, тъй като е по чл. 21, ал. 1, т. 2 от ЗМСМА. 

(Димитър Кръстанов, от място: Може би да.) 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Нека да е поименно, за да закрепим наистина 
същинската воля на колективния орган – Общинския съвет. 
 

Поименно гласуване на проекта за решение по т. 15 от дневния ред, 

формулирано от Кирил Хаджихристев: 

1. Анита Чолакова   – „за” 

2. Валентин Кюлхански  – „за” 

3. Валентин Цолов   – „за” 

4. Данчо Киряков   – отсъства 
(Славка Каменова: Инж. Киряков се оттегли по уважителни причини.) 

5. Димитър Кръстанов  – „за” 

6. Екатерина Гаджева   – „за” 

7. Елисавета Лободова  – „за” 

8. Емилия Делиева   – „за” 

9. Ивайло Халваджиев  – „за” 

10.  Иван Пищалов   – „за” 

11.  Илия Томов    – „за” 

12.  Кирил Асенов   – „за” 

13.  Кирил Хаджихристев  – „за” 

14.  Коста Начев    – „за” 

15.  Костадин Василев   – „за” 

16.  Мария Семерджиева  – „за” 

17.  Марияна Методиева  – отсъства 
18.  Милен Пачелиев   – отсъства 
19.  Михаил Гунчев   – „за” 

20.  Михаил Генчев   – „за” 

21.  Петър Мирчев   – „за” 

22.  Петя Язова    – „за” 

23.  Салих Аршински   – „за” 

24.  Славка Каменова   – „за” 

25.  Стефан Сабрутев   – „за” 

26.  Стоян Иванов   – „за” 

27.  Филип Топов    – „за”  

28.  Юлия Кисьова   – „за” 

 

СЛАВКА КАМЕНОВА: Обявете резултата след поименното гласуване. 
(Виолета Бояджиева: 25 „за”, без „против” и „въздържали се”). 
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СЛАВКА КАМЕНОВА: С 25 гласа „за”, без „против” и „въздържали се” се 
приема решението по т. 15. 

 

Общинският съвет на основание чл. 21, ал. 1, т. 2 от ЗМСМА и във 
връзка с чл. 27, ал. 4 от ЗМСМА и чл.122, ал. 2 от Закона за публичните 
финанси прие 
 

Р Е Ш Е Н И Е: 

№19 

 

Одобрява общата численост на Общинска администрация по 

Приложение № 1 – 135 бр., в това число „Териториални органи на 
изпълнителната власт – 48бр., считано от 09.11.2015 г. и „Общинска 
администрация“ – 87 бр., считано от 01.01.2016 г., за Общинска 
администрация – държавно делигирана дейност в Община Смолян. 
Приложение: Приложение №1 

 

 

ПО ШЕСТНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Определяне на 

индивидуалните основни месечни заплати на ръководните длъжности 

в „Териториалните органи на изпълнителната власт” в Община 

Смолян. 

Докладва: Николай Мелемов – кмет на Община Смолян 

 

СЛАВКА КАМЕНОВА: Това също е допълнителна докладна записка. Тъй 

като комисиите не са заседавали по този вариант на докладната, има ли 

желание от комисиите да изразят становища? Да дадем думата на г-н 

Мелемов – кмет на община Смолян, вносител на предложението. 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: До момента в община Смолян бяха избирани 10 

кмета на кметства и назначавани 31  кметски наместници. След изменение 
на чл. 16 от Закона за административно-териториалното устройство на 
Република България и проведените избори за общински съветници и 

кметове на 25.11.2015 г., в 29 населени места на община Смолян се 
проведоха избори за кметове на кметства, от които 10 от съществуващите 
кметства, 16 се преструктурираха от кметски наместничества в кмет на 
кметство и новосформирани три кметства – с. Ровина, с. Еленска и с. 
Дунево, които досега не са били част от структурата – държавна дейност. 
Общинският съвет определя размера на трудовите възнаграждения на 
кметовете в рамките на действащата нормативна уредба и средствата за 
работна заплата. Ние ви даваме едно предложение в Приложение № 1, тъй 

като единственият обективен критерий все пак е броят на населението. 

Постарали сме се в съответствие с броя на населението в кметствата да 
предложим заплати. Имаше дискусия, че може би трябва да бъдат равни 
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заплатите, че са малки. Съгласен съм с всички доводи, които са верни, но в 
крайна сметка ние се съобразяваме с действителността, с държавната 
субсидия. Самата държавна субсидия е обвързана с броя на жителите. 
Затова и ние ви предлагаме списък с предложения, които точно са 
обвързани с единствения обективен критерий, както казах и преди малко, а 
именно броя на жителите. Решението е на Общинския съвет. Знам, че ще 
има дискусия, но в крайна сметка затова е в прерогативите на Общинския 
съвет да определи възнагражденията на кметовете. 
СЛАВКА КАМЕНОВА: И да носи отговорност. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: И да носи, да. 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Откривам дискусия по внесеното предложение. Г-

н Сабрутев. 
СТЕФАН САБРУТЕВ: Уважаема г-жо председател, уважаеми г-н 

Мелемов! Предложението ми е конкретно в решението: Да определим броя 
на кметовете и да се оттеглят самите заплати за следващата сесия. Това, 
което законът допуска, както разбрахме на дискусиите при вас. 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Ние току-що гласувахме за броя на кметовете, в 
предната докладна. 
СТЕФАН САБРУТЕВ: Значи заплатите мисля, че се отпускат от държавата 
по строго определен ред, който е различен от този, който е предложен. 

Затова в решението да включим да вземем максималното от държавата, 
или вие го направете точно както трябва, а самите заплати да ги разгледаме 
на следващата сесия. 
СЛАВКА КАМЕНОВА: В правомощията е на Общинския съвет. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Аз бих предложил, въпреки че то това може би 

вече се е случвало, но г-жа Аръчкова може да зачете какъв е нормативът, 
който държавата спуска, за да разберете нашата логика, не заради друго. 

СЛАВКА КАМЕНОВА: Г-н Аршински. 

САЛИХ АРШИНСКИ: Г-жо председател! Преди логика има закон. Ще 
чета закон: Съгласно чл. 21, ал. 1, т. 1 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, Общинският съвет определя 
размера на трудовите възнаграждения на кметовете на кметства в рамките 
на действащата нормативна уредба и средствата за работна заплата на 
персонала от общинския бюджет. „Размерите на основните месечни 

заплати на кметовете на кметства са определени с Приложение № 5 към чл. 

2, т 4 от ПМС № 67 от 14.04.2010 г. за заплатите в бюджетните 
организации и дейности, като в зависимост от броя на населението на 
съответното кметство минималните и максималните размери на трудовите 
възнаграждения се разделят, както следва…”. Няма такава диференциация 
– през 50 и 100 човека. Диференциацията е на две категории. Има го в 
министерско постановление, в законова разпоредба. За кмет на кметство с 
население до 500 души минималният размер на основната работна заплата 
е 380 лв., максималният размер – 1 380 лв. Г-жа Аръчкова пресметна 
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средно претегленото, което държавата дава, а именно 840 лв. За кмет на 
кметство с население от 501 до 2 500 души минималният размер на 
основната работна заплата е 390 лв., а максималният – 1 400 лв. Г-жа 
Аръчкова отново го пресметна, като средно претеглената стойност е 900 

лв. Няма такава диференциация – през 50, 100 и не знам колко човека. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Така е, прав сте. Може ли само да ви отговоря, г-н 

Аршински? 

САЛИХ АРШИНСКИ: На основание тези законови разпоредби, помолих 

преди малко г-жа Аръчкова, вероятно ще й бъде необходимо малко време, 
да ни даде средно претеглените стойности, или усреднени, или както там 

се наричат на експертен език, на заплатата на всеки един кмет на кметство, 

съобразно неговия стаж, клас и т. н., което трябва да бъде включено вътре. 
Благодаря. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Може ли да отговоря на г-н Аршински? 

СЛАВКА КАМЕНОВА: Г-н Мелемов, имате думата. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Значи прав сте, това е законът. Но тука има и 

специфика на общините. Има общини с пет села. Там е лесно – пет села, 
толкова, толкова. Нашите са прекалено много. И ние тази диференциация 
ви я предлагаме, не я заковаваме. Вие ще решите. Но я предлагаме точно за 
това, за да няма такова несъответствие, примерно кмет на село със 100 

човека и кмет на село с 400 човека да вземат една и съща заплата. Защото, 

пак казвам, това е единственият обективен показател. Но сте прав, това е 
законът. Ние ви предлагаме това решение, а вие ще решите. И пак казвам, 

това е спецификата на Смолянска община. Ние имаме 30 кметове, докато 

има общини даже и без нито един кмет. Примерно, Кричим едно село 

няма, Сопот и т. н. Спецификата на общините е различна. 
САЛИХ АРШИНСКИ: Ако предлагаме този подход, г-н Мелемов, в такъв 
случай трябва да диференцирате и заплатите на служителите на 
администрацията и на общинските съветници, кой колко пъти се е изказал. 

Все пак всеки един кмет на кметство е на работа от 8 до 17 часа. Законът 
диференцира, ясно показва какви са ставките. Всичко оттам-насетне са… 

как да кажа… свободни съчинения на произволна тема. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Г-н Аршински, аз с вас не споря. Аз казвам 

логиката на това, което сме предложили. Общинският съвет ще приеме, 
така че вашето мнение няма проблеми. 

СЛАВКА КАМЕНОВА: Г-жа Аръчкова, от името на вносителя да 
обясните. 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА – директор на Дирекция „Финансово-счетоводна 
дейност и бюджет” при Община Смолян: Уважаема г-жо председател, 

уважаеми г-н кмет, уважаеми общински съветници! Аз и на комисиите 
обясних. Да, в закона е записано „до 500 жители” и затова е даден и размер 

от 380 до 1 300 лв. В крайна сметка това е нашето предложение. Но, г-н 

Аршински, хайде да бъдем коректни и да кажем, че тази сума, която е 
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определена и която държавата ни дава, е брутна сума. В тази сума от 840 

лв. първо влизат и осигурителните вноски, след това влиза и размерът на 
прослуженото време и клас. Това е брутно трудово възнаграждение. Това, 
което ние ви предлагаме, сме направили диференциация относно основно 

възнаграждение. Във втората точка ви предлагаме да не бъдат ощетени 

кметовете и  всеки един от тях да получи реално на база трудовия си стаж 

по 1 % на 1 година трудов стаж. Предложили сме в диапазона „от – до”, 

като сме се съобразили и със сумите на класовете. В крайна сметка тука 
имаме преливане. Да, ние получаваме от държавата за всеки един кмет на 
населено място до 500 жители сумата от 840 лв. От тези 840 лв., всички вие 
знаете какви са процентите на осигурителната вноска – 12.6 %, 2.8 %, 4.8 

%, които са за сметка на държавата и влизат вътре в това. Когато се махне 
осигурителната тежест, чистата сума, която трябва да получим за едно 

лице, е 700 лв. Когато от тези 700 лв. приспаднем и направим 

диференциацията, ние не губим абсолютно нищо. Тук става преливане на 
средства от малко кметство. Там основното възнаграждение на кметския 
наместник е подадено като 450 лв., като всеки от тях ще си получи реално 

трудовия процент за трудов стаж, а в кметско наместничество, което е с 
повече население, той ще получи основна индивидуална работна заплата в 
по-висок размер, към която също ще се прибави неговият клас и средно 

претеглената сума, като брутно трудово възнаграждение на минималните 
работни заплати, плюс класа, идва около 690 лв. Мога да ви зачета: Кметът 
на Арда има 30 години трудов стаж, което означава 30 % допълнително 

към заплатата му. Кметът на Виево има 33 години стаж, с 650 лв. заплата 
на база населението, плюс 33 % клас. Разбирате какво става брутното 

възнаграждение и колко ще дойде над сумата, която държавата реално ни 

дава. Да ги зачета и другите, за да не остане някой обиден. Ако бъркам в 
процентите, тука виждам, че има част от кметовете, нека да ме коригират. 
Кметът на Влахово има 8 години трудов стаж, 8 %; кметът на Кутела е с 35 

години трудов стаж, 35 %; на Могилица – 8 години трудов стаж, 8 %; на 
Момчиловци – 17 години трудов стаж, 17 %; на Петково – 13 години 

трудов стаж, 13 %; на Смилян – 32 години трудов стаж, 32 %; на Търън – 

48 години трудов стаж, 48 %; на Еленска – 5 години трудов стаж, 5 %; на 
Широка лъка – 28 години трудов стаж, 28 %; на Бостина – 28 години 

трудов стаж, 28 %; на Градът – 28 години трудов стаж, 28 %; на Катраница 
– 11 години трудов стаж, 11 %; на Левочево – 14 %; на Лъка – 18 %; на 
Мугла – 18 %; на Подвис – 18 %; на Ровина – 9 %; на Полковник 
Серафимово – 31 %; на Река – 6 %; на Сивино – 10 %; на Славейно – 41 %; 

на Соколовци – 20 %; на Стойките – 14 %; на Стража – 35 %; на Тикале – 

14 %; на Требище – 24 %; и на Дунево – 35 %. Затова сме предложили на 
вашето внимание диференциация на индивидуалната работна заплата, 
която е съобразена с населението. По закон е написано „до”, затова там ни 

дава възможност да играем и да дадем нашето предложение, докато 
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трудовият стаж е един диференциран подход, който е неоправдан и 

нереален, защото един кмет има 30 години, друг – две години, трети – пет, 
четвърти – една. Затова ние излизаме с това предложение. Ваше е 
решението, на общинските съветници. Вие преценете. 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Други съветници? 

(Салих Аршински, от място: Реплика.) 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Реплика на Салих Аршински. 

САЛИХ АРШИНСКИ: По-скоро аз помолих и г-жа Аръчкова пое 
ангажимент да ни представи диференцирана ставка на заплатата на всеки 

един кмет. Ще я получим ли в крайна сметка днеска? Или ако няма да я 
получим, ще подкрепя директно предложението точката да бъде оттеглена 
дотогава, докато получим яснота на диференцирана ставка. 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Г-н Аршински, това, което ви зачетох, е точно 

диференцирана. Значи към всяка една минимална работна заплата се 
прибавя сумата на този процент. Все пак на мен ми е необходимо 

техническо време. Нямам тази способност, автоматически да смятам и да 
ви дам готовите числа. Затова ви казах годините трудов стаж. Тези години 

трудов стаж, умножени със сумата, която е дадена като основна работна 
заплата, умножено по 1 % и дадения процент за годините трудов стаж, 

дава брутно трудово възнаграждение на всеки един от вас. Ако искате, в 
рамките на 5 минути това мога да ви го направя. 
САЛИХ АРШИНСКИ: Да, искаме го. Ако ще го получим, да продължим с 
точката. В противен случай предлагам да се оттегли. Аз също нямам 

калкулатор, за да смятам проценти. 

СЛАВКА КАМЕНОВА: 5 минути почивка, за да може г-жа Аръчкова да 
представи исканата справка. 
 

* * * * * 

(След почивката): 

(Бел. на прот.: На общинските съветници  беше раздадена справка с 
диференцираните заплати на кметовете на кметства (изготвена от 

Венера Аръчкова – директор на Дирекция „Финансово-счетоводна 
дейност и бюджет”, поискана от общинския съветник Салих Аршински в 
хода на заседанието.) 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Продължаваме заседанието. Моля, г-жо 

Бояджиева, да обявите кворума след прекъсването. 

(Виолета Бояджиева: В залата присъстват 24 общински съветници.) 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Присъстват 24 общински съветници. 

Продължаваме заседанието.  

(Стефан Сабрутев иска думата.) 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Г-н Сабрутев, реплика, защото вече взехте 
становище. 



 

 

 

58 

СТЕФАН САБРУТЕВ: Репликата ми е следната: Още един път предлагам 

да оттеглим самата докладна, защото, първо, ние нямаме справка колко ще 
получим от държавата, което за мен е важно, както и колко разпределяме, 
за да видим има ли някакъв остатък, резерв. Г-жа Аръчкова може да е 
заделила, за да го разпредели. Първото ми съображение. Второто: Тука 
виждам заплати (показва справката). Тези хора са кметове на населени 

места и в голямата си част са избрани от избирателя и е обидно да взимат 
по 380 лв. заплата. Извинявайте, за мен е обидно, не е справедливо. Знам, 

че сте го смятали сигурно средноаритметично на глава от населението, но 

за мен това не е правилно разпределение. И ви моля, колеги, да подкрепим 

оттеглянето и да седнем да го разгледаме на една по-широка маса, защото 

тези хора заслужават едно нормално заплащане на труда. Благодаря. 
СЛАВКА  КАМЕНОВА: Тъй като смесихте процедурата със становище по 

същество, оттеглянето според мен трябва да го направи вносителят. Г-н 

Иванов. 
СТОЯН ИВАНОВ: Уважаема г-жо председател, уважаеми г-н кмете, 
уважаеми колеги! Аз като председател и член на Бюджетната комисия не 
намирам голяма драма в така предложената ни докладна. Намерен е един 

средно претеглен критерий. Всички кметове са поставени при едни и същи 

условия, при едни и същи правила на разпределение на този бюджет. След 

две седмици ни предстоят други тежки дебати за структура, наредби, план-

сметка, бюджет и т. н. Това е елементарен въпрос в момента, затова 
предлагам да се обединим и да подкрепим предложението на кмета. 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Г-н Топов. 
ФИЛИП ТОПОВ: Уважаема г-жо Каменова, уважаеми колеги! Много е 
важно, когато човек говори и предлага нещо, да се съобразява и да се 
придържа максимално към обективните критерии. Многократно съм го 

казвал и пак ще го повторя: Вярно е, законосъобразно е, но трябва да 
оценим и целесъобразността в конкретния случай. Вярно, че броят на 
населението е много важен критерий. Правя изказване, г-жо Каменова. Но 

имаме още няколко критерии, които са от изключителна важност. Изцяло 

подкрепям коментарите, които се получиха в кулоарите с кметовете и 

кметските наместници, с които си приказвахме. Освен броя на 
населението, трябва да отчетем и инфраструктура, пътища. Предполагам, 

че всички в залата знаят, че много от нашите кметове – и бивши, и 

настоящи, в служебната си работа използват личните си автомобили. По 

принцип знаем, че кметовете са момчета и момичета за всичко, като се 
започне от здравословни проблеми, мине се през опесъчаването, израждане 
на телета от кравите, специалисти по всичко са. И тези хора наистина 
харчат и лични средства. В тази връзка аз смятам, че има възможност да се 
опитаме да съберем допълнителни средства от гледна точка на държавната 
субсидия и да се завишат заплатите, при един по-голям анализ, не 
единствено само на броя на жителите, а и други критерии, които са от 
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значение. И веднага казвам: Шегувахме се с някои от кметовете. Говоря 
конкретно за кмета на Виево и за кмета на Кутела. Един от тях казва: „Аз 
от 2008 година съм на една и съща заплата. Досега съм бил на 560 лв., а в 
момента се предлага основна заплата 510 лв. Тука, колеги, не е въпросът за 
10-те лева, или за 50-те лева. Някак си дращи това нещо, извинявайте за 
израза, да му намалиш на човека 10 лева, без да му обясниш защо. Все пак 
това са наистина кметове с по-няколко мандата и пр., и пр. В тази връзка, 
аз ще помоля още веднъж, ако има възможност, да се направи опит, 
особено на тези населени места, примерно бих посочил и Мугла, знаете в 
Мугла какво е състоянието в зимния период. И сега, защото жителите са 
толкова и половината не живеят там, „дайте на едни повече, на други по-

малко”. В тази връзка аз ще подкрепя докладната записка, г-жо Каменова. 
Но все пак казвам, че е хубаво наред с критериите, които са разписани в 
нормативните актове, да се съобразяват и чисто обективните дадености и 

житейските възможности, да подхождаме малко по-балансирано. 

Благодаря ви. 

СЛАВКА КАМЕНОВА: Други изказвания? Г-н Аршински искаше думата. 
Г-н Аршински, заповядайте. 
САЛИХ АРШИНСКИ: В общи линии тази справка, която получихме, е 
същата, която имаме. Сега, за да чуят кметовете, които са в залата, ще чета 
кметство по кметство, кой кмет с колко е ощетен. (Чете): „Кметство Арда 
е ощетено с 80 лв. … 60, извинявайте, кметът на Арда; Виево – плюс 20 

лв.; Влахово – минус 200 лв.; Кутела – близо… 

СЛАВКА КАМЕНОВА: Ама не е вярно… 

САЛИХ АРШИНСКИ: Вярно е. 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Коя таблица четете, за да стане ясно? 

САЛИХ АРШИНСКИ: Ами последната таблица чета, до средно 

претеглените, които министърът дава. За да не смятам, ще ви чета сумите и 

ще ви кажа колко дава министърът. 
(Венера Аръчкова – директор на Дирекция „ФСД и Б”, от място: 
Крайната сума е трудовото възнаграждение без осигурителната вноска.) 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА (на микрофон): Извинявайте! От министерството, а 
и по принцип по Закона за държавния служител, сумата, която се дава, е 
840 лв. Преди малко обясних. От тези 840 лв. 20 % са осигурителните 
вноски, раздробени като осигурителна вноска ДОО, осигурителна вноска 
за професионален или универсален фонд и здравно осигуряване. 
Процентите са: 2,8, 4,8 и 12,6. Общият процент е 19.7, приблизително 20. 

На 840 лв. като се махнат 20-те %, или 140 лв. осигурителни вноски, 

сумата, която е за брутно трудово възнаграждение, е 700 лв. Аз не виждам 

къде надвишаваме и къде не?! 

СЛАВКА КАМЕНОВА: Намаляват ли се заплатите, г-жо Аръчкова? На 
кмета на Арда, например, спрямо досега, „било – става”? 
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(В същото време Венера Аръчкова отговаря на въпроси на общинския 
съветник Салих Аршински.) 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Други изказвания има ли? Инж. Кръстанов. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Уважаема г-жо председател, г-н кмете! Ясно 

констатирам, че има вътрешно неудовлетворение от начина, по който са 
разпределени заплатите на кметовете в общата сума, която се предоставя 
от държавния бюджет на Община Смолян за „Териториални дейности”. И 

в този смисъл, почти всички колеги, които се изказаха, в това число г-н 

Топов отбеляза, че като че ли ще е по-добре да ги погледнем още един път. 
Имам предложение, което не само затвърждава нашето предложение на 
групата да отложим гледането на този въпрос, след като се занимаем по-

задълбочено с него, по-прецизно. На 17-ти декември, нали така стана ясно, 

ще има сесия. Проблем ли е, да каже г-жа Аръчкова, ние да утвърдим тези 

заплати след като ги гледаме и повече от колегите поне се убедят, че този 

начин на разпределение е по-справедлив, по-почтен, по-точен и предвижда 
повече обективни фактори, които да влияят върху определянето на така 
наречената индивидуална основна заплата на кметовете и кметските 
наместници. Разбира се, хора, които са се занимавали като мене дълго 

време със заплати, знаят, че това става само по един начин – взема се 
общата сума, интегрират се вътре добавките и т. н., социални осигуровки, 

здравни и други допълнителни, предвижда се за всяка заплата какъв е 
процентът на прослужено време на основата на 1 % за  година стаж и след 

това се разпределя по някакъв обективен критерий. 

СЛАВКА КАМЕНОВА: Процедура ли правите, инж. Кръстанов, или по 

същество? 

ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: По същество ви предлагам да отложим за 17-ти. 

Мисля, че това е… 

СЛАВКА КАМЕНОВА: Сега, знаете по правилник какви са процедурите 
по предложенията. Моля ви, да бъдем прецизни. Можем да прекратим 

разискванията, можем да отложим разискванията, можем да отложим 

гласуването. Кажете в коя фаза желаете да започнем, ако искате на 17-

ти…? 

ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Предлагам на г-н кмета да си оттегли 

докладната записка. Тоест, потвърждавам нашето общо предложение. 
Само го мотивирах по-обстойно, ако забелязахте. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Аз няма да я оттегля, защото ясно и в началото 

казах, че няма идеален начин. Те, парите, като не стигат, няма идеален 

вариант. Съгласен съм и с г-н Сабрутев, че заслужават повече. Въпросът е 
откъде да дойдат. Не съм съгласен с г-н Топов, ние полски села нямаме. 
Какво значи „инфраструктурата”? Ако тръгнем и по тази плоскост на всяко 

село да оценяваме инфраструктурата, докъде ще го докараме? Аз честно да 
ви… Какво точно, кажете? Значи, едното предложение беше на г-н 

Аршински: Да не ги диференцираме –  и до 100 жители, и до 500 жители да 
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имат една заплата. Все пак по някакъв начин е справедливо. Така или 

иначе, друг обективен показател нямаме. Г-н Сабрутев се съмнява, г-жа 
Аръчкова я нямаше, че тя може да спести някакви пари, които да ги даде 
някъде другаде. 
(Михаил Генчев, от място: От резервите.) 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Е, къде да ги даде? 

(От залата: Ще измислим къде.) 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Няма такова нещо, какво ще измислим!? Най-

много на един, двама кмета да решим да увеличим заплатите, като 

намалим на други двама. Само че все пак сме се старали да е обективно. 

Тука няма „Кой кмет от коя партия е”, бъдете сигурни. Това си е моето 

предложение. Ако имате предложения, нека да бъдат конкретни. Сега, да 
го отложим за 17-ти, пак ще си говорим същото. Ако имате нещо 

конкретно, казвайте. 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Предлагам да прекратим разискванията. Който е 
съгласен да прекратим разискванията, моля да гласува с вдигане на ръка. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА” – 24, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0. 

СЛАВКА КАМЕНОВА: С 24 „за”, без „против” и „въздържали се” 

прекратявам разискванията. Предлагам да преминем към гласуване на 
решението, като бих ви предложила трета точка, тъй като тя е паразитна 
точка… 

(Димитър Кръстанов, от място: Процедура.) 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Процедура. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Сега вече е процедура. Има направени и други 

предложения. Моля да ги подложите на гласуване. 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Нямаше направени процедурни предложения. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Преди основното предложение, г-жо 

председател, да ги подложите на гласуване, според изискванията на 
правилника, по принципа на от най-отдалеченото. 

СЛАВКА КАМЕНОВА: Процедурни предложения не се направиха. 
(От залата: Имаше предложение за оттегляне на докладната.) 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Не можем да накараме кмета да я оттегли. Кметът 
обяви, че няма да я оттегли. Той е вносител. Нека да не си играем на 
словесни еквилибристики. Искам конкретни предложения, които подлежат 
на гласуване. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Погледнете правилника, госпожо.  

СЛАВКА КАМЕНОВА: Ето го правилника.  
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Позволявам си да ви напомня: Предложението 

на Сабрутев… 

СЛАВКА КАМЕНОВА: Е? 

ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: … е за оттегляне. То трябва да се гласува. 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Кой може да я оттегли? 
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ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Общинският съвет може да реши дали да се 
оттегли с гласуване. 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Вижте, аз ви зачетох какви са процедурите. 
Прекратяване на заседанието, отлагане на заседанието. Нищо дотук не се 
предложи. Прекратяване на разискванията, отлагане. Нека да сме, така, 
уважително… Аз не искам да ощетявам никой. Придържаме се към 

правилника. Придържам се строго към процедурата и няма да допусна 
компромиси, инж. Кръстанов. Така, както и вие уважавате правилника. 
Така че, моля да гласуваме решението. Дори и да гласуваме  „Възлага на 
кмета…”, да си остане така решението, ние му възлагаме нещо, което му е 
в длъжностната характеристика, в задълженията му. Така че предлагам, 

който е съгласен, да подкрепим това решение, да изпълним нашата воля на 
колективен орган и да не оставяме тези хора. От 9 ноември са без заплата, 
а знаете, че това е една от основните функции на Общинския съвет – да 
осигури нормални условия за работа на нашите представители в 
населените места. Който е „за” решението, моля да гласува. 
(Стефан Сабрутев, от място: Процедурно предложение.) 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Поименно гласуване. 
СТЕФАН САБРУТЕВ: Именно това щях да предложа – поименно да е, за 
да знаят кметовете кой за кого гласува. 
 

Поименно гласуване на проекта за решение по т. 16 от дневния ред: 

1. Анита Чолакова   – „за” 

2. Валентин Кюлхански  – „против” 

3. Валентин Цолов   – „против” 

4. Данчо Киряков   – отсъства 
5. Димитър Кръстанов  – „против” 

6. Екатерина Гаджева   – „за” 

7. Елисавета Лободова  – „против” 

8. Емилия Делиева   – „против” 

9. Ивайло Халваджиев  – „за” 

10.  Иван Пищалов   – „за” 

11.  Илия Томов    – „за” 

12.  Кирил Асенов   – отсъства 
13.  Кирил Хаджихристев  – „за” 

14.  Коста Начев    – „за” 

15.  Костадин Василев   – „за” 

16.  Мария Семерджиева  – „за” 

17.  Марияна Методиева  – отсъства 
18.  Милен Пачелиев   – отсъства 
19.  Михаил Гунчев   – „за” 

20.  Михаил Генчев   – „въздържал се” 

21.  Петър Мирчев   – „за” 
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22.  Петя Язова    – „за” 

23.  Салих Аршински   – „против” 

24.  Славка Каменова   – „за” 

25.  Стефан Сабрутев   – „против” 

26.  Стоян Иванов   – „за” 

27.  Филип Топов    – „за”  

28.  Юлия Кисьова   – „за” 

 

СЛАВКА КАМЕНОВА: Моля да обявите резултата. 
(Виолета Бояджиева: 16 „за”, 7 „против”, 1 „въздържал се”). 

СЛАВКА КАМЕНОВА: След поименно гласуване: „За” решението – 16 

съветници, 7 „против” и 1„въздържал се”. Решението се приема. 
 

Общинският съвет на основание чл. 21, ал. 1, т. 2 и т. 5 от ЗМСМА,  

във връзка с чл. 27, ал. 4 и чл. 46а, ал. 1 от ЗМСМА и чл. 60 от 
Административно процесуалния кодекс прие 
 

Р Е Ш Е Н И Е: 

№ 20 

 

I. Определя индивидуалните основни месечни заплати на кметства в 
Община Смолян, считано от 09.11.2015 г., съгласно Приложение № 1; 

II. Приема размера на допълнителните трудови възнаграждения за 
придобит трудов стаж и професионален опит да се определят на основание 
нормативната уредба и съгласно реда и начина за определяне на 
съответните възнаграждения на Общинска администрация – 1%. 

III. Възлага на Кмета на общината да утвърди длъжностни разписания на 
Общинска администрация, както и да извърши промени в Устройствения 
правилник на същата, съгласно настоящото решение. 
IV. Допуска предварително изпълнение на настоящото решение, съгласно 

чл.60 от Административно процесуалния кодекс. 
 

(Стефан Сабрутев, от място: Отрицателен вот.) 

СЛАВКА КАМЕНОВА: Обяснение на отрицателен вот, г-н Сабрутев. 
СТЕФАН САБРУТЕВ: Уважаеми колеги, вие, които… ние, които 

гласувахме, надявам се, осъзнавате какво гласувахме в момента. Надявам 

се, че всеки от вас получава заплата и се сеща как, да кажем на с. Ряка 
кметът, с 380 лева заплата, с какви средства, как помага на болните хора и 

с какво ги вози до болницата. Защото това се случва в населените места. 
Надявам се, че разбрахте каква грешка допуснахме. Имаше много 

възможности да намерим средства и да осигурим малко по-човешки 

заплати. 

(Салих Аршински, от място: Обяснение на отрицателен вот.) 
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СЛАВКА КАМЕНОВА: Салих Аршински, обяснение на отрицателен вот. 
САЛИХ АРШИНСКИ: Уважаеми кметове, чухте поименно гласуването. 

Ще продължа още. Ще потърся начин с юристите това решение на 
Общинския съвет да бъде обжалвано по съответния ред като 

незаконосъобразно. На второ място, искам да ви кажа, че средствата, които 

няма да получите, а държавата ви дава, ви каня на среща, за да ви обясня 
къде отиват, когато те дойдат от държавата. Благодаря. 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Преминаваме към… 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Само да добавя. Значи, когато някой от двамата – 

г-н Сабрутев или г-н Аршински, осигури средства, ние винаги можем да 
вдигнем заплатите. Ние говорим тук за държавната издръжка. Като 

намерим средства откъде да ги вдигнем, заповядайте. Смятам, че това 
може да стане по всяко време с общински пари, както предлагате. 
 

ПО СЕДЕМНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Освобождаване 

на досегашния управител на „СМОЛЯН-АВТОТРАНСПОРТ” ЕООД, 

с ЕИК: 120059295 – Коста Атанасов Начев, и избиране на нов 

управител на дружеството. 

Докладва: Славка Каменова – председател на Общинския съвет 

 

СЛАВКА КАМЕНОВА: По тази точка ще председателства адвокат 
Мирчев. Само обявявам наличие на конфликт на интереси по чл. 12, т. 4 за 
Коста Начев, който няма да участва в гласуването. 

(Петър Мирчев зае мястото си на председателстващ заседанието на 
Общинския съвет по т. 17 и т. 18 от дневния ред). 
ПЕТЪР МИРЧЕВ: Уважаеми съветници, преминаваме към разглеждане на 
докладна записка относно освобождаване на досегашния управител на 
„СМОЛЯН-АВТОТРАНСПОРТ” ЕООД, с ЕИК: 120059295 – Коста 
Атанасов Начев, и избиране на нов управител на дружеството. Давам 

думата на председателя на Комисията по бюджет и финанси за становище. 
СТОЯН ИВАНОВ: Уважаеми г-н председателстващ, уважаеми г-н кмет! 
Преди да го освободим, трябва да му благодарим за всичко това, което 

направи през четиригодишния му мандат, както и да пожелаем на 
новоизбрания управител по същия начин да управлява дружеството. Иначе 
становището на комисията е положително. 

ПЕТЪР МИРЧЕВ: Инж. Хаджихристев, ако обичате. 
КИРИЛ ХАДЖИХРИСТЕВ: Уважаеми г-н председателстващ, г-н кмет! 
Становището на Комисията по законност по докладната е положително. 

ПЕТЪР МИРЧЕВ: Г-жо Гаджева, заповядайте. 
ЕКАТЕРИНА ГАДЖЕВА: Уважаеми г-н председателстващ, уважаеми г-н 

кмет! Становището на Комисията по териториално устройство също е 
положително, като бе изискана кратка справка за трудовия стаж на г-н 

Йочев, новото предложение. 
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ПЕТЪР МИРЧЕВ: Давам думата на г-жа Каменова да докладва. 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Уважаеми съветници! Настоящото предложение е 
идентично с предходното. Поради наличие на конфликт на интереси, 

налага се с оглед на това, че г-н Начев предпочете да изпълнява функциите 
си на общински съветник, затова предлагам проект за решение, което е 
подробно: „Освобождава Коста Начев…”, „Избира Георги Йочев…”, 

приложена е кадрова справка, предложение за възнаграждение и възлагаме 
на кмета да прекрати договора за управление. Това е решението, 

стандартно. 

ПЕТЪР МИРЧЕВ: Откривам дискусията. Инж. Кръстанов, имате думата. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Благодаря ви, уважаеми г-н Мирчев. Уважаеми 

г-н кмете, г-жо председател! Два пъти съм управлявал тези активи, за 
които става дума сега и които в момента са включени като цяло в ЕООД 

„Смолян-Автотранспорт” – първо като генерален директор на 
„Автокомбинат-Смолян” в един по-отдавнашен период, и после – като 

управител на същото това дружество. Познавам много добре като цяло 

възможностите да се комулират и генерират приходи. И все ми се струва, 
че има няколко неща, които трябва да си ги кажем. Разбира се, ще поздравя 
Коста Начев за това, което направи. Няма да го питам какви салда е 
оставил по сметките на дружеството, какво е заварил и какво е оставено. 

Но с чиста съвест казвам, че навремето имаше възможност и ние 
оставихме една значителна сума, с която се подобри базата като цяло. 

Уважаеми  колеги, с пасивните фондове, които притежава „Смолян-

Автотранспорт” ЕООД, ние можем да подкрепим една много силна 
приватизационна програма, която практически да ни помогне да 
осъществим едни инфраструктурни начинания, свързани като цяло и с 
развитието на Главна пътна комуникация – Смолян, ІV етап. В бюджета на 
общината, ще говорим сигурно и на тази тема по-нататък, в предвидените 
средства за обезщетение на отчуждаване на имоти по трасето на Главна 
пътна комуникация има едни значителни суми, които биха могли да дойдат 
и от приватизацията на „Смолян-Автотранспорт”. Аз ще подкрепя и 

предложението за избор на новия управител, още повече, че той има висше 
образование. Ще засегна един друг болезнен въпрос: Само в община 
Смолян преди години взехме решение по изключение да избираме 
управители на търговски дружества със 100 % общинско участие със 
средно образование. Направил съм справка, това го няма никъде другаде. 
Този въпрос трябва да го решаваме. Не, че не са в състояние колегите 
пълноценно да изпълняват функциите си, но обстоятелството, че сега ни се 
предлага кандидат с магистърско икономическо образование, за мен 

облекчава нещата. От тази гледна точка обаче, има и нещо друго. Трябва 
да знаем, че избираме новия управител за много ограничен срок от време. 
В най-близко време ще настояваме общината да ни предложи 

приватизационна програма на основните фондове на „Смолян-
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Автотранспорт”. Има сгради в Смолян, има сгради в Устово, има сгради по 

направлението на река Бяла, посока Бостина, има гатери и т. н. Ние бихме 
могли, за да икономисаме целия този фонд, с който години наред се 
самоиздържа, разбира се, търговското дружество, но най-вече да 
привлечем един ресурс в приходи от продажби. Едно перо, от което 

общината, позволете ми да отбележа, през последните години не само, че 
не генерира приходи, но генерира един много значителен дефицит в числа. 
Те са три пера основно, като най-голямото е „Приходи от продажба”. Така 
че моето категорично становище е такова. Подкрепяме Георги, с ясното 

съзнание, че на нас ни предстои приватизацията на „Смолян-

Автотранспорт”. Дали ще ни го предлага Общинска администрация, или 

няма да ни го предлага, ние една група общински съветници ще 
продължаваме да настояваме за това. Няма друго рационално и естествено 

развитие на активите на „Смолян-Автотранспорт”. Докато са активи, да ги 

включим в един приход, който да помогне за по-нататъшното развитие на 
общината. Може да се включи още една точка, но нека да остане 
решението така, с уговорката, че ние ще продължим да поставяме въпроса 
за приватизацията на дружеството, или за продажбата му, за ликвидацията 
му, обект по обект. Това вече е въпрос, който трябва да бъде разчетен с 
оглед на целесъобразността. Благодаря. 
ПЕТЪР МИРЧЕВ: Преди да дам думата на други за изказване, давам 

думата на г-жа Каменова да представи Георги Йочев. 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Искам да видите г-н Йочев, за да имате представа 
за момчето. Ето го. (Георги Йочев се представи на общинските 
съветници). Поема ангажимент, като е подписал декларация, в която 

декларира, че няма никаква пречка да бъде управител и съзнава 
отговорностите. Да му пожелаем успех! 

(От залата: Чакайте да гласуваме и тогава.) 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Преди гласуването, за кураж. 

ПЕТЪР МИРЧЕВ: Давам думата на всеки за изказвания, ако има такива. 
Адвокат Топов, заповядайте. 
ФИЛИП ТОПОВ: Уважаеми колеги, познавам работата на дружеството. 

Абсолютно съм солидарен с предложението на г-н Кръстанов. Това е 
автотранспортно предприятие, което се издържа от наеми. Затова в много 

кратък срок от време, примерно едни шест месеца, г-н Йочев заедно с 
експерти от общината, заедно с „Общинската собственост”, да подготвят 
предложение и една много добре обоснована приватизационна програма. 
Това предприятие в момента, което е и както е, наистина генерира само 

загуби. Благодаря ви. 

ПЕТЪР МИРЧЕВ: Други изказвания? Заповядайте, г-н Сабрутев. 
СТЕФАН САБРУТЕВ: Подкрепям изцяло г-н Кръстанов и г-н Топов, и 

давам директно предложение за решение: „Точка V. В срок от 60 дни 
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кметът на община Смолян да даде решение за започване процедура по 

приватизация на дружеството.”. 

ПЕТЪР МИРЧЕВ: Други изказвания? Тъй като няма такива, предлагам да 
прекратим разискванията. Нека да гласуваме с вдигане на ръка за 
прекратяване на разискванията. Който е „за”, моля да гласува. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА” – 24, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0. 

ПЕТЪР МИРЧЕВ: С 24 „за”, без „против” и без „въздържали се” 

прекратяваме разискванията. Имайки предвид, че по време на 
разискванията от г-н Сабрутев постъпи предложение, а докладната е 
внесена с определен брой точки, предлагам първо да гласуваме докладната 
по начина, по който е внесена. 
(Михаил Генчев, от място: А, не, не.) 
(Димитър Кръстанов, от място: Процедура.) 
ПЕТЪР МИРЧЕВ: Прощавайте. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Няма да се връщам към одевешния казус. Сега, 
в момента, обаче, е пределно ясно, че е внесено предложение за допълване 
на основното предложение. Трябва да го подложите на гласуване. 
ПЕТЪР МИРЧЕВ: Уважаеми г-н Кръстанов, прав сте. Да, касае допълване. 
Подлагам на гласуване предложението на г-н Сабрутев: Към 

съществуващите четири точки за решение да бъде включена и пета, 
представляваща: „В кратък срок общината да предприеме действия… 

(Стефан Сабрутев, от място: В срок от 60 дни кметът…). 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Може ли? Все пак е хубаво за общинските 
съветници да се обоснове г-н Сабрутев защо приватизация, а не 
ликвидация? Ние имахме намерение да го ликвидираме. 
(Стефан Сабрутев, от място: Може и ликвидация.) 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Точно. Защото вие ако приемете такова решение, 
аз няма да имам избор, трябва да приватизирам. Приватизацията изисква 
да има някой отсреща да иска да го купи, докато ликвидацията е по-

нормален процес. 
(Стефан Сабрутев, от място: Съгласен съм с г-н Мелемов, може и 
ликвидация.). 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Значи това е намерението. Но тука може би все 
пак „да пристъпи към ликвидация” и да не слагаме срокове, защото там пак 
има някакви срокове и два месеца може би няма да стигнат да се 
ликвидира.  
(Стефан Сабрутев  /не се чува ясно, говори от място/). 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Не, естествено. Значи да се пристъпи към 

ликвидация е добре, но не и да се ликвидира.  
(Михаил Генчев, от място: Общинският съвет да вземе решение за 
ликвидация…/не се чува ясно, говори от място/).  
(Разисквания в залата.) 
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НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Така е, но за приватизация трябва купувач. За 
ликвидация няма нужда от друг субект.   
(Стефан Сабрутев, от място: Приемам корекцията в предложението – 

за ликвидация.) 
(Михаил Генчев, от място: Дайте да вземем решение за ликвидация и 
толкова.) 
ПЕТЪР МИРЧЕВ: Г-н Сабрутев, може ли да считаме вашето 

предложение… или направо го формулирайте отново. 

СТЕФАН САБРУТЕВ: Приемам забележката от г-н Мелемов, вместо 

приватизация, да е ликвидация. 
ПЕТЪР МИРЧЕВ: Г-н Иванов, заповядайте. 
СТОЯН ИВАНОВ: Аз предлагам да не бързаме нито с приватизация, нито 

с ликвидация, защото то може да прерасне в общинска транспортна фирма, 
може да прерасне в друга общинска фирма, примерно по чистота, 
сметосъбиране, сметоизвозване. Всичко е въпрос на краткосрочна тактика 
и стратегия. Защо трябва бързо да го ликвидираме?  Бази прекрасни. 

(Димитър Кръстанов, от място: Реплика.) 
ПЕТЪР МИРЧЕВ: Тоест, вие предлагате? 

(Стоян Иванов, от място: Предлагам на този етап да не се 
разпореждаме с дружеството.) 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Прекратени са разискванията. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Реплика  на г-н Стоян Иванов. Благодаря ви, г-н 

Мирчев. Уважаема г-жо председател, г-н кмете! Изминали са повече от 12-

13 години от неговото функциониране в този формат, и то при тези 

икономически условия и в тази икономическа среда. Оттук-нататък, ако 

някой вижда развитието на предприятието и разгръщането му по оня 
диверсификационен метод в нещо друго, да дойде и да каже. Ние 
предлагаме на кмета в 60-дневен срок да даде предложение за ликвидация 
на дружеството. Ако през това време има други възгледи и визии, които да 
бъдат аргументирано защитени, ние с удоволствие ще ги приемем. Така че 
възразявам, г-н Иванов. Вашето предложение изглежда с друга подплънка, 
а не търсенето на… Съжалявам. 

ПЕТЪР МИРЧЕВ: Давам думата на г-жа Каменова. 
СЛАВКА КАМЕНОВА: По формулировката на решението: Тъй като г-н 

Йочев още не знае какво е състоянието на дружеството и да вменяваме 
сега задължение на г-н кмета да предприема действия, нека да дадем един 

толеранс от време и да се внесе ново предложение, което да го обмислим, 

г-н Сабрутев. Дали ще бъде за ликвидация, няма пречка в следващо 

заседание. Малко да поеме въздух. И ще внесем ново предложение – дали 

да бъде ликвидация, дали да бъде приватизация. Но нека да го обсъдим в 
Комисията по законност и в другите комисии като решение. Така че 
предлагам да подкрепим така решението, както е внесено. Но така или 

иначе, има предложение на г-н Сабрутев и то трябва да се гласува. 
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(Михаил Генчев, от място: Хайде да спазваме процедурата. В процедура 
на гласуване сме. Дайте да си провеждаме процедурата, а не странични 
обяснения и допълнения. В правилника е записано, че в процедура на 
гласуване не могат да се правят никакви изявления.) 
ПЕТЪР МИРЧЕВ: Уважаеми съветници! Имайки предвид действително, че 
прекратихме разискванията, част от тези изказвания, които допуснахме, не 
бяха принципно допустими, но все пак, от коректност към вас, го 

направихме. Имайки предвид направеното предложение с направената 
корекция от г-н Сабрутев, предлагам да пристъпим към неговото 

гласуване. Предлагам гласуването да бъде не с вдигане на ръка, а да бъде 
поименно гласуване. 
(Анита Чолакова, от място: Тоест, сега ще гласуваме първо 
допълнението, нали?) 

СЛАВКА КАЧЕНОВА: Точно, допълнението. Допълнението е с отделно 

гласуване. 
ПЕТЪР МИРЧЕВ: Г-жо Чолакова, ще гласуваме допълнението, което г-н 

Сабрутев направи, т. е. за ликвидация на самото дружество. Нали така, г-н 

Сабрутев? 

 

Поименно гласуване на предложението на Стефан Сабрутев по т.17 

от дневния ред: 

1. Анита Чолакова   – „против” 

2. Валентин Кюлхански  – „против” 

3. Валентин Цолов   – „против” 

4. Данчо Киряков   – отсъства 
5. Димитър Кръстанов  – „за” 

6. Екатерина Гаджева   – „против” 

7. Елисавета Лободова  – „против” 

8. Емилия Делиева   – „въздържала се” 

9. Ивайло Халваджиев  – „против” 

10.  Иван Пищалов   – „за” 

11.  Илия Томов    – „против” 

12.  Кирил Асенов   – отсъства 
13.  Кирил Хаджихристев  – „против” 

14.  Коста Начев    – не участва в гласуването 

15.  Костадин Василев   – „въздържал се” 

16.  Мария Семерджиева  – „против” 

17.  Марияна Методиева  – отсъства 
18.  Милен Пачелиев   – отсъства 
19.  Михаил Гунчев   – „въздържал се” 

20.  Михаил Генчев   – „за” 

21.  Петър Мирчев   – „против” 

22.  Петя Язова    – „против” 
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23.  Салих Аршински   – отсъства 
24.  Славка Каменова   – „против” 

25.  Стефан Сабрутев   – „за” 

26.  Стоян Иванов   – „против” 

27.  Филип Топов    – „въздържал се”  

28.  Юлия Кисьова   – „въздържала се” 

 

ПЕТЪР МИРЧЕВ: Моля да обявите резултата. 
(Виолета Бояджиева: 4 „за”, 13 „против”, 5 „въздържали се”). 

ПЕТЪР МИРЧЕВ: Обявените резултати са следните: „За” – 4 гласа, 
„против” – 13, „въздържали се” – 5. Имайки предвид така проведеното 

гласуване, не се приема така направената корекция и допълнение от г-н 

Сабрутев. Подлагам на гласуване така направената докладна записка, 
предложена от г-жа Славка Каменова, във вида и в решенията, които са 
формулирани и са ви предадени. Пак поименно гласуване. 
 

Поименно гласуване на проекта за решение по т. 17 от дневния ред: 

1. Анита Чолакова   – „за” 

2. Валентин Кюлхански  – „за” 

3. Валентин Цолов   – „за” 

4. Данчо Киряков   – отсъства 
5. Димитър Кръстанов  – „за” 

6. Екатерина Гаджева   – „за” 

7. Елисавета Лободова  – „за” 

8. Емилия Делиева   – „за” 

9. Ивайло Халваджиев  – „за” 

10.  Иван Пищалов   – „за” 

11.  Илия Томов    – „за” 

12.  Кирил Асенов   – отсъства 
13.  Кирил Хаджихристев  – „за” 

14.  Коста Начев    – не участва в гласуването 

15.  Костадин Василев   – „за” 

16.  Мария Семерджиева  – „за” 

17.  Марияна Методиева  – отсъства 
18.  Милен Пачелиев   – отсъства 
19.  Михаил Гунчев   – „за” 

20.  Михаил Генчев   – „въздържал се” 

21.  Петър Мирчев   – „за” 

22.  Петя Язова    – „за” 

23.  Салих Аршински   – отсъства 
24.  Славка Каменова   – „за” 

25.  Стефан Сабрутев   – „против” 

26.  Стоян Иванов   – „за” 
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27.  Филип Топов    – „за”  

28.  Юлия Кисьова   – „за” 

 

(Димитър Кръстанов, от място: Процедура.) 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Да се обяви резултата. Момент, изчакайте. 
ПЕТЪР МИРЧЕВ: Моля да обявите резултата. 
(Виолета Бояджиева: 20 „за”, 1 „против”  и 1 „въздържал се”). 

ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: За прецизност, допуснахме процедурна грешка, 
всички заедно. 

ПЕТЪР МИРЧЕВ: Г-н Кръстанов, само да обявя резултата и ще ви бъде 
дадена думата. От така проведеното гласуване, резултатът е следния:  20 

гласа „за”, 1 „против” и 1 „въздържал се”. С оглед така проведеното 

гласуване, решението във вида му, в който е предложено от г-жа Каменова, 
се приема.  
 

Общинският съвет на основание чл. 21, ал. 1, т. 9 и 23 и ал. 2 от 
Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 35, т. 6 

и 9 и чл. 47 от  Наредбата за условията и реда за упражняване на правата 
на собственост на общината в търговски дружества с общинско участие и 

общински предприятия и чл. 137, ал. 1, т. 5, чл.141, ал.7 и чл. 147, ал.2 от 
Търговския закон прие 
 

Р Е Ш Е Н И Е: 

№ 21 

 

 I. Освобождава Коста Атанасов Начев от длъжността управител на 
„СМОЛЯН-АВТОТРАНСПОРТ“ ЕООД и го освобождава от отговорност 
за всичките му действия в качеството му на такъв до момента. 
 II. Избира Георги Христов Йочев с ЕГН: ********** за управител на 
„СМОЛЯН-АВТОТРАНСПОРТ“ ЕООД и определя месечното му 

възнаграждение в размер на 2 (две) минимални работни заплати за 
страната. 
 III. Възлага на кмета на община Смолян да прекрати договора за 
управление с досегашния управител, като уреди всички произлизащи от 
това последици и сключи договор за управление с новоизбрания 
управител. 

 IV. Новоизбраният управител на „СМОЛЯН-АВТОТРАНСПОРТ“ 

ЕООД - Георги Христов Йочев, се задължава да предприеме предвидените 
в Търговския закон и Учредителния акт правни и фактически действия по 

вписване на промените в обстоятелствата на дружеството в Търговския 
регистър при Агенция по вписванията. 
 

ПЕТЪР МИРЧЕВ: Г-н Кръстанов. 
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ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Процедурната грешка, която допуснахме, се 
състои…моля да се протоколира внимателно, знам, че ще го направите…се 
състои в невъзможност да гласуваме персонални решения, в т. ч. по 

Търговския закон за освобождаване на управител от отговорност, заедно с 
други точки, включващи други персонални решения. Ако искате да сме 
акуратни, дайте да прегласуваме освобождаването на Коста Начев от 
длъжност и освобождаването му от отговорност – изключително важен 

атрибут по Търговския закон. И след това, в отделно решение – изборът на 
новия управител. 

ПЕТЪР МИРЧЕВ: Г-н Кръстанов, имайки предвид, че в първа точка от 
решението пише: „Освобождава Коста Начев от длъжност управител на 
„Смолян-Автотранспорт” ЕООД и го освобождава от отговорност…”, аз не 
виждам да има пречка. С оглед така проведеното гласуване, давам думата 
на г-жа Каменова да закрие заседанието. 

(Стефан Сабрутев, от място: Не, не, имам отрицателен вот.) 

ПЕТЪР МИРЧЕВ: Г-н Сабрутев. 
СТЕФАН САБРУТЕВ: Моля ви да спазвате правилника. Отрицателен вот. 
Гласувах „против” по една единствена причина: Това дружество е една 
паразитна структура, която, както чухме, 12 години паразитира на гърба на 
Община Смолян. Дано в бъдеще време намерим сили всички ние да 
гласуваме ликвидирането му. Г-н Мелемов питаше одеве откъде да 
намерим допълнителни средства за кметове. Ами аз мисля, че фондът е 
около 5 000 лева на месец на това дружество. Ако пристъпим към 

ликвидиране, бързичко ще можем да го разпределим на кметовете, които 

не успяха да получат добро заплащане. 
ПЕТЪР МИРЧЕВ: Преминаваме към последната точка от дневния ред. 

 

ПО ОСЕМНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Промяна в 

състава на Постоянните комисии на Общинския съвет. 

Докладва: Славка Каменова – председател на Общинския съвет 

 

ПЕТЪР МИРЧЕВ: Давам думата на г-жа Славка Каменова. 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Преди това само да обявя, че от всички Постоянни 

комисии са депозирани положителни становища към това решение. С 

оглед попълването на състава им, предлагам Петя Стефанова Язова да бъде 
избрана за председател на Постоянната комисия по териториално 

устройство, общинска собственост, екология, земеделие и гори, за член на 
Постоянната комисия по бюджет, финанси и икономическо развитие, както 

и за член на Постоянната комисия по здравеопазване и социални дейности, 

образование, култура, вероизповедания, младежта и спорта на мястото на 
Марин Ташев Захариев. 
ПЕТЪР МИРЧЕВ: Давам възможност, който от вас иска, да вземе 
становище. Откривам дискусията. Тъй като няма изказвания, предлагам да 
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се прекратят разискванията. Който е съгласен да се прекратят 
разискванията, моля да гласува с вдигане на ръка. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА” – 23, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0. 

ПЕТЪР МИРЧЕВ : Относно така предложената ви докладна, моля да 
гласуваме с вдигане на ръка. Който е съгласен за нейното приемане, нека 
да вдигне ръка. 
 

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

 

ПЕТЪР МИРЧЕВ: Приема се.  
 

Общинският съвет на основание чл.21, ал.1, т.1 във връзка с чл.33, 

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

Р Е Ш Е Н И Е: 

№ 22 

 

1.Избира Петя Стефанова Язова за Председател на Постоянната 
комисия по териториално устройство, общинска собственост, екология, 
земеделие и гори, член на Постоянната комисии по бюджет, финанси и 

икономическо развитие, и член на Постоянната комисия по здравеопазване 
и социални дейности, образование, култура, вероизповедания, младежта и 

спорта на мястото на Марин Ташев Захариев. 
 

ПЕТЪР МИРЧЕВ: Давам думата на г-жа Каменова. 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Уважаеми госпожи и господа общински 

съветници! Нямаме до момента постъпили неотложни точки. Поради 

изчерпване на дневния ред, закривам заседанието. 

 

(Заседанието на Общинския съвет беше закрито в 14.05 часа.) 
 

  

СЛАВКА КАМЕНОВА 

Председател на Общински съвет – Смолян    
 

 

Изготвил протокола, 
Бисерка Бекярова 
Изпълнител-машинописец 


