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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 
№ 15 

 
Днес, 16.08.2016 година, от 15.00 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, във 
връзка с чл.130д, ал.4 от Закона за публичните финанси. 

Присъстваха: 23 общински съветници. 
Отсъстваха:Валентин Цолов, Данчо Киряков, Ивайло Халваджиев, Иван 

Пищалов, Кирил Асенов и Филип Топов. 
Заседанието беше открито и ръководено от председателя на Общинския 

съвет – Славка Каменова. 
 
СЛАВКА КАМЕНОВА – председател на Общински съвет - Смолян: Добър ден, 
колеги! Г-жо Бояджиева, проверка на кворума. 
(Виолета Бояджиева – гл. експерт в дирекция „ АИО и ОМП”: В залата 
присъстват 21 общински съветника.) 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Уважаеми колеги общински съветници! Постъпили са 
уведомления от общинските съветници Валентин Цолов, Ивайло Халваджиев, 
Кирил Асенов, Филип Топов и един „вайбър” есемес от инж. Данчо Киряков. 
Налице е кворум за откриване на заседанието на Общинския съвет, насрочено 
при условията на извънредност – чл.57 от Правилника, с оглед спазване на 
законов срок по Закона за публичните финанси. Преди гласуване на дневния ред, 
обявявам, че вносителят на точка 2-ра – г-н Мелемов, оттегля разглеждането на 
Плана за финансово оздравяване. Имате думата, г-н Мелемов. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Уважаема г-жо председател, уважаеми общински 
съветници! Реших да оттегля точката поради няколко факта. Чета в пресата как 
Община Смолян има 23 милиона задължения, изпаднала е в несъстоятелност. 
Всичко това ме кара да оттегля точката и да подложа още един път на 
обществено обсъждане, за да стане ясно, че Община Смолян никога не е била в 
такова добро финансово състояние, в което е в момента. В 2011 г. от шест 
показателя, на всичките бяхме на червено. Сега само по два показателя сме на 
червено, като до половин година, до март следващата година ще остане само 
един показател – това са поетите задължения. И то поради простата причина, че 
още 2011 г. е било над 200 % и си стои така на 200. Но искам да стане ясно и да 
проведем една по-мащабна обществена дискусия и с общински съветници, и с 
граждани, за да стане ясно, че няма нищо притеснително. И че с това, което 
правим от 2011 година само можем да се гордеем. Имаме заверен отчет от 
Сметната палата за миналата година без никаква забележка. Всеки месец даваме 
отчет във Финансовото министерство по всички показатели. Тоест хората 
специалисти са наясно, но на мен ми се ще да стане ясно на цялата 
общественост, че Община Смолян е в добро финансово състояние и няма 
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никакво притеснение. Затова оттеглям точката, още един път обществено 
обсъждане. Явно все пак лятото не е най-подходящото време. Ще ми се всички 
да се включите, да задавате въпроси. Ще го направим и по-нагледно, щом 
трябва. Но държа да се знае, че Общината се движи в правилна посока и нямаме 
никакви притеснения. Напротив, трябва да се гордеем с това, което се случва. 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Колеги общински съветници, по проекта за дневен ред, 
моля за предложения. Г-н Кръстанов, имате думата. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Благодаря ви, г-жо председател! Тъй като с вас имаме 
един малко по-далечен спор по отношение на участието на общинските 
съветници в обсъждането на дневния ред, юристи, които от дълго време се 
занимават с административно право, ме посъветваха да цитирам пред вас чл. 18, 
ал. 1, т. 2 и 3 от нашия правилник, който дава изключителните права въз основа 
на Закона за местното самоуправление и местната администрация на 
общинските съветници не само да участват в обсъждането на дневния ред, а да 
предлагат по всяко време предложения за изменения, допълнения и включвания 
в дневния ред на точки, според преценката, която те имат, представлявайки 
избирателите тук в тази зала. В тази връзка искам да отбележа, че изразяваме 
задоволство от оттеглянето на Плана за финансово оздравяване на Община 
Смолян. И в комисиите, после и в Консултативния съвет, и при всеки повод ние 
сме подчертавали, че планът се нуждае от едно допълнително обществено 
обсъждане, от гледна точка на предварителните консултации и одобрения от 
Финансовото министерство по конкретната правна рамка, по която сме тръгнали 
да осъществяваме плана. Още повече, че той е един документ, който така или 
иначе ще бъде отворен. За да бъде приет, той трябва да бъде обсъден, да бъдат 
предложени на публиката уточненията, които г-н кмета е направил с финансовия 
министър, за да можем да привлечем допълнителен ресурс. Онова, което 
практически ние сме настоявали непрекъснато от гледна точка на структурния 
дефицит в бюджета на Общината и на някои други общини, но на Смолян 
разбира се предимно, за да се излезе от тежката финансова ситуация, в която се 
намираме. След облигационния заем, който беше одобрен, се наложи и се налага 
според нас, за да се балансират плащанията по важни публични услуги, да се 
привлече допълнителен ресурс от Министерство на финансите. В този контекст 
трябва да отбележа и решението на Министерския съвет за обявяването на 
необходимост от приемане на финансово оздравителни мерки. Така че добре, г-н 
кмете, действията ви са адекватни. Трябва да се поработи още малко, трябва да 
се вкарат още цифри и числа разбира се. Цифрите са израз на числата, писмен. 
Практически да имаме един план за финансово оздравяване, който ще свърши 
работа, който няма да е формален и който ще доведе от едни по-добри резултати 
във финансовото оздравяване на община Смолян. Благодаря! 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Благодаря ви, г-н Кръстанов! Има ли други колеги по 
проекта за дневен ред? Да, слушам ви, г-н Иванов. Стоян Иванов. 
СТОЯН ИВАНОВ: Уважаема г-жо председател, уважаеми г-н кмет! Аз 
съжалявам, че г-н кмета оттегли плана за финансово оздравяване. След като 
имаме болен организъм, той по най-бързият начин трябва да се оздравява. Целта 
на финансовия план за оздравяване е финансова стабилност и възход на 
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общината. Има предвидени маса мерки, които щяхме да ги дебатираме,  щях да 
се аргументирам аз тука и т. н. 
(Михаил Генчев, от място /не се чува.) 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Г-н Генчев, моля ви! 
СТОЯН ИВАНОВ: Съжалявам, на общественото обсъждане за съжаление аз не 
можах да присъствам, защото не бях в Смолян. До колкото знам, активни са 
били общинските съветници, които трябва да бъдат активни тука, а не на 
общественото обсъждане. Общественото обсъждане, то е за граждани. 
Общинските съветници слушат, не вземат отношение и вземат отношение тук, 
на база гражданските позиции. Така че съжалявам, но приемам вашето решение. 
(Димитър Кръстанов, от място: Реплика.) 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Благодаря ви, г-н Иванов. Реплика. Той не засегна 
вашето изказване, но слушам ви. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Как? Засегна поведението на общинските съветници 
на общественото обсъждане. 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Заповядайте, г-н Кръстанов. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: По този повод искам да отбележа, че като виден 
демократ, г-н Иванов, и като председател на комисия в Общинския съвет, ви 
моля да не ограничавате действията на общинските съветници тук или на друго 
обществено място. Тяхно право е, когато намерят за добре, да изкажат своето 
мнение. Когато това е направено пред публика, още по-добре. Лошо е, ако те 
стоят в някаква стая, със скрити помисли и задачи и решават нещо. Но те излизат 
публично и си изразяват мнението. Моля ви! Живеем в началото на 3-тото 
хилядолетите. 
(Стоян Иванов, от място: Дуплика.) 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Дуплика, г-н Стоян Иванов. 
СТОЯН ИВАНОВ: Г-н Кръстанов, от вас гражданството не може да вземе 
отношение. Вие просто не му давате възможност. Дайте им възможност, 
мълчете, слушайте, изразявайте отношение тука, на общинските сесии. 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Ако няма други колеги, да благодаря на г-н Кръстанов и 
на г-н Иванов, с кратката отметка, че нашият спор с г-н Кръстанов е всъщност 
липса на спор до толкова, до колкото се ограничава възможността общинските 
съветници да обсъждат проектите за дневен ред по същество. По процедура съм 
напълно съгласна. Проектът за дневен ред се гласува и има правилник.  
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Не разделяйте нещата по същество, а по това по 
какво – по дневен ред. Обсъжда се и съдържание, и точките. Обсъжда се и 
съдържанието. 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Дневният ред по същество – да. Не чух до тук 
допълнения за нови точки, за включване на нови точки. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: На демократите искам да кажа, г-жо председател, че 
преди 10-ти ноември от вашето място съм давал думата на гражданин, който 
влиза в залата и иска да вземе отношение. Нека демократите да го чуят и да го 
знаят. Аз съм последният човек, който ще лиши гражданите или моите колеги от 
правото да вземат отношение по какъвто и да е въпрос. 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Това в отговор на г-н Иванов. Така, приключваме. 
Моля, колеги общински съветници, да гласуваме проекта за дневен ред, който 



4 
 

съдържа една точка. Това е предложение за приемане на Наредба за изменение и 
допълнение на Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишна 
бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, обсъждане, приемане, 
изпълнение и отчитане на бюджета на Община Смолян. Който е съгласен да се 
приеме този проект за дневен ред и да стане дневен ред, моля да гласува с 
вдигане на ръка. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА” – 22, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0. 
СЛАВКА КАМЕНОВА: 22 гласа „за”, без „против” и „въздържали се”. Приема 
се дневният ред. 
 

Д Н Е В Е Н  Р Е Д:  
 

1. Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за 
условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за 
местните дейности и за съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение и 
отчитане на бюджета на Община Смолян 

ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – кмет на община Смолян 
 
ПО ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Приемане на Наредба за 
изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за съставяне на 
тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, 
обсъждаане, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община 
Смолян. 

Докладва: Николай Мелемов – кмет на Община Смолян 
 
СЛАВКА КАМЕНОВА: По точка първа, която е разгледана в комисиите. Видно 
от изготвения кратък протокол, съгласно правилника, всички комисии са 
изразили положително становище. За отбелязване е всъщност, че беше 
проведено съвместно заседание на всички постоянни комисии, тъй като касае 
дейността на всички тях. Поотделно се гласуваха решения. Няма предложения 
по така предложения проект, който беше подложен и на публично обсъждане. 
Всъщност в изпълнение на задълженията да се приведе наредбата в съответствие 
с измененията в Закона за публични финанси, в този смисъл са промените. 
Някакви допълнения имате ли, г-н Мелемов, като вносител? 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Нямам допълнения. Във връзка с изменението и 
допълнението на Закона за публичните финанси се налага промяна на 
прилаганата до момента Наредба за условията и реда за съставяне на 
тригодишната бюджетна прогноза за местните дейности. Проведено е 
обществено обсъждане на 9-ти август и предлагам на вашето внимание решение 
за приемане на наредбата. 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Така, както е предоставена. Откривам дискусия. 
Предложения? Включително колеги предложения за начина на гласуване – дали 
текст по текст или целият проект така, както е заложен. Слушам ви. Г-н Стоян 
Иванов. 
СТОЯН ИВАНОВ: Уважаема г-жо Каменова, уважаеми г-н кмете, уважаеми 
колеги! Понеже аз председателствах всички комисии, така искам да изразя моето 
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мнение. Една по една, вие казахте, се прие сравнително единодушно наредбата. 
Тя изцяло отговаря на законовите изисквания, отворена е. Винаги общински 
съветник или група общински съветници могат да направят предложение за 
промяна, така че няма нищо фатално, ако я приемем сега. Г-н Кръстанов заяви, 
че ще предложат промени. Чакаме да ги чуем и ще вземем отношение по тях. 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Други предложения има ли, колеги? Ако сте съгласни, 
да предложа да гласуваме да се гласува проекта за наредба в цялост, а не текст 
по текст. Това правя като предложение в хода на разискванията. Има ли други 
предложения? Наистина, Наредбата беше предмет на задълбочено обсъждане. 
Фактът, че г-н Кръстанов не е направил предложения, значи няма предложения. 
Това е един отворен нормативен акт, благодаря ви, г-н Кръстанов! Ако не 
възразявате, да закрием разискванията, да приключим разискванията. Моля да 
гласуваме с вдигане на ръка.  
ГЛАСУВАХА: „ЗА” – 22, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0. 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Прекратихме разискванията. Едно предложение правя. 
Който е съгласен да гласуваме цялата наредба в цялост, моля да гласува. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА” – 22, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0. 
СЛАВКА КАМЕНОВА: 22 гласа „за”, без „против” и „въздържали се”, приема 
се предложението за гласуване на Наредбата за изменение и допълнение на 
Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза, в 
цялост като проект. Който е съгласен да подкрепим така внесения проект… 
Поименно гласуване ли ще правим по проекта? Поименно ще правим.  
 

Поименно гласуване на проекта за решение по т. 1 от дневния ред: 
1. Анита Чолакова    – „за” 
2. Антон Тодоров     – „за” 
3. Валентин Кюлхански    – „за” 
4. Валентин Цолов    – отсъства 
5. Данчо Киряков    – отсъства 
6. Димитър Кръстанов    – „въздържал се” 
7. Димитър Николов    – „за” 
8. Екатерина Гаджева    – „за” 
9. Елисавета Лободова    – „въздържала се” 
10. Ивайло Халваджиев    – отсъства  
11.  Иван Пищалов    – отсъства 
12.  Илия Томов     – „за” 
13.  Кирил Асенов     – отсъства 
14.  Кирил Хаджихристев   – „за” 
15.  Коста Начев     – „въздържал се” 
16.  Костадин Василев    – „за” 
17.  Мария Семерджиева    – „за” 
18.  Марияна Методиева    – „въздържала се” 
19.  Милен Журналов    – „за” 
20.  Милен Пачелиев    – „въздържал се” 
21.  Михаил Гунчев    – „за” 
22.  Михаил Генчев   – „въздържал се” 
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23.  Петър Мирчев    – „за” 
24.  Салих Аршински   – „за” 
25.  Славка Каменова   – „за” 
26.  Стефан Сабрутев   – „въздържал се” 
27.  Стоян Иванов    – „за” 
28.  Филип Топов    – отсъства 
29.  Юлия Кисьова    – „за” 

 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Резултат? 
(Виолета Бояджиева: 16 „за”, „ против” няма, „ въздържали се” 7.) 
СЛАВКА КАМЕНОВА: С 16 гласа „за”, без „против” и 7 „въздържали се”, 
приема се проекта на наредбата. 

 
 

Общинският съвет на основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от ЗМСМА, чл.82, 
ал.1 от ЗПФ, чл.15, ал.3 от ЗОД при спазване на изискванията на чл.77  и чл.80 от 
АПК и чл.26, ал.2 от Закона за административните актове прие 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

№ 242 
 

Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за условията и 
реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за 
съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община 
Смолян / съгласно Приложението – неразделна част от настоящото решение/. 
 
 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Поради изчерпване на дневния ред, закривам 
заседанието на Общинския съвет. Желая хубава ваканция на всички!  
 
 
(Заседанието на Общинския съвет беше закрито в 15.20  часа) 
 
 
СЛАВКА КАМЕНОВА 
Председател на Общински съвет – Смолян 
 
 
 
Изготвил протокола, 
Анелия Кехайова - главен специалист  
в сектор „ Административно обслужване” към Дирекция „ АИО и ОМП”  
 


