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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 
№ 22 

 
Днес, 27.02.2017 година, от 11.00 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: 29 общински съветници. 
Заседанието беше открито и ръководено от председателя на Общинския 

съвет – Славка Каменова. 
 
 
СЛАВКА КАМЕНОВА – председател на Общински съвет - Смолян: Добър ден 
на всички! Г-жо Бояджиева, проверка на кворума. 
(Виолета Бояджиева – гл. експерт в дирекция „ АИО и ОМП”: В залата 
присъстват 26 общински съветници.) 
СЛАВКА КАМЕНОВА: При 26 общински съветници налице е законов кворум за 
откриване заседанието на Общинския съвет. До момента не са постъпили 
уведомления за отсъствия. Откривам заседанието на Общинския съвет. Преди 
гласуване на дневния ред и започване на същинската работа, предлагам да 
извършим едно приятно задължение – да позволим на новоизбраният общински 
съветник г-н Петър Янев да положи клетва, с влязло в сила решение на 
Общинска избирателна комисия. На микрофон, г-н Янев. Моля общинските 
съветници, както е по протокол, да уважим клетвата. Г-н Янев, повтаряйте след 
мен. 
(Всички присъстващи в залата станаха на крака.) 
СЛАВКА КАМЕНОВА: „Заклевам се в името на Република България…”…  
ПЕТЪР ЯНЕВ: Заклевам се в името на Република България… 
СЛАВКА КАМЕНОВА: „… да спазвам Конституцията и законите на 
страната…”… 
ПЕТЪР ЯНЕВ: … да спазвам Конституцията и законите на страната… 
СЛАВКА КАМЕНОВА: „… и във всичките си действия…”…   
ПЕТЪР ЯНЕВ: … и във всичките си действия… 
СЛАВКА КАМЕНОВА: „… да се ръководя от интересите на гражданите на 
община Смолян…”…   
ПЕТЪР ЯНЕВ: … да се ръководя от интересите на гражданите на община 
Смолян… 
СЛАВКА КАМЕНОВА: „…и да работя за тяхното благоденствие.”…   
ПЕТЪР ЯНЕВ: … и да работя за тяхното благоденствие. 
СЛАВКА КАМЕНОВА: „Заклех се!”  
ПЕТЪР ЯНЕВ: Заклех се! 
(Ръкопляскания.) 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Честито!Заповядайте да подпишете клетвения лист. 
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(Новоизбраният общински съветник Петър Янев получи удостоверението на 
Общинска избирателна комисия и подписа клетвения лист, след което зае 
мястото си в Общинския съвет.) 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Продължаваме по съществото на нашата работа. 
Междувременно кворумът е 29. Уважаеми общински съветници, на ваше 
внимание, само няколко съобщения да направя преди дневния ред. Постъпила е 
декларация за конфликт на интереси от г-н Михаил Генчев по т. 10 от 
първоначално обявения дневен ред, която ще се промени в т. 9, тъй като т. 3 е 
оттеглена от вносителя. От днес групата общински съветници на Политическа 
партия „ГЕРБ” е с нов ръководител на групата – г-жа Мария Семерджиева, която 
ще има правата и задълженията да наблюдава работата в комисията след 
подадената оставка от г-н Топов. По проекта за дневен ред. Постъпили са и две 
допълнителни точки, които бяха предмет на обсъждане и разглеждане в 
постоянните комисии. Приложени са и становищата на комисиите. Имате колеги 
думата по проекта за дневен ред. Да? 
КИРИЛ ХАДЖИХРИСТЕВ: Г-жо председател, г-н кмет, колеги! Днес групата 
КРОС внесе в деловодството на Общината докладна записка, която ви е 
раздадена, и предлагаме тази докладна записка да стане първа точка от дневния 
ред. 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Уважаеми колеги, постъпило е предложение от групата 
на КРОС за предсрочно прекратяване правомощията на Председателя на 
Общински съвет – Смолян, което предложение не е разгледано в комисии. Имате 
думата за включването на това предложение в дневния ред. Имате думата, 
колеги, по проекта за дневен ред. Основанието, на което се иска предсрочното 
прекратяване правомощията на Председателя на Общинския съвет е чл. 18, ал. 1, 
т. 2 от Правилника, който гласи: „Общинският съветник има право да предлага 
включването в дневния ред на заседанията разглеждането на въпроси от 
компетентност…”, чл. 13, ал. 1, т. 2: „Правомощията на председателя на 
Общинския съвет се прекратяват предсрочно при трайна невъзможност или 
системно неизпълнение на задълженията си като председател за повече от три 
месеца с решение на Общинския съвет, взето по реда на чл. 12.”, Избор с 
бюлетини, както е избран. По реда, по който е избран. Трайна невъзможност да 
изпълнявам задълженията в продължение на 3 месеца. Колеги, имате ли 
предложения по включването на това предложение в дневния ред. Който е 
съгласен да се включи в проекта за дневен ред предложението на група КРОС за 
освобождаване на председателя… 
(Кирил Хаджихристев, от място: Като първа точка.) 
СЛАВКА КАМЕНОВА: … Моля да гласува. Против? Въздържали се?  
(Виолета Бояджиева: Г-жо Каменова, вие?) 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Въздържала се, не гласувам. 
(Виолета Бояджиева: 16 „за”, „ против” 11, „ въздържали се” 1.) 
ГЛАСУВАХА: „ЗА” – 16, „ПРОТИВ” – 11, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 1. 
СЛАВКА КАМЕНОВА: При кворум 29, гласували 28. С 16 „за”, 11 „против”, 
един не гласува, предложението се приема като първа точка от дневния ред. 
(Кирил Хаджихристев, от място: Процедура.) 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Така. Г-н Хаджихристев. 
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КИРИЛ ХАДЖИХРИСТЕВ:  Във връзка с чл. 14 от Правилника, поради това, че 
докладната записка касае вашата дейност, предлагам заседанието да се води от 
друг общински съветник и моето предложение е като най-възрастен в 
Общинския съвет – г-н Генчев. 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Кое е вашето предложение, извинете? 
(Кирил Хаджихристев, от място: Г-н Генчев.) 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Добре. Други предложения има ли? Г-н Генчев. Да се 
гласува. Който е съгласен г-н Генчев да председателства, моля да гласува. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА” - 15, „ПРОТИВ” – 1, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 8. 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Приема се решението. Г-н Генчев, заповядайте. 
МИХАИЛ ГЕНЧЕВ: Уважаеми г-н кмете, уважаеми колеги общински 
съветници, уважаеми присъстващи на днешното заседание. Искам преди да 
започна конкретно по дневния ред, да преодолеем един пропуск. Пропуснахме 
да гласуваме дневния ред. Който е съгласен с така предложения дневен ред с 
направеното изменение за точка първа, моля да гласува. Резултат? 
(Виолета Бояджиева: „ Против” и „ въздържали се” не сме гласували.) 
(Кирил Асенов, от място: „ Против” и „ въздържали се” да гласуваме.) 
(Виолета Бояджиева: Не сме гласували „ против” и „ въздържали се.”) 
МИХАИЛ ГЕНЧЕВ: О`кей! Има ли, няма ли? Извинявам се. „Против” това 
решение моля? „Въздържали” се? Резултат? 
(Виолета Бояджиева: 21 „за”, „ против” 1, „ въздържали се” 5.) 
ГЛАСУВАХА: „ЗА” – 21, „ПРОТИВ” – 1, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 5. 
МИХАИЛ ГЕНЧЕВ: Дневният ред се приема. 
 
 

Д Н Е В Е Н  Р Е Д 
 

1. Вземане на решение за освобождаване и предсрочно прекратяване 
правомощията на Председателя на Общински съвет – Смолян. 

ДОКЛАДВА: Кирил Хаджихристев – общински съветник 
 

2. Кандидатстване на Община Смолян по Оперативна програма „Развитие на 
човешките ресурси” 2014-2020г., Приоритетна ос 2 „Намаляване на 
бедността и насърчаване на социалното включване“, Процедура: 
BG05M9OP001-2.007 „Развитие на социалното предприемачество“. 

ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 
 

3. Приемане на Отчета за изпълнението на Общинска програма за развитие 
на туризма в Община Смолян за 2016 г. и приемане на Общинска 
програма за развитие на туризма в Община Смолян за 2017г.   

ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 
 

4. Приемане на  Годишна програма за развитие на читалищната дейност в 
община Смолян през 2017 година. 

ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 
 



 4

5. Предложение за промяна на наименованието на Профилирана гимназия с 
преподаване на чужди езици „Иван Вазов“ – Смолян. 

ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 
 

6. Одобряване на промени в актуализираната средносрочна бюджетна 
прогноза за периода 2018 – 2020 година на Община Смолян. 

ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 
 

7. Разрешение за изработване на Подробен устройствен план - План за 
застрояване на поземлен имот с идентификатор 67653.495.2 /по скица - 
проект/ в местност „Уройското”, землище на гр. Смолян. 

ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 
 

8. Разрешение за изработване на изменение на Подробен устройствен план 
/ПУП/ - план за регулация в кв.95а и 94 по плана на                 гр. Смолян, 
кв. Устово. 

ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 
 

9. Разрешение за изработване на Подробен устройствен план - План за 
регулация и застрояване на поземлени имоти с идентификатори : 
14605.9.153 в местност „Орничето” землище на село Гела, 14605.9.208, 
14605.9.228 в местност „Хармана“ землище на село Гела, 14605.503.339 и 
14605.503.340 в по плана на село Гела. 

ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 
 

10. Разрешение за изработване на Подробен устройствен план - План за 
регулация и застрояване за поземлен имот с идентификатор 69345.8.66 в 
местност „Голямата река”, землището на с. Стойките. 

ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 
 

11. Промяна предназначението на урегулиран поземлен имот ХХVIII – 
Озеленяване предвиден в устройствения план за озеленена площ в кв.48 
по плана на гр. Смолян, кв. Райково. 

ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 
 

12. Промяна предназначението на част от урегулиран поземлен имот I – 
Озеленяване предвиден в устройствения план за озеленена площ в кв.96а 
по плана на гр. Смолян, кв. Райково. 

ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 
 

13. Промяна на действащия ПУП – присъединяване на част от поземлен имот 
с идентификатор 49014.501.9532 към УПИ ХVІ-951, кв.41 по плана на с. 
Момчиловци, общ. Смолян. 

ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 
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14. Отдаване под наем на общински терен за поставяне на преместваем обект 
по реда на чл.56 от Закона за устройство на територията и Закона за 
общинската собственост. 

ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 
 

15. Отдаване под наем на общински терени за поставяне на преместваеми 
обекти по реда на чл.56 от Закона за устройство на територията и Закона 
за общинската собственост. 

ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 
 

16. Отдаване под наем на сгради разположени в поземлен имот с 
идентификатор  67547.501.1426 по к.к. на с. Смилян по реда на Закона за 
общинската собственост. 

ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 
 

17. Отдаване под наем на части от имот публична общинска собственост,  
Ретранслаторна станция и антенна кула, находящи се в поземлен имот с 
идентификатор № 020005, в землището на   с. Полковник Серафимово, 
общ. Смолян по реда на Закона за общинската собственост. 

ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 
 

18. Предоставяне на безвъзмездно  управление на част от терен публична 
общинска собственост за поставяне на метеорологична станция в 
поземлен имот с идентификатор 67653.918.43 по реда на Закона за 
общинската собственост  и  Закона за устройство на територията. 

ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 
 

19. Възмездно право на надстрояване върху поземлен имот с идентификатор 
67653.919.64 – частна общинска собственост по реда на чл. 38, ал. 2 от 
Закона за общинската собственост . 

ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 
 

20. Продажба на общински жилищен имот.  
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 

 
21. Определяне пасищата, мерите и ливадите от общинския поземлен фонд на 
Община Смолян, находящи се в землището на с. Арда, за общо и 
индивидуално ползване на основание чл. 37и, ал. 3 от Закона за 
собствеността и ползването на земеделските земи. 

ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 
 

22. Определяне пасищата, мерите и ливадите от общинския поземлен фонд на 
Община Смолян, находящи се в землището на с. Белeв дол, за общо и 
индивидуално ползване на основание чл. 37и, ал.3 от Закона за 
собствеността и ползването на земеделските земи. 

ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 
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23. Определяне пасищата, мерите и ливадите от общинския поземлен фонд на 
Община Смолян, находящи се в землището на с. Бориково, за общо и 
индивидуално ползване на основание чл. 37и, ал. 3 от Закона за 
собствеността и ползването на земеделските земи. 

ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 
 

24. Определяне пасищата, мерите и ливадите от общинския поземлен фонд на 
Община Смолян, находящи се в землището на с. Бостина, за общо и 
индивидуално ползване на основание чл. 37и, ал. 3 от Закона за 
собствеността и ползването на земеделските земи. 

ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 
 

25. Определяне пасищата, мерите и ливадите от общинския поземлен фонд на 
Община Смолян, находящи се в землището на с. Буката, за общо и 
индивидуално ползване на основание чл. 37и, ал. 3 от Закона за 
собствеността и ползването на земеделските земи. 

ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 
 

26. Определяне пасищата, мерите и ливадите от общинския поземлен фонд на 
Община Смолян, находящи се в землището на с. Букаците, за общо и 
индивидуално ползване на основание чл. 37и, ал. 3 от Закона за 
собствеността и ползването на земеделските земи. 

ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 
 

27. Определяне пасищата, мерите и ливадите от общинския поземлен фонд на 
Община Смолян, находящи се в землището на с. Виево, за общо и 
индивидуално ползване на основание чл. 37и, ал. 3 от Закона за 
собствеността и ползването на земеделските земи. 

ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 
 

28. Определяне пасищата, мерите и ливадите от общинския поземлен фонд на 
Община Смолян, находящи се в землището на с. Вълчан, за общо и 
индивидуално ползване на основание чл. 37и, ал. 3 от Закона за 
собствеността и ползването на земеделските земи. 

ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 
29. Определяне пасищата, мерите и ливадите от общинския поземлен фонд на 
Община Смолян, находящи се в землището на с. Гела, за общо и 
индивидуално ползване на основание чл. 37и, ал. 3 от Закона за 
собствеността и ползването на земеделските земи. 

ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 
 

30. Определяне пасищата, мерите и ливадите от общинския поземлен фонд на 
Община Смолян, находящи се в землището на с. Горна Арда, за общо и 
индивидуално ползване на основание чл. 37и, ал. 3 от Закона за 
собствеността и ползването на земеделските земи. 

ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 
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31. Определяне пасищата, мерите и ливадите от общинския поземлен фонд на 
Община Смолян, находящи се в землището на с. Горово, за общо и 
индивидуално ползване на основание чл. 37и, ал. 3 от Закона за 
собствеността и ползването на земеделските земи. 

ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 
 

32. Определяне пасищата, мерите и ливадите от общинския поземлен фонд на 
Община Смолян, находящи се в землището на с. Градът, за общо и 
индивидуално ползване на основание чл. 37и, ал. 3 от Закона за 
собствеността и ползването на земеделските земи. 

ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 
 

33. Определяне пасищата, мерите и ливадите от общинския поземлен фонд на 
Община Смолян, находящи се в землището на с. Катраница, за общо и 
индивидуално ползване на основание чл. 37и, ал. 3 от Закона за 
собствеността и ползването на земеделските земи. 

ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 
 

34. Определяне пасищата, мерите и ливадите от общинския поземлен фонд на 
Община Смолян, находящи се в землището на с. Киселчово, за общо и 
индивидуално ползване на основание чл. 37и, ал. 3 от Закона за 
собствеността и ползването на земеделските земи. 

ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 
 

35. Определяне пасищата, мерите и ливадите от общинския поземлен фонд на 
Община Смолян, находящи се в землището на с. Кошница, за общо и 
индивидуално ползване на основание чл. 37и, ал. 3 от Закона за 
собствеността и ползването на земеделските земи. 

ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 
 

36. Определяне пасищата, мерите и ливадите от общинския поземлен фонд на 
Община Смолян, находящи се в землището на с. Кремене, за общо и 
индивидуално ползване на основание чл. 37и, ал. 3 от Закона за 
собствеността и ползването на земеделските земи. 

ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 
 

37. Определяне пасищата, мерите и ливадите от общинския поземлен фонд на 
Община Смолян, находящи се в землището на с. Кутела, за общо и 
индивидуално ползване на основание чл. 37и, ал. 3 от Закона за 
собствеността и ползването на земеделските земи. 

ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 
 

38. Определяне пасищата, мерите и ливадите от общинския поземлен фонд на 
Община Смолян, находящи се в землището на с. Левочево, за общо и 
индивидуално ползване на основание чл. 37и, ал. 3 от Закона за 
собствеността и ползването на земеделските земи. 

ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 
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39. Определяне пасищата, мерите и ливадите от общинския поземлен фонд на 
Община Смолян, находящи се в землището на с. Лъка, за общо и 
индивидуално ползване на основание чл. 37и, ал. 3 от Закона за 
собствеността и ползването на земеделските земи. 

ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 
 

40. Определяне пасищата, мерите и ливадите от общинския поземлен фонд на 
Община Смолян, находящи се в землището на с. Могилица, за общо и 
индивидуално ползване на основание чл. 37и, ал. 3 от Закона за 
собствеността и ползването на земеделските земи. 

ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 
 

41. Определяне пасищата, мерите и ливадите от общинския поземлен фонд на 
Община Смолян, находящи се в землището на с. Момчиловци, за общо и 
индивидуално ползване на основание чл. 37и, ал. 3 от Закона за 
собствеността и ползването на земеделските земи. 

ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 
 

42. Определяне пасищата, мерите и ливадите от общинския поземлен фонд на 
Община Смолян, находящи се в землището на с. Мугла, за общо и 
индивидуално ползване на основание чл. 37и, ал. 3 от Закона за 
собствеността и ползването на земеделските земи. 

ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 
 

43. Определяне пасищата, мерите и ливадите от общинския поземлен фонд на 
Община Смолян, находящи се в землището на с. Орешец, за общо и 
индивидуално ползване на основание чл. 37и, ал. 3 от Закона за 
собствеността и ползването на земеделските земи. 

ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 
 

44. Определяне пасищата, мерите и ливадите от общинския поземлен фонд на 
Община Смолян, находящи се в землището на с. Петково, за общо и 
индивидуално ползване на основание чл. 37и, ал. 3 от Закона за 
собствеността и ползването на земеделските земи. 

ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 
 

45. Определяне пасищата, мерите и ливадите от общинския поземлен фонд на 
Община Смолян, находящи се в землището на с. Подвис, за общо и 
индивидуално ползване на основание чл. 37и, ал. 3 от Закона за 
собствеността и ползването на земеделските земи. 

ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 
 

46. Определяне пасищата, мерите и ливадите от общинския поземлен фонд на 
Община Смолян, находящи се в землището на с. Полковник Серафимово, 
за общо и индивидуално ползване на основание чл. 37и, ал. 3 от Закона за 
собствеността и ползването на земеделските земи. 

ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 
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47. Определяне пасищата, мерите и ливадите от общинския поземлен фонд на 
Община Смолян, находящи се в землището на с. Река, за общо и 
индивидуално ползване на основание чл. 37и, ал. 3 от Закона за 
собствеността и ползването на земеделските земи. 

ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 
 

48. Определяне пасищата, мерите и ливадите от общинския поземлен фонд на 
Община Смолян, находящи се в землището на с. Селище, за общо и 
индивидуално ползване на основание чл. 37и, ал. 3 от Закона за 
собствеността и ползването на земеделските земи. 

ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 
 

49. Определяне пасищата, мерите и ливадите от общинския поземлен фонд на 
Община Смолян, находящи се в землището на с. Сивино, за общо и 
индивидуално ползване на основание чл. 37и, ал. 3 от Закона за 
собствеността и ползването на земеделските земи. 

ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 
 

50. Определяне пасищата, мерите и ливадите от общинския поземлен фонд на 
Община Смолян, находящи се в землището на с. Славейно, за общо и 
индивидуално ползване на основание чл. 37и, ал. 3 от Закона за 
собствеността и ползването на земеделските земи. 

ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 
 

51. Определяне пасищата, мерите и ливадите от общинския поземлен фонд на 
Община Смолян, находящи се в землището на с. Смилян, за общо и 
индивидуално ползване на основание чл. 37и, ал. 3 от Закона за 
собствеността и ползването на земеделските земи. 

ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 
 

52. Определяне пасищата, мерите и ливадите от общинския поземлен фонд на 
Община Смолян, находящи се в землището на гр. Смолян, за общо и 
индивидуално ползване на основание чл. 37и, ал. 3 от Закона за 
собствеността и ползването на земеделските земи. 

ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 
 

53. Определяне пасищата, мерите и ливадите от общинския поземлен фонд на 
Община Смолян, находящи се в землището на с. Соколовци, за общо и 
индивидуално ползване на основание чл. 37и, ал. 3 от Закона за 
собствеността и ползването на земеделските земи. 

ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 
 

54. Определяне пасищата, мерите и ливадите от общинския поземлен фонд на 
Община Смолян, находящи се в землището на с. Солища, за общо и 
индивидуално ползване на основание чл. 37и, ал. 3 от Закона за 
собствеността и ползването на земеделските земи. 

ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 
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55. Определяне пасищата, мерите и ливадите от общинския поземлен фонд на 
Община Смолян, находящи се в землището на с. Стойките, за общо и 
индивидуално ползване на основание чл. 37и, ал. 3 от Закона за 
собствеността и ползването на земеделските земи. 

ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 
 

56. Определяне пасищата, мерите и ливадите от общинския поземлен фонд на 
Община Смолян, находящи се в землището на с. Стража, за общо и 
индивидуално ползване на основание чл. 37и, ал. 3 от Закона за 
собствеността и ползването на земеделските земи. 

ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 
 

57. Определяне пасищата, мерите и ливадите от общинския поземлен фонд на 
Община Смолян, находящи се в землището на с. Тикале, за общо и 
индивидуално ползване на основание чл. 37и, ал. 3 от Закона за 
собствеността и ползването на земеделските земи. 

ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 
 

58. Определяне пасищата, мерите и ливадите от общинския поземлен фонд на 
Община Смолян, находящи се в землището на с. Требище, за общо и 
индивидуално ползване на основание чл. 37и, ал. 3 от Закона за 
собствеността и ползването на земеделските земи. 

ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 
 

59. Определяне пасищата, мерите и ливадите от общинския поземлен фонд на 
Община Смолян, находящи се в землището на с. Турян, за общо и 
индивидуално ползване на основание чл. 37и, ал. 3 от Закона за 
собствеността и ползването на земеделските земи. 

ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 
 

60. Определяне пасищата, мерите и ливадите от общинския поземлен фонд на 
Община Смолян, находящи се в землището на с. Търън, за общо и 
индивидуално ползване на основание чл. 37и, ал. 3 от Закона за 
собствеността и ползването на земеделските земи. 

ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 
 

61. Определяне пасищата, мерите и ливадите от общинския поземлен фонд на 
Община Смолян, находящи се в землището на с. Чеплетен, за общо и 
индивидуално ползване на основание чл. 37и, ал. 3 от Закона за 
собствеността и ползването на земеделските земи. 

ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 
 

62. Определяне пасищата, мерите и ливадите от общинския поземлен фонд на 
Община Смолян, находящи се в землището на с. Чокманово, за общо и 
индивидуално ползване на основание чл. 37и, ал. 3 от Закона за 
собствеността и ползването на земеделските земи. 

ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 
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63. Определяне пасищата, мерите и ливадите от общинския поземлен фонд на 
Община Смолян, находящи се в землището на с. Широка лъка, за общо и 
индивидуално ползване на основание чл. 37и, ал. 3 от Закона за 
собствеността и ползването на земеделските земи. 

ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 
 

64. Промяна в ръководството на Постоянната комисия по териториално 
устройство, общинска собственост, екология, земеделие и гори 
/ПКТУОСЕЗГ/. 

ДОКЛАДВА: Сл. Каменова – Председател на Общински съвет 
 

65. Отмяна на Наредба № 24 на Общински съвет Смолян за предоставяне на 
общински концесии. 

ДОКЛАДВА: Сл. Каменова – Председател на Общински съвет 
 

66. Отчет – анализ на дейността на Районна служба „Пожарна безопасност на 
населението“ – Смолян през 2016 година. 

ДОКЛАДВА: Сл. Каменова – Председател на Общински съвет 
 

67. Информация за дейността на Районна служба „Пожарна безопасност и 
защита на населението“ – к.к. Пампорово през 2016 година и 
противопожарното състояние на общинските обекти на територията на 
обслужвания район. 

ДОКЛАДВА: Сл. Каменова – Председател на Общински съвет 
 

68. Изменение на решение № 323/16.12.2016 г. относно обезпечаване на 
авансово плащане по допълнително споразумение към договор за 
безвъзмездна помощ BG04-02-03-038-014/18.08.2015 г., по Програма BG04 
„Енергийна ефективност и възобновяема енергия“, финансирана от 
Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 
2009-2014, за предоставяне на допълнително безвъзмездно финансиране за 
изпълнението на проект  „Прилагане на мерки за енергийна ефективност 
чрез използване на възобновяема енергия в три детски градини на 
територията на община Смолян“. 

ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 
 

69. Изкупуване на недвижим поземлен имот с идентификатор 67653.917.1030 
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 

 
 
МИХАИЛ ГЕНЧЕВ: Пристъпваме към изпълнение на дневния ред. Давам 
думата за обсъждане по т. 1 от дневния ред. 
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ПО ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Вземане на решение за 
освобождаване и предсрочно прекратяване правомощията на председателя 
на Общински съвет – Смолян. 
 
МИХАИЛ ГЕНЧЕВ: Представител на вносителите. 
КИРИЛ ХАДЖИХРИСТЕВ: Аз искам да запозная присъстващите с докладната, 
която сме внесли относно вземане на решение за освобождаване и предсрочно 
прекратяване правомощията на Председателя на Общински съвет – Смолян. 
Уважаеми общински съветници, след изборите за местна власт, Общинският 
съвет избра за председател г-жа Славка Раденкова Каменова. От самото начало 
на мандата, г-жа Каменова допуска сериозни нарушения на Правилника за 
дейността на Общинския съвет, част от които са: недопуска дискусия по проекта 
за дневен ред преди началото на неговото гласуване, включва в дневния ред 
проблемни докладни записки, като една част от тях бяха връщани от Областния 
управител, а по други са давани указания. По-голямата част от върнатите 
докладни записки са защото в тях не са посочени точните правни основания за 
взетите решения или поради неправилно проведено гласуване. И в двата случая 
това са лични пропуски на председателя. Често се налага отлагане или оттегляне 
на отделни докладни записки за преработване, след което са били включени в 
дневния ред поради тяхната спешност. Неправилно заседанията на Общинския 
съвет се насрочват безразборно в различни дни и дати на месеца, в  различни 
часове, защото тогава са изготвени докладните записки от вносителя. Това много 
затруднява организацията на участието в тях на общинските съветници. 
Последният пропуск е, че г-жа Каменова включи за заседанието на 25.01.2017 г. 
докладната записка с проектобюджет 2017, без по същия да е проведено 
публично обществено обсъждане. За първи път Община Смолян е с неприет 
бюджет. Уважаеми общински съветници, Общинският съвет контролира 
актовете на кмета и на Общинската администрация. В момента се създава 
впечатление, че Общинският съвет по-скоро върви след събитията, а 
контролните му функции са много обезличени. Да се стигне до това положение, 
отговорността ни е обща, но тя е най-голяма за неговия председател. Това са 
част от доводите, които дават основание да се твърди, че Председателя на 
Общинския съвет – Смолян системно неизпълнява задълженията си като такъв. 
Поради гореизложеното и на основание чл. 18, ал. 1, т. 2, във връзка с чл. 13, ал. 
1, т. 2 предложение второ, във връзка с чл. 12, във връзка с чл. 62, ал. 2 от  
Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Смолян, 
неговите комисии и взаимодействието му с Общинската администрация, и на 
основание чл. 21, т. 3 от ЗМСМА, предлагам Общинския съвет да приеме 
следното решение: Освобождава Председателя на Общински съвет – Смолян г-
жа Славка Раденкова Каменова, като прекратява предсрочно правомощията й на 
председател на Общинския съвет. 
МИХАИЛ ГЕНЧЕВ: Други изказвания по първа точка от дневния ред? Колеги, 
имате думата за отношение по първа точка от дневния ред. Има ли желаещи за 
отношение по точка първа от дневния ред? Явно няма. Който е „за” 
прекратяване на обсъжданията и разискванията по т. 1 от дневния ред, моля да 
гласува. 
(Виолета Бояджиева: 25 „за”, без „ против” и „ въздържали се”.) 
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ГЛАСУВАХА: „ЗА” - 25, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0. 
МИХАИЛ ГЕНЧЕВ: Разискванията са прекратени. Пристъпваме към гласуване 
по т. 1 от дневния ред. 
(От залата: Комисия да се избере.) 
МИХАИЛ ГЕНЧЕВ: Кое? Сега ще обясним как и тогава. Гласуването по тази 
точка трябва да бъде тайно. За тайното гласуване трябва да приемем бюлетина за 
гласуване. Бюлетината за гласуване предлагам да бъде в следния вид: 
„Освобождава председателя…”, така, както е решението – „Освобождава 
Председателя на Общински съвет – Смолян Славка Раденкова Каменова като 
прекратява предсрочно правомощията й на председател на Общински съвет – 
Смолян”. С две квадратчета под нея. Срещу едното квадратче вот „за”, срещу 
другото квадратче – вот „против”. Гласуваме „за” и „против” това решение на 
Общинския съвет. Има ли други предложения по вида на бюлетината за тайно 
гласуване? Няма. Приемаме бюлетината. Моля бюлетината да се даде за 
отпечатване, за размножаване. За провеждане на избора е необходимо да 
предложим Комисия по избора. Моля групите да предложат своите кандидати. 
Групата на КРОС. 
КИРИЛ ХАДЖИХРИСТЕВ: От групата на КРОС предлагам г-н Валентин 
Цолов, който да бъде и председател на комисията. 
МИХАИЛ ГЕНЧЕВ: Благодаря ви. Групата на БСП? Извинявам се. 
КОСТАДИН ВАСИЛЕВ: Г-н председател, първо трябва да определим от колко 
члена ще се състои тази комисия. Вие сега предлагате без да знаем, и да 
гласуваме колко члена ще е комисията. 
МИХАИЛ ГЕНЧЕВ: Правилно. Благодаря за забележката. Предлагам Комисията 
по избор да се състои от трима члена. Има ли други предложения относно броя 
на членовете? Няма. Който е съгласен Комисията да се състои от трима члена, 
моля да гласува. 
(Виолета Бояджиева: Толкова бързо не мога да преброя. Ще ви помоля да 
задържате ръцете малко повече. Извинявам се.) 
МИХАИЛ ГЕНЧЕВ: Колеги, още веднъж. Който е съгласен броя на Комисията 
да бъде от трима членове, моля да гласува. 
(Виолета Бояджиева: 24 „за”, без „ против” и „ въздържали се”.) 
МИХАИЛ ГЕНЧЕВ: И двама негласували. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА” – 24, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0. 
МИХАИЛ ГЕНЧЕВ: Решението се приема. Моля предложения от другите групи 
за персоналния състав. Заповядайте. Г-жа Семерджиева. 
МАРИЯ СЕМЕРДЖИЕВА: Уважаеми г-н председател, предлагам от групата на 
ГЕРБ адвокат Мирчев да бъде в Комисията. 
МИХАИЛ ГЕНЧЕВ: Благодаря ви. Групата на БСП? 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: От групата на БСП, уважаеми г-н председателю, 
предлагам общинският съветник Стефан Сабрутев. 
МИХАИЛ ГЕНЧЕВ: Благодаря ви. За отпечатване на бюлетината и за встъпване 
в длъжност на избраната Комисия по провеждане на изборите, давам 15 минути 
почивка. 
(От залата: Гласувайте състава на Комисията.) 
МИХАИЛ ГЕНЧЕВ: Добре. Моля, който е съгласен с така предложения 
персонален състав на Комисията по избора, да гласува. 
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ГЛАСУВАХА: „ЗА” – 24, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0. 
МИХАИЛ ГЕНЧЕВ: Комисията е приета. Моля комисията да встъпи в длъжност 
и 15 минути почивка за подготвяне технически на избора. 
 

* * * * * 
(След почивката:) 
МИХАИЛ ГЕНЧЕВ: Уважаеми г-н кмете, уважаеми колеги общински 
съветници, драги присъстващи! Комисията по провеждане на гласуването е 
технически готова. Моля общинските съветници да пристъпят към 
упражняването на своя вот. 
(Общинските съветници пристъпиха към тайно гласуване за освобождаване и 
прекратяване правомощията  на председателя на Общински съвет - Смолян.) 
МИХАИЛ ГЕНЧЕВ: Комисията приключи ли гласуването? 
(Стефан Сабрутев: Трима не са гласували.) 
МИХАИЛ ГЕНЧЕВ: Не искат да гласуват, какво да ги правим? Приканвам 
тримата колеги, които все още не са упражнили правото си на гласуване, да го 
направят. Щом няма, няма. Комисията готова ли е? Още веднъж, тримата колеги, 
които не са гласували.  
(Салих Аршински, от място: Чухме, не желаем да гласуваме.) 
МИХАИЛ ГЕНЧЕВ: Моля, който е за прекратяване на гласуването, да гласува. 
Прекратявам гласуването. Моля да се гласува. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА” – 18, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0. 
МИХАИЛ ГЕНЧЕВ: Гласуването е прекратено. Моля Комисията да почне 
преброяването.  
(След преброяването на бюлетините.)  
МИХАИЛ ГЕНЧЕВ: Давам думата на Председателя на Комисията по избора за 
обявяване на резултата. 
ВАЛЕНТИН ЦОЛОВ: Уважаеми г-н кмете, уважаеми колеги, гости! След така 
проведеното гласуване резултатите от гласуването са: Гласували общо 26 
общински съветници. Действителни гласове 26; празни пликове и невалидни 
няма. Разпределението на получените действителни гласове е: „За” 
освобождаването – 16; „Против” освобождаване – 10. При това положение 
Комисията приема и решава да освободи като председател на Общинския съвет – 
Смолян г-жа Славка Каменова, като прекратява предсрочно правомощията й на 
Председател на Общинския съвет – Смолян. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Това комисията ли го…? Освобождава Общинския 
съвет, как Комисията? 
МИХАИЛ ГЕНЧЕВ: Колеги, като председател ще си позволя да обявя 
решението. След проведеното гласуване и обявените гласове „за” и „против”, г-
жа Славка Каменова се освобождава като председател на Общинския съвет и й 
се прекратяват правомощията като председател на Общински съвет – Смолян. 
Това е резултатът от гласуването.  
 

Общинският съвет след като се запозна с докладната записка на 
общинските съветници от групата на КРОС и на основание чл.18, ал.1, т.2 във 
връзка с чл.13, ал.1, т.2 предложение второ, във връзка чл.12 и чл.62, ал.2 от 
Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите 



 15

комисии и взаимодействието му с общинската  администрация и на основание 
чл.21, т.3 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, след 
проведено тайно гласуване прие 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
№ 363 

 
 Освобождава Председателя на Общински съвет – Смолян г-жа Славка 
Раденкова Каменова, като прекратява предсрочно правомощията й на 
Председател на Общинския съвет. 

 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Свърши първа точка. 
МИХАИЛ ГЕНЧЕВ: Не е свършила още.  
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Как да не е свършила?  
МИХАИЛ ГЕНЧЕВ: Колеги, влизаме малко в специфична ситуация. За да 
продължи работата на Общинския съвет трябва да … 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Седни си на мястото. Първа точка свърши. 
МИХАИЛ ГЕНЧЕВ: По-спокойно бе, кмете.  
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Първа точка свърши. 
МИХАИЛ ГЕНЧЕВ: Дадена ми е думата тука, ще се възползвам от думата си. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Кой ти е дал? 
МИХАИЛ ГЕНЧЕВ: Общинският съвет ми я дал. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Седни си там, тя свърши първа точка. 
(Салих Аршински, от място: Г-н Генчев, процедура.) 
МИХАИЛ ГЕНЧЕВ: Колеги, моля да ме оставите да си водя. 
(Салих Аршински, от място: Г-н Генчев, процедура, ако обичате.) 
МИХАИЛ ГЕНЧЕВ: Добре. Имате думата за процедура, г-н Аршински. 
САЛИХ АРШИНСКИ: Г-н Генчев, след края на работата на Комисията, вашият 
мандат е приключил. Не може да продължите да водите. Има друга процедура, 
не знам каква е. Четете Правилника. Благодаря. 
МИХАИЛ ГЕНЧЕВ: Добре. Това, че съм тука, ще предложа другата процедура, 
нали? Аз съм тука, в момента от тука ще я предложа. Колеги, влизаме в 
специфична ситуация. Нямаме в момента действащ… Процедура? Заповядайте. 
МАРИЯ СЕМЕРДЖИЕВА: Смятам, че току-що приехме едно абсурдно решение 
от юридически и житейски план и вашите правомощия смятам, че също са 
прекратени с вземане на това решение. 
(От залата: Кой ще води заседанието?) 
МИХАИЛ ГЕНЧЕВ: Колеги, имаме приет дневен ред. Имаме ситуация създала 
се в резултат на гласуването по първа точка. В момента някой трябва да 
продължи да води заседанието на Общинския съвет. 
(Салих Аршински, от място: Не сте вие.) 
КОСТАДИН ВАСИЛЕВ: Г-н Генчев, процедура. Вие наясно ли сте какво правим 
след това? От тук нататък наясно ли сте, за да обявите пред целия Общински 
съвет? Какви точки? Първа, втора… Какво следва след това? Ако сте наясно, 
кажете, тогава да продължим заседанието. 
МИХАИЛ ГЕНЧЕВ: Да бе.О`кей!   
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Нямате право да сте председател от тук нататък. 
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МИХАИЛ ГЕНЧЕВ: Абе, кмете, упражнявай си правата на кмет. Тука има 
Общински съвет, нека да… Остави ни да работим като Общински съвет. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Кажи като какъв говориш в момента? 
МИХАИЛ ГЕНЧЕВ: Говоря като някой общински съветник. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Там ще идеш и ще говориш като общински съветник. 
МИХАИЛ ГЕНЧЕВ: Нали някой трябва да даде думата на някого? 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Има си закони, бе човек. 
МИХАИЛ ГЕНЧЕВ: Има си закони. 
КИРИЛ ХАДЖИХРИСТЕВ: Г-н Генчев. 
МИХАИЛ ГЕНЧЕВ: Да? 
КИРИЛ ХАДЖИХРИСТЕВ: Явно някои колеги наистина не четат Правилника. 
Предложен е г-н Генчев да води до избирането на нов председател. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Хайде да върнем това (записа), да видим. 
(Кирил Хаджихристев, от място: Кой ще ви води заседанието?) 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Да сте мислили. 
(Разисквания в залата.) 
МИХАИЛ ГЕНЧЕВ: Колеги, от мястото си, което заемам като все още действащ 
председател на днешното заседание, има предложение… 
(Салих Аршински, от място: Не сте председател. Ако обичате, не се 
възползвайте от момента и от микрофона.) 
МИХАИЛ ГЕНЧЕВ: Не се възползвам в момента от микрофона. 
(Салих Аршински, от място: Моля ви се, вие сте човек с опит.) 
МИХАИЛ ГЕНЧЕВ: Уважаеми общински съветници, за да продължи или да 
приключи работата си Общинския съвет, трябва аз да кажа. В момента аз съм 
действащ председател. 
(Салих Аршински, от място: Няма такова нещо. Ние не сме гласували такова 
решение.) 
КИРИЛ ХАДЖИХРИСТЕВ: В такъв случай, предлагаме да изберем г-н Генчев 
за председател до избиране на нов председател. 
(Салих Аршински, от място: Няма такава процедура.) 
(Петър Мирчев, от място: По процедура.) 
ПЕТЪР МИРЧЕВ: Уважаеми г-н кмет, уважаеми колеги, присъстващи, гости! Аз 
съм на същото мнение, че току-що приехме едно абсурдно решение. Аз смятам, 
уважаеми г-н Генчев, че вашите правомощия по т. 1 приключиха. Никой не ви е 
дал думата и няма и кой да ви я даде. Просто защото няма кой предложен на 
ваше място да продължи поставените точки от дневния ред и да дава думата на 
който и да е било от общинските съветници. От тука нататък събранието е 
висящо и аз изобщо не виждам как може да продължи своята работа. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Процедура. Уважаеми колеги, уважаеми г-н кмете! 
Твърдението за абсурд в тази зала, пред тази аудитория, без мотиви е толкова 
безпочвено, след като със своя вот общинските съветници днес взехме решение 
да освободим Председателя на Общинския съвет. За какви абсурди говорите? 
Няма нищо по-нормално от това ние, които сме избрани от населението на 
Община Смолян да сменяме когато и да е било своя председател, защото той е 
пръв между равни. Той е човекът, който по английското съдържание на 
понятието „председател” е „спийкър” на този парламент. И този председател има 
точно определени правомощия, задължения и отговорности. В Закона за 
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местното самоуправление и местната администрация, и в другите подзаконови 
нормативни актове. Точка първа беше освобождаване на председателя и 
прекратяване правомощията му. Ние в момента сме в ситуация, в която трябва да 
изберем нов председател на Общинския съвет и аз подкрепям формалното 
предложение, което направи преди малко г-н Кирил Хаджихристев, да изберем 
Михаил Генчев да председателства нашето заседание до избирането на нов 
председател на Общинския съвет. Няма нищо по-логично и по-съответстващо на 
всички законови изисквания, които ние с вас сме чели, изучавали и прилагаме. 
Защото само общинските съветници със своя вот при определените условия на 
кворум, могат да определят в тази зала кой какви правомощия има и кой какво 
може да прави. Така че нека да гласуваме. Призовавам ви по процедура, 
уважаеми г-н Генчев, да гласуваме предложението, което направи Кирил 
Хаджихристев и което нашата група подкрепя. Да ви упълномощим да 
ръководите заседанието на Общинския съвет до избор на нов председател на 
Общинския съвет. 
МИХАИЛ ГЕНЧЕВ: Да, благодаря ви. Има ли други предложения? 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Избраха те по първа точка. 
МИХАИЛ ГЕНЧЕВ: Кмете, нямате право. Съжалявам, но можете официално да 
поискате думата. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Добре, нека официално да проверим какво е казано – 
избор по т. 1. 
МИХАИЛ ГЕНЧЕВ: О`кей! Колеги, моля който е съгласен с предложението 
направено от г-н Хаджихристев… 
(Салих Аршински, от място: Г-н Генчев, процедура.) 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Нека да проверим наистина какво е казано. 
МИХАИЛ ГЕНЧЕВ: .. и подкрепено от… 
(Салих Аршински, от място: По процедура се дава думата веднага. Ако 
обичате.) 
САЛИХ АРШИНСКИ: Г-н Генчев, има приет дневен ред. Съжалявам, няма 
такава точка приета в дневния ред. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Аз предлагам наистина, ако искате да проверим какво е 
предложението, какво е било предложено и какво е избрано. Няма смисъл да 
даваш думата от тука, в момента. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Отново искам да подчертая в процедурен ред, че 
какво ще обсъжда Общинския съвет, как ще го решава, на средата на дневния 
ред или на края, или преди да е започнало заседанието, решава мнозинството в 
Общинския съвет, колеги. Подчертайте си го някъде по-така. Това са правила, 
които важат не само за българската демократична система. Това е европейска 
практика. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Добре. Съгласни ли сте да дадем почивка и да се 
провери какво е прието? 
(Стефан Сабрутев, от място: Давай гласуването.) 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Никой не оспорва решението, което беше взето. 
(Петър Мирчев иска думата.) 
МИХАИЛ ГЕНЧЕВ: Благодаря за процедурата, но няма да ви дам микрофона. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: В момента няма председател. 
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(Петър Мирчев, от място: Нека да се запише в протокола, че не ми се дава 
думата.) 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: С какво право дава думата и ръководи заседанието? 
МИХАИЛ ГЕНЧЕВ: Добре, давам ви думата за процедура. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Ти я даваш? 
МИХАИЛ ГЕНЧЕВ: Да. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Браво! 
ПЕТЪР МИРЧЕВ: Уважаеми г-н кмет, уважаеми общински съветници! Изобщо 
не знам как ще протече събранието от тук нататък. Г-н Генчев, моите уважения 
към вас, но смятам, че стига вече сте се вживявали във водещ на този съвет след 
първа точка. Тоест, за да продължим напред, някой трябва да дава думата на 
някой друг. Кой е този някой, е въпросителна. 
МИХАИЛ ГЕНЧЕВ: Решаваме ние. 
ПЕТЪР МИРЧЕВ: Г-н Хаджихристев преди почивката, когато направи 
предложението да бъде допълнена като точка 1 от дневния ред, а именно 
внесената от тях докладна, нито той, нито който и да е било, е направил 
предложение да бъде допълнен дневния ред с още една точка за избор на 
временно изпълняващ, ако се гласува евентуално освобождаването на 
досегашния председател. Щом няма такова нещо, щом няма приет преди 
почивката такъв колега, моите уважения, но от тука нататък ако вие продължите 
да водите заседанието или който и да е било, аз също имам право и ще обжалвам 
решенията, всички взети. 
МИХАИЛ ГЕНЧЕВ:  Благодаря ви. Последна процедура, колеги. 
(Салих Аршински, от място: А, не, не.) 
(Петър Мирчев, от място: Какво значи последна?) 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Процедурите могат да бъдат много наистина. Всички 
процедурни хватки и опити с процедурата да се обезсмислят същностни 
решения, които се основават на здравата логика на интересите на конкретната 
общност, която тук като орган за местно самоуправление се опитваме да 
ръководим заедно с едноличния орган на изпълнителната власт, се обезсмислят 
от здравия смисъл. Само мнозинството в тази зала решава. Отново го 
подчертавам. И ви предлагам да гласуваме упълномощаването на избора на г-н 
Генчев да ръководи нашето заседание. На тези общински съветници, които сме 
тука. Ако не ви харесва, предложете друго, както ви подсказват моите колеги. 
Това е принципът. Мнозинството ръководи. Тоест хората, които вземат 
решението са тук, в тази зала. И аз ви моля да попитаме, да потърсим техния вот 
и чието мнение да вземем, ние ще стигнем до този извод. Защо? Защото трябва 
да изберем нов председател. Създаде се ситуация, в която нямаме председател на 
Общинския съвет. Какво по-логично при наличие на мнозинство в тази зала, да 
попитаме общинските съветници временно кой ще води заседанието и да 
потърсим вота на общинските съветници кой да бъде новият председател? Моля 
ви се. 
МИХАИЛ ГЕНЧЕВ: Г-жа Семерджиева. 
МАРИЯ СЕМЕРДЖИЕВА: Г-н Генчев, искаме 10 минути почивка. 
(Салих Аршински, от място: Ама защо г-н Генчев? Какъв е той там?) 
МИХАИЛ ГЕНЧЕВ: Колеги, понеже 100 пъти ми се зададе въпроса „Кой съм?” 
и „Какъв съм?”, вие с гласуване преди малко ме избрахте за водещ. 
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(Петър Мирчев, от място: Не.) 
(От залата: Само за първа точка.) 
МИХАИЛ ГЕНЧЕВ: Работата по първа точка не е приключила. Искам да ви 
попитам всички вие, които правите тука предложения. Аз на кого да предам 
воденето на заседанието от тука нататък? 
(Разисквания в залата.) 
МИХАИЛ ГЕНЧЕВ: Как на никой? Как на никой? Кой е казал, че се е провалило 
заседанието? Изобщо не се е провалило, заседанието продължава. 
(Реплика от залата: Как да искаме думата от вас, когато вие сте никой в 
момента там?) 
МИХАИЛ ГЕНЧЕВ: Това за никой или не никой, си е ваш проблем. 
(Реплика от залата: Не сте никой на това място.) 
МИХАИЛ ГЕНЧЕВ: Колеги, 10 минути почивка. 
 

* * * * * 
(След почивката:) 
МИХАИЛ ГЕНЧЕВ: Моля общинските съветници да заемат местата си и да 
продължим работа. Преброителят, моля за кворум. 
(Виолета Бояджиева: В залата присъстват 20 общински съветници.) 
МИХАИЛ ГЕНЧЕВ: Има необходимият кворум за продължаване на работата на 
Общинският съвет. Продължаваме работата на Общинския съвет. След 
направените консултации по време на почивката искам да информирам 
общинските съветници, с единствената точка, която третира ситуацията, създала 
се в днешното заседание, чл. 14 от Правилника на Общинския съвет, където е 
записано: При предсрочно прекратяване правомощията на председателя, при 
неговото отсъствие, при обсъждане на дейността му, както и в случаите, когато 
докладва внесени от него проекти за решения, заседанието се ръководи от 
общински съветник, избран от Общинския съвет. Позовавайки се на чл. 14 от 
Правилника, предлагам да дам думата за предложения за избиране на временно 
водещ на днешното заседание на Общинския съвет. Имате думата за 
предложения за временно водещ. 
(Салих Аршински, от място: Процедура, г-н Генчев.) 
САЛИХ АРШИНСКИ: Процедурно предложение, макар че не знам защо към вас 
се обръщам. А то конкретно е следното: Прекратяване на сесията, насрочване на 
нова сесия с първа точка от дневния ред – избор на председател на Общински 
съвет. Благодаря. Процедурата се гласува. 
МИХАИЛ ГЕНЧЕВ: Предложението се гласува, не процедурата. 
(Димитър Кръстанов, от място: Мнение против. Изказвам се „ против”.) 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Благодаря ви, г-н председателю. Изказвам се 
„против” процедурното предложение направено от колегата Аршински, 
позовавайки се именно на текста на чл. 14 от нашия правилник и на Закона за 
местното самоуправление. При положение, че имаме този кворум в залата, 
присъстват 20 общински съветници, ние можем успешно да продължим нашата 
работа и не само да изберем председател, но и да приемем решения по всички 67 
точки от дневния ред, който приехме предварително. Едновременно с това искам 
да включа и мотива, свързан като цяло с възможността да изберем водещ 
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общински съветник при хипотезата на прекратени правомощия на Общинския 
съвет. Не считам, че е целесъобразно да насрочваме ново заседание. Но все пак 
вие ще решите дали ще подложите това предложение на гласуване. 
МИХАИЛ ГЕНЧЕВ: Г-н Василев. 
КОСТАДИН ВАСИЛЕВ: Аз също имам едно такова предложение за отлагане на 
заседанието, имайки предвид това, че ако гласуваме евентуално тази точка, 
която предлагате вие като следваща – избор на нов председател, следващите 
точки, за да продължим работа, при отсъствието на вносител как ще продължи 
тази наша работа? Вносителят го няма в момента. Всички точки ще паднат 
евентуално, ако бъдат оборени в Съда или при Областния управител. Без 
вносител ние не можем да продължим работа. 
(От залата: С изключение на една точка…) 
(Димитър Кръстанов, от място: По процедура.) 
МИХАИЛ ГЕНЧЕВ: Да. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Уважаеми колеги, по принцип преди 
конституирането още на Общинския съвет, единствения общински съветник, 
който има правомощието да ръководи нашето заседание и да дава думата на 
Областния управител, това е доайенът, най-възрастният общински съветник. 
Дори в това си качество г-н Генчев изпълнява изискванията на закона. Той е най-
възрастният между нас. При положение, че няма председател нашият Общински 
съвет, той по това право даже има право да ръководи. Но въпреки това, нека да 
изпълним процедурата и да изберем общински съветник, който да ръководи 
заседанието. След това вече като изберем председателстващ, ще гласуваме 
всякакви други, в това число процедурни предложения, за да бъдат те 
легитимни.  
МИХАИЛ ГЕНЧЕВ: Благодаря, г-н Кръстанов. 
САЛИХ АРШИНСКИ: Уважаеми колеги, вече чета ЗМСМА, чл. 23. Вярна е 
хипотезата, че най-възрастния общински съветник води първото заседание. Но 
това е само при хипотези, когато Общинският съвет не е конституиран. 
(Димитър Кръстанов, от място: И когато няма председател.) 
САЛИХ АРШИНСКИ: Не е така, г-н Генчев. Чл. 23, ето го тука. Четете закона. 
МИХАИЛ ГЕНЧЕВ: Добре. 
КИРИЛ ХАДЖИХРИСТЕВ: Имам предложение. До избирането на председател 
на Общинския съвет, заседанието на Общинския съвет да се води от г-н 
Аршински. 
(Салих Аршински, от място: Отвод.) 
САЛИХ АРШИНСКИ: Благодаря. Отвод, тъй като смятам, че от тук насетне сме 
в хипотеза на неспазване на Закона, а аз не мога да си позволя подобно нещо. 
Личните ми интереси и групови интереси, са под това, което е интереса на 
гражданите на Смолян и на държавата. И няма да си го позволя. 
МИХАИЛ ГЕНЧЕВ: Моля, има ли още процедури? Ако няма, давам думата… 
От направените досега процедури, има направено едно предложение, 
подкрепено от г-н Аршински и подкрепено от г-н Василев за отлагане на 
заседанието на Общинския съвет. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Вие дадохте думата за предложения за общински 
съветник, който да ръководи заседанието. Аз предлагам, тъй като г-н Аршински 
си направи самоотвод, предлагам общинският съветник Михаил Генчев, доайен 
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на нашия Общински съвет, който ръководеше заседанието и досега, и сега в 
отсъствието на председател на Общинския съвет, да продължи да ръководи 
заседанието до избор на председател на Общинския съвет. Моля да подложите 
на гласуване моето предложение. 
МИХАИЛ ГЕНЧЕВ: Да, като последно направено, правилно. Моля, който е 
съгласен с предложението направено от г-н Кръстанов, да гласува. 
(Салих Аршински, от място: Имаше друго предложение, г-н Генчев.) 
ГЛАСУВАХА: „ЗА” – 15, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 2. 
МИХАИЛ ГЕНЧЕВ: Благодаря ви. Предложението се приема. Малко ми е 
неудобно да се самонагласявам и да се самозадействам, но няма как, избрахте 
ме. 
(Димитър Кръстанов, от място: Ти си избран. Освен това си доайен.) 
САЛИХ АРШИНСКИ: Г-н Генчев, тъй като смятам, че в момента грубо 
погазваме Закона за местно самоуправление, както и Правилника, и не 
подложихте на гласуване моето предложение, общинските съветници на ДПС ще 
напуснат сесията в знак на протест. Благодаря. 
МИХАИЛ ГЕНЧЕВ: И аз ви благодаря. 
(Димитър Кръстанов, от място: Предложи сега. Можеш да подложиш сега. 
Нали трябва да си легитимен.) 
(Общинските съветници от Политическа партия „ Движение за права и 
свободи” напуснаха заседанието.) 
МИХАИЛ ГЕНЧЕВ: Колеги, продължава работа заседанието на Общинския 
съвет. В резултат на така създалата се ситуация в Общински съвет – Смолян,  
предлагам да прегласуваме промяна на дневния ред. Моля в дневния ред да 
включим точка за избор на нов председател на Общинския съвет, за да 
легитимизираме провеждането на заседанието на Общинския съвет. Имате ли 
други предложения? Няма. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Може ли думата, г-н Генчев? 
МИХАИЛ ГЕНЧЕВ: Моля, в процедура на гласуване сме.  
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Само искам да предупредя, че забърквате още по-голям 
буламач. Всяко решение на Общинския съвет… 
МИХАИЛ ГЕНЧЕВ: Моля, който е съгласен….  
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Всяко решение на Общинския съвет… 
МИХАИЛ ГЕНЧЕВ: Г-н кмете, много се извинявам, не съм ви дал думата. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Всяко решение на Общинския съвет подлежи на 
контрол. Докато не минат едни срокове, това решение не е влезнало в сила. Вие 
тука много ви се ще, ама правите абсолютен цирк. 
МИХАИЛ ГЕНЧЕВ: Никой не ви лишава от правото… 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Ама не виждам и вие в правото на какво ми вземате 
думата. Какъв сте вие, г-н Генчев? 
МИХАИЛ ГЕНЧЕВ: Много се извинявам, г-н кмете, не съм ви дал думата. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Има за какво да се извинявате. 
МИХАИЛ ГЕНЧЕВ: Не съм ви дал думата. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Не сте ми я дал, но циркът продължава и буламачът е 
пълен. 
МИХАИЛ ГЕНЧЕВ: Добре. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Забърквате още по-голям. 
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МИХАИЛ ГЕНЧЕВ: Вие бъдете така добри и си оставете нещата от тука 
нататък. Ние продължаваме. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Знаете, че решенията на Общинския съвет влизат в сила 
след определен срок след като са взети. 
МИХАИЛ ГЕНЧЕВ: От болшинството общински съветници съм избран за 
председателстващ на днешното заседание. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Докато не минат едни срокове, г-жа Каменова си е… 
МИХАИЛ ГЕНЧЕВ: Моля всички в тази зала да се съобразяват с това. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Докато не минат едни срокове, Каменова си е 
председател на Общинския съвет. 
МИХАИЛ ГЕНЧЕВ: Г-н Кръстанов, моля ви. Колеги, продължаваме своята 
работа. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: В процедура на гласуване сме. Това исках да 
отбележа. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Вие сте били областен управител. Съгласни ли сте, че 
докато не мине един срок, не влиза в сила решението на Общинския съвет? 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Ние сме в процедура на гласуване и мнозинството 
има воля. Можете да управлявате общинска администрация, Общинският съвет 
не можете. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Вие сте бил областен управител. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Бил съм разбира се, да. 
МИХАИЛ ГЕНЧЕВ: Моля ви да не влизате в разговор. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Вие сте бил областен управител, отговорете ми. Кога 
влиза решението на Общинския съвет в сила? 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Тук не разработваме юридически клаузи, нито пък 
хипотези. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Нали трябва да спазваме закона? 
МИХАИЛ ГЕНЧЕВ: Г-н Мелемов и г-н Кръстанов, моля ви да не нарушавате 
процедурата на гласуване. В процедура на гласуване сме. Моля общинските 
съветници, които са „за” направеното предложение за промяна в дневния ред на 
днешното заседание, да гласуват. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Циркът е пълен. Колеги, взели сте решение да не е 
председател на Общинския съвет, но докато не минат сроковете, тя си е 
председател. 
МИХАИЛ ГЕНЧЕВ: Г-н Мелемов, не съм ви дал думата. Моля ви се! 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Ама какъв си ти да ми даваш думата? 
МИХАИЛ ГЕНЧЕВ: Председателстващ, избран от мнозинството на Общинския 
съвет, председателстващ на днешното заседание. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Процедура. Отново процедура, тъй като г-н Мелемов 
се опитва да въздейства на общинските съветници, според мен по един 
недопустим начин, тъй като всеки е самостоятелен да взема решения. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Аз съм убеден, че не мога да ви въздействам на вас, г-н 
Кръстанов. Не искам да въздействам, а да не забъркваме по-голям буламач. Това 
искам. Тя си е председател. На следващата сесия няма да бъде. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Това е ваше мнение. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Когато минат сроковете за обжалване или областният 
управител да върне решението... 
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ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: В момента сме в процедура на гласуване на 
включване на точка втора в дневния ред, а именно точка втора: Избор на нов 
председател на Общински съвет – Смолян. Моля да продължим по процедурата. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Ще си го изберете бе, спокойно. Въпросът е, че 
забъркваме буламачи. Пак го повтарям. Ще си го изберете, няма проблеми. 
МИХАИЛ ГЕНЧЕВ: Колеги, още веднъж прегласуваме промяна на дневния ред 
с точка втора – Избор на нов председател на Общински съвет – Смолян. Моля, 
който е съгласен точка втора да бъде избор на нов председател на Общинския 
съвет, да гласува. 
(Кирил Асенов, от място: Гласувате ли?) 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Твърдят, че кворум се проверява преди гласуване и 
такива неща. И после да видим... 
ГЛАСУВАХА: „ЗА” – 15, „ПРОТИВ” – 6, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0. 
МИХАИЛ ГЕНЧЕВ: Приема се. Продължаваме. 
КОСТАДИН ВАСИЛЕВ: Правилникът, г-н Генчев.  
МИХАИЛ ГЕНЧЕВ: Отрицателен вот ли? Какво? 
КОСТАДИН ВАСИЛЕВ: Да, обяснение на отрицателен вот. 
МИХАИЛ ГЕНЧЕВ: Нямаш проблем. 
КОСТАДИН ВАСИЛЕВ: Нямам проблем, да. Аз съм разочарован от вас, че не 
предложихте моето за гласуване. Да не кажа обиден. Какво имам предвид? 
Първо приехме в „5 без 5” докладната на КРОС, която всички я видяхме. Тази 
докладна има следното решение, че освобождава Председателя на Общинския 
съвет като прекратява правомощията, но никъде не пише избор на нов 
председател. Така ли е? Щом колегите искат да избираме нов председател, 
трябваше в решението да пише избор на нов председател. Това го няма в 
решението. Така че аз мисля, че моето предложение беше правилно. Благодаря. 
МИХАИЛ ГЕНЧЕВ: Постъпи предложение за включване на такава точка в 
дневния ред. Съгласно т. 14 направихме всичко, което е по процедурата, така че 
моля повече да не таковаме и да продължим своята работа. Моите уважения, г-н 
Мелемов, но хайде да се уважаваме взаимно. 
КИРИЛ ХАДЖИХРИСТЕВ: Аз само искам да обясня нещо на г-н Василев. Без 
да е освободен стария председател, ние не можем да предлагаме нов. Първо 
трябва да се освободи. Влизаме в казуса, че трябва да се избере нов. Как да 
предлагаме, когато не сме сигурни? 
МИХАИЛ ГЕНЧЕВ: Колеги, имаме приет дневен ред и предлагаме да действаме. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Това пределно е било ясно, че ще бъде сменен. 
МИХАИЛ ГЕНЧЕВ: Предлагам да работим по дневния ред. Пристъпваме към 
втора точка от дневния ред – избор на нов председател на Общински съвет – 
Смолян. 
 
ПО ВТОРА ТОЧКА (НОВА) ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Избор на нов председател 
на Общински съвет – Смолян. 
 
МИХАИЛ ГЕНЧЕВ: Моля ръководителите на групи за предложения. 
(От залата: Комисия.) 
МИХАИЛ ГЕНЧЕВ: Всеки може да направи предложение.  
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КИРИЛ ХАДЖИХРИСТЕВ: От КРОС предлагаме кандидатурата на Валентин 
Кюлхански. 
МИХАИЛ ГЕНЧЕВ: Благодаря. Г-н Сабрутев? 
СТЕФАН САБРУТЕВ: От името на нашата група предлагам Димитър 
Кръстанов. 
МИХАИЛ ГЕНЧЕВ: Благодаря ви. Други предложения? Няма. Който е съгласен 
да прекратим разискванията, моля да гласува. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА” – 19, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0. 
МИХАИЛ ГЕНЧЕВ: Прекратяваме обсъжданията по т. 2 от дневния ред. 
Гласуването ще проведем така, както се проведе по същата процедура, както 
беше предложена на първото заседание на Общинския съвет за избор на 
председател на Общински съвет. Предполагам, че всички си спомнят 
процедурата, така че допълнителни обяснения няма. За да можем да пристъпим 
към провеждане на процедурата, предлагам да изберем тричленна комисия за 
провеждане на избора. Има ли други предложения по броя на членовете на 
комисията? Няма. Моля, който е „за” тричленен състав на Комисията по избора, 
да гласува. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА” – 14, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0. 
МИХАИЛ ГЕНЧЕВ: Приема се. Моля групите за предложения за членове на 
комисията. 
КИРИЛ ХАДЖИХРИСТЕВ: Предлагам Валентин Цолов за член на комисията. 
МИХАИЛ ГЕНЧЕВ: И председател. 
КИРИЛ ХАДЖИХРИСТЕВ: И председател. 
МИХАИЛ ГЕНЧЕВ: О`кей. Г-н Кръстанов? 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Стефан Сабрутев за член на комисията. 
МИХАИЛ ГЕНЧЕВ: Благодаря ви. Групата на ГЕРБ? 
КИРИЛ ХАДЖИХРИСТЕВ: Не знам колегите от ГЕРБ дали ще предложат.  
МИХАИЛ ГЕНЧЕВ: Един момент. Г-жа Семерджиева. 
МАРИЯ СЕМЕРДЖИЕВА: Нашата група има съмнения относно легитимността 
на избора, така че напускаме заседанието. 
МИХАИЛ ГЕНЧЕВ: Благодаря ви. 
(Групата съветници от ПП „ ГЕРБ” напуснаха заседанието, с изключение на 
Данчо Киряков, Димитър Николов и Филип Топов.) 
МИХАИЛ ГЕНЧЕВ: Моля общинските съветници в залата да направят трето 
предложение, така, както гласувахме броя на комисията. 
КИРИЛ ХАДЖИХРИСТЕВ: Първо да видим  кворум. 
МИХАИЛ ГЕНЧЕВ: Моля проверка на кворума. 
(Виолета Бояджиева: В залата присъстват 18 общински съветници.) 
МИХАИЛ ГЕНЧЕВ: В залата присъстват 18 общински съветника. Заседанието е 
редовно и продължава своята работа. Моля за трето предложение. 
КИРИЛ ХАДЖИХРИСТЕВ: За трети член предлагаме Елисавета Лободова. 
МИХАИЛ ГЕНЧЕВ: Други предложения има ли? Няма. Предлагам да гласуваме 
анблок. Който е съгласен с така предложените членове на Избирателната 
комисия, моля да гласува. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА” – 15, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0. 
(Общинският съвет – Смолян, на основание чл. 21, ал. 1, т. 1, във връзка с чл. 21, 
ал. 1, т. 3 от Закона за местното самоуправление и местната администрация 
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избра Временна комисия за избор на председател на Общински съвет – Смолян, 
в състав): 

1. Валентин Цолов – председател;     
2. Стефан Сабрутев – член;    
3. Елисавета Лободова – член. 

 
МИХАИЛ ГЕНЧЕВ: Приема се. Начинът на гласуване беше обявен. Гласува се с 
бюлетина, в която са отбелязани по азбучен ред имената на две предложения. С 
квадратче пред името. Така, както беше… Как беше на последния избор? 
(Виолета Бояджиева: Бюлетина с името на кандидата. Две различни бюлетини 
с името на всеки от кандидатите.) 
МИХАИЛ ГЕНЧЕВ: Така ли гласувахме последният път? Добре. С две 
бюлетини? О`кей. Гласуваме с две бюлетини, с име и квадратче пред него. В 
квадратчето какво се отбелязва? 
(Димитър Кръстанов, от място: Нищо.) 
(Виолета Бояджиева: Няма квадратче.) 
МИХАИЛ ГЕНЧЕВ: Пускаме една от двете бюлетини. Има ли въпроси по 
начина на гласуване? Моля, технически да се пристъпи към изпълнение на 
бюлетините. 
(Стефан Сабрутев, от място: Почивка 15 минути.) 
МИХАИЛ ГЕНЧЕВ: Да. Необходимо ли е да гласуваме начина на провеждане? 
(От залата: Гласувай го.) 
МИХИАИЛ ГЕНЧЕВ: Нека да го гласуваме, за да няма промени. Който е 
съгласен с така предложения начин на гласуване, моля да гласува. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА” – 14, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0. 
МИХАИЛ ГЕНЧЕВ: Приема се. Колеги, 15 минути почивка за техническа 
подготовка на гласуването. 
 

* * * * * 
 
(След почивката:) 
МИХАИЛ ГЕНЧЕВ: Комисията по провеждане на избора е технически готова. 
Моля да пристъпим към гласуване. 
(След тайното гласуване за избор на председател на Общински съвет – 
Смолян). 
МИХАИЛ ГЕНЧЕВ: Има ли негласували общински съветници? Предлагам да 
обявим прекратяване на гласуването. Моля, който е съгласен да прекратим 
гласуването, да гласува. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА” – 15, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0. 
МИХАИЛ ГЕНЧЕВ: С 15 „за”, приема се. Моля комисията да пристъпи към 
броене на гласовете. 
(Комисията по провеждане на избор на председател на Общински съвет – 
Смолян пристъпи към преброяване на бюлетините.) 
МИХАИЛ ГЕНЧЕВ: Давам думата на председателя на Комисията по избора да 
обяви резултата от гласуването. 
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ВАЛЕНТИН ЦОЛОВ: Колеги, гласували са общо 16 общински съветника. 
Действителни гласове – 15. 1 брой празен плик. Гласуването е както следва: „За” 
Валентин Венциславов Кюлхански – 0 гласа; „За” Димитър Йовчев Кръстанов – 
15 гласа.  
МИХАИЛ ГЕНЧЕВ: С така обявения резултат от Комисията по провеждане на 
избора, обявявам за избран за председател на Общински съвет – Смолян, г-н 
Димитър Кръстанов.  

 
Общинският съвет след проведено тайно гласуване на основание чл. 21,   

ал. 1, т. 3 и чл. 24, ал. 1 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация прие 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
№ 364 

 
 

Избира за председател на Общински съвет Димитър Йовчев Кръстанов 
 

 
МИХАИЛ ГЕНЧЕВ: Моля, г-н Кръстанов, заповядайте! 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Уважаеми колеги общински съветници, уважаеми 
госпожи и господа, уважаеми кметове на населени места и кметства! Бих искал 
преди всичко да отбележа, че всеки от присъстващите тук общински съветници 
би могъл да бъде председател на този Общински съвет, защото има един основен 
принцип, който многократно съм изявявал и това е, че председателят е пръв 
между равни и той винаги дължи уважение и признателност за усилията на тези, 
които тук в тази зала осъществяват комплексната дейност на местния орган за 
местно самоуправление. Не виждам представители на Общинска администрация 
и това практически поражда у мен определена тревога, но искам най-сърдечно и 
най-топло да ви благодаря за подкрепата и за доверието, което ми оказвате в тези 
общо взето динамични и сложни времена, когато няма еднозначни решения и 
еднозначно политическо поведение. Бих искал да ви уверя преди всичко, че ще 
се водя от основното съдържание на нашата клетва, клетвата на общинските 
съветници, в интересите и благоденствието на смолянското население. На 
хората, които са ни доверили да бъдем тук в тази зала и да вземаме 
управленските решения. Да бъдем орган, който разпределя ресурсите, понякога 
крайно недостатъчни и пестеливи, който контролира Общинска администрация и 
който изпълнява по възможност в пълна мяра своите правомощия, съдържащи се 
в Конституцията и другите български закони и подзаконови нормативни актове. 
Разбира се, считам, че тук има определен потенциал, който е както експертен, 
така и в политическо отношение, да се търсят добри решения и да се намират 
такива. Нашето желание и на колегите е да продължим днес с обсъждане и 
вземане на решение по точките от дневния ред, който приехме предварително. 
Ясно е обаче, че без вносителя и без негови представители ние не можем да 
работим. Така че има една определена процедурна и много съществена пречка да 
продължим работата си днес. Позволете ми да ви уверя, че в най-скоро време, в 
изпълнение на вашия мандат, на вашата воля и доверие, аз ще се опитам да 
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организирам заседание на Общинския съвет по точките, които днес няма да 
може да се произнесем, така че да бъдем на равнище на своята отговорност пред 
институциите, пред органите, пред онези наши граждани, училища, читалища, 
други общински, държавни и неправителствени организации, които разчитат на 
нашата отговорност и нашата добросъвестност да бъдем тук и да решаваме 
проблемите, които стоят пред Общината. Тъй като по много от тези въпроси 
чукат срокове по-точно, времето не чака и в крайна сметка трябва да се работи, 
за да се върви напред. 
(Михаил Генчев, от място: С една допълнителна точка – бюджетът на 
Община Смолян.) 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Има до колкото разбирам и до колкото се оформи от 
заседанието на комисиите миналия четвъртък, ако не ме лъже паметта, на 
заседанието на постоянните комисии на Общинския съвет, една обща 
категорична нагласа, че Администрацията трябва да подготви един подобрен 
вариант на бюджета на Общината за 2017 година, в съответствие с препоръките 
както на Министерство на финансите, така и на колегите, които са дали такива в 
хода на работните заседания на комисиите на Общинския съвет. Виждам вече, че 
и кворумът като че ли намалява, но обявявам на всички, в това число на нашите 
съграждани, на гостите, благодаря и на кметовете, и на гражданите, които 
останаха до тук, до края на заседанието, че практически поради отсъствието на 
вносител, ние не можем да продължим нашето заседание. Така че очаквайте, 
уважаеми колеги, в най-скоро време извънредно заседание на Общинския съвет 
по тези точки, които днес не можахме да се произнесем, и разбира се, надявам се 
по проекта за бюджет на Общината за 2017 година. Още един път ви благодаря 
за доверието, за вниманието, за участието и до скоро! Благодаря ви! Закривам 
заседанието на Общинския съвет. 
 
(Заседанието на Общинския съвет беше закрито в 13.50 часа) 
 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ 
Председател на Общински съвет – Смолян 
 
МИХАИЛ ГЕНЧЕВ 
Председателстващ заседанието  
на Общински съвет – Смолян 
 
Изготвил протокола, 
Анелия Кехайова - главен специалист  
в сектор „ Административно обслужване” към Дирекция „ АИО и ОМП”  


