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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 

№ 5 
 
 

Днес, 18.12.2015 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: 29 общински съветници. 
Заседанието беше открито и ръководено от председателя на Общинския 

съвет – Славка Каменова. 
 
СЛАВКА КАМЕНОВА – Председател на Общински съвет - Смолян: Добро 
утро на всички! Преди откриването на редовното заседание на Общинския съвет, 
имам честта да поканя най-новият съветник от групата на политическа партия 
„ГЕРБ” – Петя Пампорова, която ще заеме мястото на подалия оставка и приета 
оставка, с влязло в сила решение на Общинска избирателна комисия – д-р Събев. 
Заповядайте, г-жо Пампорова, за полагане на клетва. Моля всички да я 
посрещнем със ставане на крака и да изслушаме клетвата. 
(Всички присъстващи в залата станаха на крака.) 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Г-жо Пампорова, повтаряйте след мен. „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 ПАМПОРОВА: … да спазвам Конституцията и законите на страната… 
СЛАВКА КАМЕНОВА: „… и във всичките си действия…”…   
ПЕТЯ ПАМПОРОВА: … и във всичките си действия… 
СЛАВКА КАМЕНОВА: „… да се ръководя от интересите на гражданите на 
община Смолян…”…   
ПЕТЯ ПАМПОРОВА: … да се ръководя от интересите на гражданите на 
Смолянска община… 
СЛАВКА КАМЕНОВА: „…и да работя за тяхното благоденствие.”…   
ПЕТЯ ПАМПОРОВА: … и да работя за тяхното благоденствие. 
СЛАВКА КАМЕНОВА: „Заклех се!”  
ПЕТЯ ПАМПОРОВА: Заклех се! 
(Ръкопляскания.) 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Моля, заповядайте да подпишете клетвения лист. 
Честито! 
(Новоизбраният общински съветник Петя Пампорова получи удостоверението 
на Общинска избирателна комисия и подписа клетвения лист, след което зае 
мястото си в Общинския съвет.) 
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СЛАВКА КАМЕНОВА: Преди откриване на сесията, моля за проверка на 
кворума. 
(Виолета Бояджиева – гл. експерт в дирекция „ АИО и ОМП”: В залата 
присъстват 28 общински съветници.) 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Отсъстват? 
(Виолета Бояджиева: Г-н Аршински.) 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Имаме ли уведомление? 
(Виолета Бояджиева: Пътува в момента,  ще закъснее.) 
СЛАВКА КАМЕНОВА: При обявения кворум от 28 общински съветници в 
залата, налице е законен кворум. Откривам редовното заседание на Общинския 
съвет. На вашето внимание е представен проект за дневен ред от 21 точки. Имате 
ли предложения по проекта за дневен ред? Няма предложения. Който е съгласен 
заседанието на Съвета да протече по така обявения предварително проект за 
дневен ред, моля да гласува. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА” – 28, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0. 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Постъпила е в срок и допълнителна точка, която беше 
разгледана от постоянните комисии, касаеща изкупуване на недвижим поземлен 
имот. Има ли съгласие да бъде включена като точка 22 от дневния ред? Който е 
съгласен, моля да гласува.  
ГЛАСУВАХА: „ЗА” – 29, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0. 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Приема се. Кворумът вече е 29.  
 

Д Н Е В Е Н  Р Е Д:  
 

1. Кандидатстване на Община Смолян за директно предоставяне на 
безвъзмездна финансова помощ с проект по Оперативна програма 
„Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, Приоритетна ос № 2 
„Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване”, 
наименование на процедурата ”Услуги за ранно детско развитие“. 

ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – кмет на община Смолян 
2. Поемане на временен безлихвен заем от Централния бюджет на Република 

България с цел погасяване на съществуващ дълг на Община Смолян. 
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – кмет на община Смолян 

3. Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за реда за 
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество 

ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – кмет на община Смолян 
4. Приемане проект на Годишна програма за управление  и разпореждане с 

имоти – общинска собственост. 
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – кмет на община Смолян 

5. Определяне размера на местните данъци на територията на Община 
Смолян. 

ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – кмет на община Смолян 
6. Приемане на план-сметка за приходите и разходите от такса битови 

отпадъци в Община Смолян през 2016 година. 
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – кмет на община Смолян 
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7. Приемане на Наредба за определянето и администрирането на местните 
такси и цени на услуги в Община Смолян. 

ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – кмет на община Смолян 
8. Определяне срока на валидност на разрешението за извършване на 

таксиметров превоз на пътници, определяне броя на таксиметровите 
автомобили, обслужващи Община Смолян, броя на местостоянки и броя 
на престояващите в тях автомобили съгласно влезлите в сила промени на 
чл.24а на Закона за автомобилните превози и определяне на максимални 
цени за таксиметров превоз на пътници.  

ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – кмет на община Смолян 
9. Допълнение на списъка на длъжностите и на лицата за 2015 година, които 

имат право на транспортни разходи. 
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – кмет на община Смолян 

10. Частично изменя и допълва Решение № 1123/10.09.2015 год. на Общински 
съвет - Смолян за замяна на част от поземлен имот с идентификатор 
67653.97.57 – общинска собственост с части от поземлени имоти с 
идентификатори  67653.97.47 и  67653.97.48 собственост на наследници на 
Георги Николов Палагачев. 

ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – кмет на община Смолян 
11. Промяна предназначението на урегулиран поземлен имот II- за 

озеленяване предвиден в устройствения план за озеленена площ в кв.174 
по плана на гр.Смолян, кв.Смолян 

ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – кмет на община Смолян 
12. Промяна предназначението на урегулиран поземлен имот I – Озеленяване 

предвиден в устройствения план за озеленена площ в кв.61 по плана на 
гр.Смолян, кв.Горно Смолян. 

ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – кмет на община Смолян 
13. Разрешение за изработване на Подробен устройствен план – План за 

регулация и застрояване на поземлени имоти с идентификатори 
67653.133.40 и 67653.133.46 в местност „Могилата“, землище гр.Смолян 

ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – кмет на община Смолян 
14. Разрешение за изработване на Подробен устройствен план – План за 

регулация и застрояване на поземлени имоти с идентификатори 
69345.13.664, 69345.13.671, 69345.13.673, 69345.13.670, 69345.13.668 и 
69345.13.667 в местност „Чукаря“, землище с. Стойките. 

ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – кмет на община Смолян 
15. Съгласие за продължаване срока на издадени разрешения по чл.56 от ЗУТ, 

действащи към 2015 год. за територията на к.к. Пампорово - к.т.я. 
„Студенец”, к.т.я. „Малина”, к.т.я. „Язовира” и к.т.я. „Снежанка” по 
Наредбата за обектите и елементите на градското обзавеждане по чл.56 от 
ЗУТ. 

ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – кмет на община Смолян 
16. Изразяване на предварително съгласие, необходимо за одобряване на ПУП 

за обект: „План – схема – МВЕЦ „Чинара“, гр. Смолян“. 
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – кмет на община Смолян 
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17. Определяне представител на общинския съвет в Общото събрание на 
Националното сдружение на общините в Република България /НСОРБ/ 

ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – кмет на община Смолян 
18. Определяне делегат на Община Смолян в Общото събрание на 

Асоциацията на Родопските общини /АРО/ 
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – кмет на община Смолян 

19. Промяна състава на Обществен съвет по социално подпомагане в Община 
Смолян    

ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – кмет на община Смолян 
20. Изменение и допълнение на Решение № 50/02.03.2015 г., изм. и доп. с 

Решение № 444/25.07.2013 г, Решение № 615/28.02.2014 г. И Решение     
№ 1005/28.05.2015 г. На Общински съвет Смолян във връзка с промяна на 
състава на местната комисия по чл. 8, ал. 2 от Закона за уреждане правата 
на граждани с многогодишни жилищно-спестовни влогове. 

ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – кмет на община Смолян 
21. Промяна в състава на Постоянните комисии. 

ДОКЛАДВА: Славка Каменова – председател на Общински съвет 
22.   Изкупуване на недвижим поземлен имот с идентификатор 67653.923.251 

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 
 
ПО ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Кандидатстване на Община 
Смолян за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с 
проект по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-
2020, Приоритетна ос № 2 „Намаляване на бедността и насърчаване на 
социалното включване”, наименование на процедурата „Услуги за ранно 
детско развитие”. 

Докладва: Николай Мелемов – кмет на Община Смолян 
 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Предложението на Кмета на Община Смолян беше 
разгледано на всички постоянни комисии, които подкрепиха докладната. Няма 
различно становище, поради което давам думата на г-н Мелемов, вносител на 
докладната. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Община Смолян изпълнява проект „Подобряване 
благосъстоянието на децата от община Смолян, чрез превенция на социално 
изключване”, който е финансиран по Проекта за социално включване, съгласно 
Споразумение за финансиране между Министерство на труда и социалната 
политика и Община Смолян, който приключва на 31.12.2015 г. В рамките на 
проекта се изгради и оборудва Общностен център, намиращ се на Каптажа, и 
предоставя ред услуги, с цел да продължим директно предоставяне на 
безвъзмездна финансова помощ, с цел за превенция на социалното изключване и 
намаляване на бедността сред децата, чрез инвестиции. Предлагаме на 
Общинският съвет решение, с което кандидатстваме за финансова помощ, 
безвъзмездна, в размер 588 567 лв. и не се изисква съфинансиране от наша 
страна. Срокът на изпълнение е 31.12.2018 г. Краен срок за приемане на 
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проектните предложения е 29.01.2016 г., 17.30 часа. Затова ви предлагам 
решение, с което да дадете съгласие Общината да кандидатства с проектно 
предложение за финансиране. 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Разисквания? Има ли предложения? Няма. Който е 
съгласен да прекратим процедурата по разискване, моля да гласува. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА” – 29, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0. 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Който е съгласен, да подкрепим предложението на 
Кмета на Община Смолян. С 15 гласа трябва да е взето решението, поименно 
гласуване. 
 
Поименно гласуване на проекта за решение по т. 1 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 в 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 Пампорова    – „за” 
23.  Петя Язова     – „за” 
24.  Салих Аршински   – „за” 
25.  Славка Каменова   – „за” 
26.  Стефан Сабрутев   – „за” 
27.  Стоян Иванов    – „за” 
28.  Филип Топов    – „за” 
29.  Юлия Кисьова    – „за” 

СЛАВКА КАМЕНОВА: Обявете резултата. 
(Виолета Бояджиева: 29 „за”, без „ против” и „ въздържали се”.) 
СЛАВКА КАМЕНОВА: След поименно гласуване с 29 „за”, проекта за решение 
по т. 1 се приема. 
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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:  

№ 23 
 

1. Дава съгласие Община Смолян да кандидатства с проектно предложение 
по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, 
Приоритетна ос № 2 „Намаляване на бедността и насърчаване на 
социалното включване”, наименование на процедурата за директно 
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ ”Услуги за ранно детско 
развитие“. 
 

2. Упълномощава Кмета на Община Смолян да извърши всички необходими 
действия, свързани с подготвянето и внасянето на проектната 
документация в указания срок. 

 
ПО ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Вземане на решение за поемане на 
временен безлихвен заем от Централния бюджет на Република България с 
цел погасяване на съществуващ дълг на Община Смолян. 

Докладва: Николай Мелемов – кмет на Община Смолян 
 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Тази докладна също е разгледана от постоянните 
комисии, които са дали положително становище. Няма предложения, поради 
което предлагам на вносителя да обяви предложението. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Преди една година Министерство на финансите 
предостави на Община Смолян временен безлихвен заем в размер на 3 950 000 
лв., със срок на възстановяване 20.12.2015 г. Съгласно данните от отчета за 
касовото изпълнение на бюджета към края на ноември 2015 г., Общината 
продължава да се намира в тежко финансово положение. При създалата се 
ситуация Общината се оказва в невъзможност да спази срока за погасяване на 
предоставения през 2014 г. безлихвен заем. С оглед недопускане утежняване на 
бюджета за 2016 г. с допълнителни плащания и санкции, предлагам на 
Общинския съвет решение, с което да даде съгласие да бъде поет наново този 
заем, тоест да бъде отложен във времето. 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Разисквания? Г-н Сабрутев. 
СТЕФАН САБРУТЕВ: Уважаема г-жо председател, уважаеми г-н кмет, 
уважаеми колеги! Искам да питам Общинската управа ще даде ли отчет за какво 
са изхарчени тези пари или няма намерение да го направи, тъй като следващите 
явно вече ги няма и те просто ще се попълнят един вид в бюджета? 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Естествено, че ще има отчет за изпълнение на целия 
бюджет. Те са влезнали в касата на Общината и не може след това да ги 
разграничиш. Те влизат в общата каса, така че отчетът на общото изпълнение на 
бюджета ще бъде даден естествено. Други разисквания? Г-н Сабрутев. 
СТЕФАН САБРУТЕВ: Аз моля, когато разглеждаме бюджета, точно тези 
средства да ни дадете отчет за какво точно за изразходвани, защото обяснението, 
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че са влезнали в общия кюп някак си не ми се връзва. Тези средства са дадени 
все пак за подпомагане на общината и за разплащане на просрочени задължения, 
до колкото разбирам целта. Надявам се отделно да бъдат дадени и точно какво е 
целевото използване. Благодаря. 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Други разисквания? Няма. Който е съгласен да 
прекратим разискванията по точка 2, моля да гласува. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА” – 29, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0. 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Поименно гласуване. Който е „за” това да се вземе 
решение за поемане на временен безлихвен заем и да подкрепим предложението, 
моля да гласува поименно. 
 
Поименно гласуване на проекта за решение по т. 2 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 Пампорова    – „за” 
23.  Петя Язова     – „за” 
24.  Салих Аршински   – „за” 
25.  Славка Каменова   – „за” 
26.  Стефан Сабрутев   – „за” 
27.  Стоян Иванов    – „за” 
28.  Филип Топов    – „за” 
29.  Юлия Кисьова    – „за” 

СЛАВКА КАМЕНОВА: Обявете резултата. 
(Виолета Бояджиева: 29 „за”, без „ против” и „ въздържали се”.) 
СЛАВКА КАМЕНОВА: След поименно гласуване с 29 „за”, без „против” и без 
„въздържали се”, предложението по т. 2 се приема. 
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Общинският съвет на основание чл.21 ал.1 т.10 и ал.2 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл.3, т.5 от Закона за общинския 
дълг, чл.103, ал.1 от Закона за публичните финансите и чл.60 от 
Административно процесуалния кодекс прие 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

№ 24 
 

I. Дава съгласие да бъде поет временен безлихвен заем от Централния 
бюджет на Република България в размер на 3 950 000 лева. 

 
II. Възлага на кмета на Община Смолян да отправи искане за отпускане на 

временен безлихвен заем пред Министерство на финансите, както и да 
извърши всички останали необходими правни и фактически действия за 
изпълнение на решението по точка I. 

 
III.  Допуска предварително изпълнение на настоящото решението по реда на 

чл. 60 от Административно процесуалния кодекс. 
 
ПО ТРЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Приемане на Наредба за изменение 
и допълнение на Наредба за реда за придобиване, управление и 
разпореждане с общинско имущество. 

Докладва: Николай Мелемов – кмет на Община Смолян 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Това предложение ведно с приложения проект за 
наредба, в който са отразени действащите разпоредби и новите предложения, 
бяха предмет на обсъждане във всички постоянни комисии. Не са постъпили 
предложения за промяна и изменение, поради което давам думата на вносителя. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: До сега Наредбата е претърпяла многобройни 
изменения и допълнения, обусловени от промяната в нормативната база, както и 
от икономическия живот в страната и в община Смолян. Промяната се налага 
във връзка с осъществяване на по-добро управление и стопанисване на 
общинската собственост и срещането на известни трудности и потребности при 
отдаването под наем почасово на спортни зали и площадки в училищата. Целите, 
които се поставят с предложените промени са регламентиране на отношенията 
между общината и гражданите, разписване на точни процедури по придобиване, 
управление и разпореждане на общинската собственост, постигане на абсолютна 
яснота и прозрачност при провеждане на публични търгове и публично 
оповестени конкурси и обхващане на всички възможни случаи при 
провеждането им. Както каза и г-жа Каменова, разгледана е в комисиите и не 
виждам какво повече да добавя. 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Разисквания по проекта? Г-н Топов. 
ФИЛИП ТОПОВ: Уважаема г-жо Каменова, г-н кмет, уважаеми колеги, гости! 
Тази Наредба наистина е много важна за работата относно управлението, 
стопанисването и разпореждането с общинското имущество. Ще направя две 
предложения, като ще помоля да обърнете внимание на параграф 3, където се 
предлага да се добави нов чл. 25 със следното съдържание: „Общината 
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предоставя под наем на Български спортен тотализатор при облекчени 
условия…” и т.н., без търг и конкурс. Предлагам този текст да отпадне. Най-
малкото Спортният тотализатор се нуждае от такива подаръци. Второ, поставя 
останалите участници в неравностойно положение. Бих казал, наистина в 
позициите на превилигированост. Второто ми предложение, г-жо председател, 
това е в параграф 6, чл. 68, където е изписано да се добави нова ал. 7, със 
следното съдържание: „Основанията за недопускане до публични търгове се 
посочват в одобрената тръжна документация”. Тази алинея също предлагам да 
отпадне, защото не може в тръжна документация да се измислят нови основания, 
които противоречат на Закона за обществените поръчки и Наредбата. Създава се 
една възможност за един субективизъм, затова мисля, че основанията за 
недопускане в търгове са законово разписани както в Закона, така и в Наредбата, 
под праговете. По-нататък предлагам още една промяна, а именно в чл. 6, където 
в ал. 5 предлагате: „ Общинският съвет приема стратегия…”, зад този израз 
„стратегия” да добавим следния израз: „Общинският съвет приема стратегия, до 
края на първото шестмесечие на 2016 г. с подробен правно икономически 
анализ…” и да продължи изречението „… за управление на общинската 
собственост…”. Това са ми предложенията, г-жо председател. 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Които не сте направили в комисия, г-н Топов. Не е 
обсъждано в комисията. 
ФИЛИП ТОПОВ: Г-жо председател, снощи съм го прочел това, за ваша 
информация. 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Чудесно.  
(Димитър Кръстанов, от място: Няма пречка.) 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Няма пречка, но сме изпратили материалите една 
седмица преди комисиите. Това, което на пръв поглед докато той прави 
предложенията, не виждам никакво противоречие със Закона. Наредбата нито 
дописва, нито пренебрегва Закона. Г-н Мелемов. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Аз само искам… 
ФИЛИП ТОПОВ:  Г-жо председател, по процедура, ако позволите. Когато 
общинският съветник прави едно предложение, то се гласува дали се приема или 
не се приема. 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Ще стигнем до там. 
ФИЛИП ТОПОВ: Това е положението. Няма какво да ме коментирате. 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Не сме приключили разискванията, г-н Топов. Г-н 
Мелемов. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Спортният тотализатор е единствената лотарийна игра, 
която подпомага българския спорт. Тя е създадена с тази цел и това е основната 
задача. Поради тази причина, предлагам наистина те да имат облекчени условия, 
защото не е лесно да се конкурират с другите, тъй като не формират печалба в 
своя полза. Така че не приемам предложението и наистина бих помолил 
общинските съветници основната работа и спора да бъдат в комисиите, защото 
по този начин, както се прави сега, се поставят другите общински съветници в 
по-сложно положение, защото не е лесно да провериш толкова предложения 
дали са целесъобразни за една минута. Имало е достатъчно време според мен, и 
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наистина в комисиите е мястото, където трябва да се водят споровете, така че не 
приемам предложението. 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Г-н Киряков. 
ДАНЧО КИРЯКОВ: Добър ден на всички колеги и гости! Аз имам едно 
предложение, но най-напред ще си позволя да коментирам току-що направеното, 
касаещо Спортния тотализатор. Аз разбирам съображенията на г-н Мелемов, но 
имам опасения юридически, че такъв текст в Наредбата може да остане.  
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Да отговоря. Имахме среща със Спортния тотализатор. 
Във всички градове наистина имат преференции. 
ДАНЧО КИРЯКОВ: Това е въпрос на… 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Да, на решение. 
ДАНЧО КИРЯКОВ: Не. Въпросът е дали някой го е прочел правилно. Аз лично 
също смятам, че законово не е редно да имаме такъв член в Наредбата, защото 
Спортния тотализатор е някакъв стопански субект, който го поставяме наистина 
в привилегировано положение. Иначе аргументите ви са „железни”. Аз не ги 
оспорвам. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Аз затова казах и преди това, че е хубаво в комисиите, 
защото ето – г-н Топов е юрист и го е разбрал в последния момент. Сега как 
всички други съветници, които не са юристи, да го осъзнаят за една минута? Той 
е юрист и вчера през нощта го е осъзнал. 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Записано е. Още повече, че всичко това се прави след 
решение на Общинския съвет. Наредбата по право не създава права за Спортния 
тотализатор. Всеки акт на разпореждане ще бъде предмет на обсъждане от 
Общинския съвет. Така поне звучи Наредбата и когато сме я обсъждали като 
проект в комисиите. 
ДАНЧО КИРЯКОВ: Добре. Сега на моето предложение, което искам да направя. 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Слушам. 
ДАНЧО КИРЯКОВ: То е едно старо, от предния Общински съвет. Даже си 
спомням, преди 3-4 години горещи спорове имахме на комисиите затова. Касае 
чл. 21а, ал. 1. Там е записано, че отдаването под наем на части от имоти 
публична общинска собственост, като училища, детски градини и други, се 
извършва от директорите на съответните заведения. Аз съм против този текст. 
Да бъде записано: „… от кмета на Общината”. Защо и в четвърта алинея в този 
нов член е записано: „Договорът за наем с определения наемател се сключва от 
кмета…”, а директорът на училището ще играе търга? Против съм това. 
Основният стопанин на общинската собственост е кметът на общината. Негови 
са най-големите отговорности по нейното стопанисване и според мен е редно, г-
н кмете, и вие да поемете отговорността за тези търгове, а не да ги 
разсредоточим в 40-50 човека, които да ги провеждат и накрая да ви донесат 
един протокол, а вие да подпишете договора. Това е моето предложение. Там да 
е записано не „…от директорите на съответните заведения…”, а „… от кмета на 
общината…” 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Съгласен съм, че специално в образованието има едно 
недомислие, че общината е собственик, пък …. Но може би смисълът от това е, 
че основното все пак на дейността на училищата е да обслужват учениците. 
Затова се прави по този начин, за да не може да се наруши някакъв график. 
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Единствената логика е това, че слагаме учениците на първо място и затова 
директорът е по-запознат чисто практично с учебния процес и нуждите на 
учениците. Това е логиката. 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Отново г-н Киряков. 
ДАНЧО КИРЯКОВ: Но това касае общинската собственост, а не учебния 
процес. Директорите на общинските заведения са длъжни да съгласуват с 
общинската администрация и с първостепенния разпоредител – кмета на 
общината, всички действия, които касаят предоставената му за управление 
общинска собственост. Аз не мога да приема, че второстепенен разпоредител на 
бюджетни средства ще отдава под наем общинска собственост и затова кмета 
практически няма да знае, защото кое да знае по-напред кмета? А когато дойде 
ревизия, никой няма да санкционира, бъдете сигурен, г-н кмете, никой няма да 
санкционира директора на училището, а ще санкционират кмета. 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Други? Други предложения има ли? Г-н Кръстанов. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Благодаря ви, г-жо председател! Уважаеми г-н кмете, 
уважаеми колеги! Първо по процедурата. Нека да е пределно ясно на всички, че 
мястото, в което се водят обсъжданията, разискванията и се правят 
предложенията, е Общинския съвет, неговата зала и неговото заседание. 
Комисиите са помощни органи и съжалявам, но ще го кажа определено, 
категорично още един път: Тук се води дебатът по отношение на решенията, 
които приема Общинският съвет. Общинският съвет не потвърждава 
предложения. Той не дава положителни становища. Общинският съвет приема 
решения със „за”, „ против” и „въздържали се”. Това, което в момента става, в 
хода на заседанието се правят предложения, е най-естественият елемент на 
процедурата, която ние с вас, уважаеми колеги, изпълнявайки своите 
правомощия, осъществяваме. Принципно предложенията, които бяха направени, 
отделен е въпроса, че те не са обсъждани, сега може да ги обсъдим, можем да ги 
отхвърлим, са най-нормалното нещо, което прави общински съветник, всеки 
един от нас. Сега по същество. Чудил съм се и аз в заседание на комисията, дали 
да предложа това, което направи колегата Киряков в момента, инж. Киряков. 
Наистина, всички аргументи, свързани по принцип с правата на разпореждане, 
не на стопанисване и управление, по отношение на всеки елемент на общинската 
собственост, са на кмета на общината. Негова е и отговорността. И затуй е 
изключително силна логиката, която се съдържа в предложението. Процедурите 
по даване, независимо под каква форма е тази собственост, същностното 
разпореждане да е в прерогативите на кмета на общината. Аз ще гласувам „за” 
това, защото на страна правната консктрукция, то има дълбока целесъобразност 
от гледна точка на елементите и на непосредственото управление на общината. 
Още нещо по отношение на това, което говорим. Обсъждахме въпроса със 
Спортния тотализатор в комисия. Аз взех участие в обсъждането. Моите 
аргументи бяха същите. Ние можем да предоставим преференции, да поставяме 
в привилегировано отношение от гледна точка на процедурата някои от нашите 
контрагенти, към които имаме задължение, само ако това не противоречи на 
закона, в случая на писания закон. Затуй също смятам, че оня текст няма място в 
наредба. Защото наредбата е нормативен акт, който се издава и който се приема 
от Общинския съвет, от органа за местно самоуправление. А обстоятелството, че 
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ние ще подпомагаме контрагентите, партньорите на Общината, с които работим 
добре и които практически подпомагат цялостната дейност, няма съмнение по 
този въпрос. Ние всички сме „за” с тях да работим коректно, толерантно. Там, 
където това не противоречи на закона, да бъдат всячески подкрепяни, 
подпомагани и стимулирани и т.н., за да вървят общите ни дела добре напред. 
Така че вървим по тази процедура да приемем решение, с което да осъществим 
своите функции в рамките на онези правила и процедури, които ни дават 
основния, специалния закон и нашите наредби да не „стържат” никъде и в 
правно, и разбира се по отношение на целесъобразността, за да бъдат по-добри 
резултатите от управлението. Благодаря. 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Г-н Мелемов. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Само един коментар да направя по изказването на г-н 
Кръстанов, ако може. Според мен все пак комисиите са важен орган, а не 
помощен орган, г-н Кръстанов. Аз ви разбирам и вас. Вие сте толкова време в 
политиката. Вие по-скоро се чувствате политик, от колкото общински съветник. 
И това е логиката, че тука е мястото да се предлагат и обсъждат нещата. На мен 
ми се ще да работим повече като Общински съвет, а не като политици. 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Реплика на г-н Кръстанов. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Едно изречение. Така е, г-н кмет. Не става дума кой 
какъв политик е. Става дума за дълбоко познаване на проблема, който 
обсъждаме. И кой колко време е бил и къде е бил… 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Нека не влизаме в такива… 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Имах в предвид само една реплика ваша, че комисиите 
са помощни органи, а тука е мястото да се предлага. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Комисиите са помощни органи. Подписвам се под 
това. 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Моля ви! Длъжна съм да кажа, че забележката ми към г-
н Топов е до толкова, до колкото, че прозвуча несериозно сега да се поставя този 
въпрос преди да се постави на обсъждане в комисиите, където ако бяха 
поставени тези проблеми, сигурна съм, че щеше много по-мотивирано да се 
защити едното или другото предложение. Това ми е молбата. В никакъв случай, 
далеч съм от мисълта, че няма място тук за дебати, за различно мнение. 
Напротив, това е израза на демокрацията при управлението на Общината така, 
както ни е повелил закона. 
(Михаил Генчев, от място: Процедура.) 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Процедура, г-н Генчев. 
МИХАИЛ ГЕНЧЕВ: Аз много се извинявам, че вземам процедура, но не бива да 
се неглижират общинските съветници по такъв начин. Общинският съветник е в 
правото когато поиска и както поиска да внася предложения. 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Напротив, не е неглижиране, моля ви. 
МИХАИЛ ГЕНЧЕВ: И никъде не е записано, че предложенията на общинските 
съветници трябва да се обсъждат предварително на комисии. Благодаря. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Извинявам се, но ще се намеся. Напротив, обратното, г-
н Генчев. Точно когато се предлага в комисията, уважение към всички общински 
съветници, защото те ще имат време да осъзнаят предложението и да се 
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подготвят. Точно обратното. Това е уважението към общинските съветници. Да 
го направиш коректно, на време и на място. 
СЛАВКА КАМЕНОВА: От името на вносителя, г-н Захариев – зам.-кмет. 
МАРИН ЗАХАРИЕВ – зам.-кмет на община Смолян: Уважаема г-жо 
председател, уважаеми общински съветници, г-н кмет! Няколко ремарка от 
името на Общинска администрация по повод на правните въпроси, които бяха 
повдигнати. За Българският спортен тотализатор наистина, както каза г-н 
Мелемов, е проверено и в доста общини действа такава разпоредба. Той е с 
особен статут. Тук ще направя един паралел. Знаете, че в нашата наредба 
предвиждаме дори предоставяне на общинска собственост на неправителствени 
организации безвъзмездно. Така че не противоречим на закона. Правя този 
паралел с оглед на това да стане ясно. На следващо място за училищата. Били 
сме водени от принципа на децентрализация. Тук също ще направя един паралел 
каква е логиката училищата да играят сами процедури по ЗОП. Отварям една 
скоба, те си договарят горивата и доста други неща, а в същото време да не 
могат да отдават под наем помещения. Имахме проблем в годините, особено с 
физкултурни салони, които искат да ползват граждани и от училищата казват: Аз 
не мога като директор да отдавам”. Те са второстепенни разпоредители. Цялото 
имущество, имотите на училището са им дадени, така че мисля, че в духа на тази 
децентрализация е нормално, разбира се  след  следване разпоредбите на закона 
за минимални цени, търг или конкурс, те да извършват тези отдавания. 
Благодаря. 
(Филип Топов, от място: Г-жо Каменова, дуплика.) 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Дуплика, г-н Топов. 
ФИЛИП ТОПОВ: Колеги, нямах намерение да вземам отношение. Аз ще помоля 
наистина да спазваме стриктно процедурата, залегнала в Правилника по водене 
на заседанието. Не ми е приятно да се обсъжда моето предложение защо съм го 
направил сега, а не в комисиите и т. н. Формалното предложение направено, 
гласува се, г-жо Каменова. Общинският съвет казва приема ли предложението на 
Филип Топов или го отхвърля със своя глас и точка по въпроса. Много ви моля, 
нека да не връщаме нещата в предишния мандат, когато се говореше къде е 
мястото да се обсъждат въпросите, защо не ходим на комисии и т. н. Много ви 
моля. Направил съм няколко предложения. Когато свършат всички изказвания, 
държа да бъдат гласувани. 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Други предложения? Г-н Кръстанов, реплика. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Благодаря ви, г-жо председател! Репликата ми е към 
зам.-кмета г-н Захариев. Г-н Захариев, вие се позовавате на законосъобразност 
на практиката в други общини. Това е… Моля ви се! Тъй като съществува в 
други общини преференциално отношение към Спортния тотализатор, и ние да 
го възприем… 
(Марин Захариев, от място: И то не противоречи на закона. Това искам да 
кажа.) 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: В основния закон е записано, че всички форми на 
собственост в Република България са равнопоставени. Погледнете духа и 
буквата на Закона, примерно за обществените поръчки. Ще видите, че всяка 
преференция се третира като противозаконност. Не го разбирам  това. 
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(Марин Захариев, от място: Защо даваме на НПО-та тогава?) 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Други предложения? И аз искам да взема становище по 
чл. 21а. Искам да ви кажа, че това, което е предложено като вариант на създаване 
на нова редакция на чл. 21а в Наредбата, според мен кмета съвсем спокойно и в 
съответствие със закона би могъл да го направи с конкретна заповед за всеки 
един случай. Става дума, че ІІ-ро основно училище иска да си постави една 
кафе-машина. Трябва да завъртим цяла общинска администрация, за да правим 
конкурс. Това е в изпълнение на закона, в използване на неговата оперативна 
самостоятелност. Това бяха моите забележки като юрист и като общински 
съветник. Има ли други разисквания, за да прекратим разискванията? Който е 
съгласен да прекратим разискванията, моля да гласува. Моля, обявете резултата. 
(Виолета Бояджиева: 28 „за”, без „ против” и „ въздържали се”.) 
СЛАВКА КАМЕНОВА: С 28 „за”, без „против” и „въздържали се”, се 
прекратяват разискванията по разглежданата точка. Преминаваме към гласуване 
на предложенията по реда на тяхното постъпване. Предложението на г-н Топов 
да отпадне параграф 3, с който се създава нов чл. 25: Общината предоставя под 
наем на Български спортен тотализатор при облекчени условия подходящи 
терени за неговата дейност, след решение на Общински съвет…” и т. н. Който 
подкрепя предложението на г-н Топов, моля да гласува. Моля, обявете резултата. 
(Виолета Бояджиева: 13 „за”, 9 „ против”,  „ въздържали се” 4.) 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Не се приема предложението.  
(Михаил Генчев, от място: А, защо?) 
СЛАВКА КАМЕНОВА: 15 гласа са необходими. Ще помоля да прегласуваме 
предложението, тъй като е поименно. Моля за извинение.  
ФИЛИП ТОПОВ: Г-жо председател, процедура. 
(Димитър Кръстанов: Поименно за текст от наредба, моля ви се. ) 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Предлагам прегласуване на предложението, поименно 
гласуване. Моля ви по закон. Става дума за разпореждане. 
(Димитър Кръстанов, от място: Как поименно?) 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Поименно е гласуването. 
ФИЛИП ТОПОВ: Г-жо председател, процедура, ако обичате. 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Добре. Нека да отворим Закона за местната 
администрация… 
ФИЛИП ТОПОВ: Г-жо председател, предложенията се гласуват с явно 
мнозинство, а основния текст се гласува с поименно такова. Затова ще помоля 
наистина отново, ако искате, да се прегласува, но гласуването на предложението 
е с явно гласуване, на предложенията. 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Явно гласуване, поименно. Ние го гласувахме явно.  
ФИЛИП ТОПОВ: Не е поименно, г-жо председател. Тука е с явно гласуване, с 
вдигане на ръка. 
(Димитър Кръстанов: Общото е поименно.) 
(Стоян Иванов: Не излизат сметките.) 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Не излизат сметките, защото правното основание, на 
което се приема това предложение, става дума за разпореждане с общинско 
имущество, свързано е с бюджет. Добре, още веднъж резултата?  
(Виолета Бояджиева: 13 „за”, 9 „ против”,  „ въздържали се” 4.) 
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СЛАВКА КАМЕНОВА: Вашето прегласуване на какво основание, г-н Топов? 
ФИЛИП ТОПОВ: Аз направих конкретно предложение. 
(Михаил Генчев, от място: Може ли процедура?) 
МИХАИЛ ГЕНЧЕВ: Колеги, съвсем правилно си проведохме гласуването. 
Обявете резултата от гласуването. Получи се така, че имаме 13 на 13 гласа. 
Какво решение ще вземем? Дали ще се приема или не, председателят решава. 
(Димитър Кръстанов, от място: Не е така.) 
МИХАИЛ ГЕНЧЕВ: Как да не е така? 13 на 13 са гласовете.  
СЛАВКА КАМЕНОВА: 13 са „за”. 
МИХАИЛ ГЕНЧЕВ: И 13 са „против” и „въздържали се”. Четете хубаво. 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Не, не. По принцип не може част от решението да се 
взема с обикновено мнозинство, а целия документ с 15. Според мен гласуването 
върви така, както върви гласуването и за целия документ. 
(Димитър Кръстанов, от място: Има предложение за прегласуване. Аз мисля, 
че трябва да се съобразим. По процедурата следва прегласуване.) 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Прегласуване, явно. 
(Димитър Кръстанов, от място: Явно, да.) 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Явно гласуване. 
(Димитър Кръстанов, от място: Как поименно? Поименно се гласува цялата 
наредба и въпроси, засягащи разпореждане.) 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Прегласуваме предложението на г-н Топов по параграф 
3. Явно гласуване. 
(Димитър Кръстанов, от място: Който е „ за”, моля да гласува.) 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Момент само. Аз му благодаря на г-н Кръстанов. 
Неговите забележки ги приемам като изключително полезни. Моля, който е „за” 
предложението на г-н Топов да отпадне параграф 3, моля да гласува с вдигане на 
ръка. 
(Виолета Бояджиева: 17 „за”, „ против” 10, „ въздържали се” 2.) 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Предложението се приема. Второто предложение на г-н 
Топов касае параграф 6, чл. 68: „Основанията за недопускане до публичен търг 
се посочват в одобрената тръжна документация”. Който е съгласен се подкрепи 
предложението на г-н Топов, моля да гласува явно, с вдигане на ръка. По това 
предложение общо взето не взехме отношение, но то по никакъв начин не 
променя закона. Не може. Не противоречи и да остане. Моля, обявете резултата. 
(Виолета Бояджиева: 6 „ за”, „ против” 11, „ въздържали се” 2.) 
СЛАВКА КАМЕНОВА: С 6 „за”, 11 „против” и 2 „въздържали се”, 
предложението за отпадане на параграф 6 не се приема. Следващото 
предложение на г-н Топов касаеше чл. 6, ал. 5, в което се правят „козметични” 
общо взето предложения, за допълване на стратегията. Те са пожелателни. Който 
е съгласен да подкрепи това предложение, моля да гласува. 
(Виолета Бояджиева: 2 „ за”, „ против” 11, „ въздържали се” 14.) 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Предложението за промяна на чл. 6, ал. 5, не се приема. 
Сега вече може да гласуваме предложението на г-н Киряков, да отпадне чл. 21а. 
(Данчо Киряков, от място: Да си стои. Просто да не е директора, а кмета на 
общината.) 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Това няма смисъл да се разписва. 
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(Михаил Генчев, от място: Хайде, да се промени.) 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Предложението на г-н Киряков е в чл. 21а. Променяте 
го това и на практика се подменя целия текст. Вместо директорите на училища, 
кметът на община Смолян да провежда процедурите. Който е съгласен да се 
подкрепи предложението на г-н Киряков, моля да гласува. Обявете резултата. 
(Виолета Бояджиева: 15 „за”, „ против” 8, „ въздържали се” 2.) 
СЛАВКА КАМЕНОВА: С резултат: 15 „за”, „ против” 8, „въздържали се” 2, 
предложението се приема. Това бяха предложенията направени по предложения 
проект на наредба. Сега предлагам да се гласува цялата наредба с гласуваните 
промени. 
(Димитър Кръстанов, от място: Процедура.) 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Моля да ме извините, г-жо председател. Налага се да 
прекратим разискванията преди да гласуваме цялата наредба. 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Който е съгласен да прекратим разискванията, моля да 
гласува. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА” – 29, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0. 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Подлагам на гласуване проекта за Наредба за изменение 
и допълнение на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане 
с общинско имущество с гласуваните промени преди малко. Моля да гласува. 
(Михаил Генчев, от място: Поименно.) 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Тука поименно.  
 
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 Пампорова    – „за” 
23.  Петя Язова     – „за” 
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24.  Салих Аршински   – „за” 
25.  Славка Каменова   – „за” 
26.  Стефан Сабрутев   – „за” 
27.  Стоян Иванов    – „за” 
28.  Филип Топов    – „за” 
29.  Юлия Кисьова    – „за” 

СЛАВКА КАМЕНОВА: Обявете резултата. 
(Виолета Бояджиева: 29 „за”, без „ против” и „ въздържали се”.) 
СЛАВКА КАМЕНОВА: С 29 „за”, без „против” и „въздържали се”, приема се 
проекта за Наредба за реда за управление, придобиване и разпореждане с 
общинско имущество.  
 

Общинският съвет на основание чл. 21, ал. 1 т. 23 и ал. 2 от Закона за 
местното самоуправление и местната администрация и чл. 8, ал. 2 от Закона за 
общинската собственост прие 

 
Р Е Ш Е Н И Е:  

№ 25 
 

І. Приема Наредбата за изменение и допълнение на Наредбата за реда за 
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество по Приложение 
№1. 

II. Наредбата  влиза в сила от 01.01.2016г. 
 
ПО ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Приемане проект на Годишна 
програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост. 

Докладва: Николай Мелемов – кмет на Община Смолян 
 
СЛАВКА КАМЕНОВА: За сведение, всички комисии постоянни разгледаха 
внесеното предложение. Постъпи предложение да се внесе допълнително 
разяснение по отношение капиталови разходи в размер на 2 010 000 лв., което 
предложение е изпълнено от страна на Общинска администрация. Предложена е 
разбивка за собствените бюджетни средства по параграфи така, както го 
виждате. Има думата г-н Мелемов. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Няма какво да добавя по тази точка.  
СЛАВКА КАМЕНОВА: Разисквания? Г-н Кръстанов. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Благодаря ви, г-жо председател. Уважаеми г-н кмет, 
уважаеми колеги, гости, кметски наместници, приятели! Изключително важен 
въпрос. Не обсъждаме предложението на г-н кмета, а приемаме Годишна 
програма. Едновременно с това си даваме сметка, че проекта за решение се внася 
от кмета като ръководител на общинската администрация. Ние, пак казвам, не 
приемаме становища, приемаме решения, Годишна програма и това, което държа 
в ръцете си – разчет на капиталовите разходи на Общината за 2016 година. 
Искам да е ясно едно нещо, тъй като в хода на обсъжданията в комисиите се 
уверих, че има в някаква степен неразбиране като цяло на общата сума, която се 
предлага в Годишната програма като индикативен сбор от суми. Нека да е ясно, 
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че в консолидирания бюджет на Община Смолян, този сбор на индикативни 
суми, тоест на ориентировъчни, не влиза като балансираща страна. Бюджетът не 
се балансира с общата сума на Годишната програма, защото на всички е ясно, че 
Годишната програма е един отворен документ, който може да бъде променян в 
хода на текущата календарна година, може да бъде допълван, от него могат да 
бъдат вадени или вписвани нови обекти. Така че практически това е едно 
намерение. Това е една широка рамка, в която трябва да се поберат всички онези 
реално възникнали потребности от инвестиционни намерения и други свързани 
като цяло с реализацията на общинските обекти, които са включени в тази 
програма. Стана дума, искам да се чуе това и от гражданството на Смолян, става 
дума за сградата на бившия тубдиспансер, която беше предоставена на БЧК, но 
за съжаление БЧК не намериха ресурс практически да я използват по 
предназначение така, както предварително ни уверяваха преди доста време. Не 
пречи тази сграда да си стои в програмата за приватизация и едновременно с 
това при възможност, когато се появи инвеститор или неправителствена 
организация или физическо или юридическо лице, което има намерение 
примерно да прави дневен център за възрастни хора, няма никакви пречки да се 
реализира подобно начинание. Практически с допълнителния разчет, който ни 
беше предоставен, на капиталовите разходи на общината, няма никакви 
съображения и лично аз ще подкрепя такъв проект за решение, по който 
Общинският съвет трябва да вземе решение за приемане на Годишната 
програма.  
СЛАВКА КАМЕНОВА: Други колеги? Няма други разисквания. Предлагам да 
прекратим разискванията. Който е съгласен, моля да гласува. Обявете резултата. 
(Виолета Бояджиева: 29 „за”, без „ против” и „ въздържали се”.) 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Прекратяват се разискванията. Подлагам на гласуване 
решение. Общинският съвет приема Годишна програма за управление и 
разпореждане с имоти – общинска собственост за 2016 година с решенията така, 
както са предложени, втора и трета също. 
 
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” 
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    – „за” 
18.  Милен Пачелиев    – „за” 
19.  Михаил Гунчев    – „за” 
20.  Михаил Генчев   – „за” 
21.  Петър Мирчев    – „за” 
22.  Петя Пампорова    – „за” 
23.  Петя Язова     – „за” 
24.  Салих Аршински   – „за” 
25.  Славка Каменова   – „за” 
26.  Стефан Сабрутев   – „за” 
27.  Стоян Иванов    – „за” 
28.  Филип Топов    – „за” 
29.  Юлия Кисьова    – „за” 

СЛАВКА КАМЕНОВА: Резултат? 
(Виолета Бояджиева: 29 „за”, без „ против” и „ въздържали се”.) 
СЛАВКА КАМЕНОВА: С 29 гласа „за” след поименно гласуване, приема се 
решението по т. 4. 
 

Общинският съвет в изпълнение на чл.8, ал.9 от Закона за общинската 
собственост и на основание чл. 21, ал.1, т.8, т.12, и ал.2. от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация прие 

 
Р Е Ш Е Н И Е:  

№ 26 
 

1. Приема Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – 
общинска собственост за 2016 година. 

2. Задължава Кмета на Общината при организирането и провеждането на 
процедурите по управление и разпореждане с имоти – общинска 
собственост да се придържа към приетата Годишна програма по т.1. 

3. Възлага на Кмета на Общината да обяви Годишната програма за 
управление и разпореждане с имоти – общинска собственост на интернет-
страницата на общината и в един местен вестник. 

 
ПО ПЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Определяне размера на местните 
данъци на територията на Община Смолян. 

Докладва: Николай Мелемов – кмет на Община Смолян 
 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Само секунда, г-н Мелемов. Тука мисля, че г-н Иванов – 
председател на комисията по бюджет и финанси, да даде становище. 
СТОЯН ИВАНОВ: Уважаеми г-жо председател, уважаеми г-н кмет, уважаеми 
колеги! По принцип, комисиите приемат така предложената наредба и като 
резултат от общественото обсъждане и широките коментари и дебати, които 
станаха, и предложения на общински съветници, само в чл. 47, ал. 3 – Данък за 
мотопеди и мотоциклети, да придобие минималните размери, така, както са 
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заложени в Наредбата. Тоест за мотопеди – 10 лв., до 125 куб. см. – 12 лв., до 250 
куб. см. – 25 лв., до 350 куб. см. – 35 лв.; до 490 куб. см. – 50 лв.; до 750 куб. см. 
– 75 лв. и над 750 куб. см – 100 лв. Това са предложенията в комисиите и 
получиха всеобща подкрепа и в Комисията по законност. С това предложение 
Наредбата получава подкрепа. 
СЛАВКА КАМЕНОВА:  Г-н Хаджихристев, Комисията по законност да даде 
становище по така направеното предложение. 
КИРИЛ ХАДЖИХРИСТЕВ: Комисията по законност като разгледа 
предложението на Комисията по бюджет и финанси, всичко е съобразено със 
закона, отиваме на минималните такси, които се дължат. 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Предвидени в Наредбата. Вносителят има думата. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Приемам предложението на комисиите и нямам какво 
да добавя. 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Приемате предложението и предлагате в този вариант 
да се гласува Наредбата. Откривам процедура по разисквания. Няма 
разисквания. Който е съгласен да прекратим разискванията, да гласува. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА” – 29, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0. 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Прекратяваме разискванията. Подлагам на гласуване 
предложеното решение за определяне размера на местните данъци на 
територията на Община Смолян. 
 
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” 
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 Пампорова    – „за” 
23.  Петя Язова     – „за” 
24.  Салих Аршински   – „за” 
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25.  Славка Каменова   – „за” 
26.  Стефан Сабрутев   – „за” 
27.  Стоян Иванов    – „за” 
28.  Филип Топов    – „за” 
29.  Юлия Кисьова    – „за” 

СЛАВКА КАМЕНОВА: Обявете резултата. 
(Виолета Бояджиева: 29 „за”, без „ против” и „ въздържали се”.) 
СЛАВКА КАМЕНОВА: След поименно гласуване с 29 „за”, решението се 
приема по т. 5. 
 

Общинският съвет на основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното  
самоуправление и местната администрация във връзка с чл. 1, ал. 2 от Закона за 
местните данъци и такси прие 

 
Р Е Ш Е Н И Е:  

№ 27 
 

1. Приема изменение на Наредбата за определяне размера на местните 
данъци на територията на община Смолян, съгласно приложението. 
 

2. Наредбата влиза в сила от 01.01.2016г. 
 

3. Възлага на Кмета на Община Смолян да публикува Наредбата в местен 
вестник и на сайта на община Смолян. 

 
ПО ШЕСТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Приемане на план-сметка за 
приходите и разходите от такса битови отпадъци в Община Смолян през 
2016 година. 

Докладва: Николай Мелемов – кмет на Община Смолян 
 
 
СЛАВКА КАМЕНОВА: По тази точка, г-н Иванов. 
СТОЯН ИВАНОВ: Уважаема г-жо Каменова, уважаеми г-н Мелемов, уважаеми 
колеги! Бюджетната комисия, както и нито една от останалите работни комисии, 
не приема план-сметката за приходите и разходите от такса битови отпадъци за 
2016 година в размер на 4 170 000 лв. Основната причина – прекалено рязкото 
покачване на цената на услугата, която по години е била както следва: през 2006 
г. тя се формира на база процент по минималната заплата. Към онзи момент 
Общината е плащала 1 060 000 лв., включая зимно поддържане. През 2011 г. при 
минимална заплата 240 лв., размерът става 1 590 000 лв. През 2013 г. при 310 лв. 
минимална заплата, размерът става 2 053 000 лв. През 2016 г., тази, при 420 лв.  
минимална заплата – размерът става  2 780 000 лв., без таксите за експлоатация 
на „Теклен дол” и без другите около 100 000 лв. През 2017 г., една година по-
късно, при планирана минимална заплата 460 лв., таксата вече отива на 3 077 000 
лв. При положение, че за едно и също действие, през 2006 г. и през 2016 г., с 
един и същ ресурс, с едни и същи хора, цената на услугата се увеличава с около 
2 милиона лева. Това са основните причини нито една от комисиите да не 
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възприеме това предложение. Ако трябва да бъда по-точен, един човек беше 
„ за”, двама „въздържали се” и всички останали „против”. Предложението на 
всички комисии е в кратък срок, беше визирано 15 януари, да се сформира 
експертна група за анексиране, респективно разваляне на договора, ако няма 
съгласие. Защото така като се правят елементарни сметки, колкото и да е 
неустойката, към този етап 2 милиона служебно получаване от фирмата, мисля 
че ще покрият всякакви неустойки. Това са предложенията на Комисията. 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Г-н Хаджихристев. 
КИРИЛ ХАДЖИХРИСТЕВ: Уважаема г-жо председател, уважаеми г-н кмет! 
Комисията по законност след като разгледа докладната записка реши, че не 
приема докладната записка и приема предложенията на Комисията по бюджет и 
финанси. 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Давам думата на вносителя г-н Мелемов. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Уважаеми госпожи и господа общински съветници! 
Знам, че дискусия е имало сериозна в комисиите. Чета сега в момента и 
предложението, което го чухме и от г-н Иванов. Аз не знам, г-н Иванов, може би 
е бил общински съветник 2006 г., аз не съм бил. В крайна сметка Общинският 
съвет приема условията на един договор, а договорът има срочност и условия по 
договора. Без да ставам защитник нито на фирмата по почистване, искам да 
кажа, че в крайна сметка няколко години подред не вдигахме и правихме 
споразумение с тях, въпреки че минималната работна заплата се покачваше. С 
цел да не натоварваме нашите съграждани, сключвахме споразумение и не се 
вдигаше. Смея да твърдя, че промилите, които се плащат от нашите съграждани, 
са нормални за страната, въпреки че Смолянска община е една от най-тежките. 
86 населени места, 486 км. общинска мрежа, плюс града и улиците на града. 
Както казвате, за да се прекрати договора, трябва да има съществени основания, 
защото смятам, че града добре се чисти, въпреки че много от вас може да имат 
забележки. И аз имам на моменти. Когато има сигнали, веднага се обаждаме, 
реагира се. Какво имам предвид? Говорейки всичко това, аз изхождам 
единствено от интересите на гражданите на Смолян. Защото лесно, въпреки че 
във вашето предложение все пак мотив не виждам, точно защо искате това да се 
случи. Но има единични случаи, където се е случвало такова нещо. Тука 
хипотетично, добре – разваля се договора. Кой чисти утре? Нов конкурс? Може 
да мине година, две с всичките процедури. Кой чисти? На какво обричаме и 
какво предлагаме на нашите съграждани? Без конкурс и без договор не може да 
се чисти. Затова заострям вашето внимание, тоест при обсъждане, при 
предложение, просто да изхождаме от мотивацията. Пак казвам, смятам, че 
нямаме основание, нито такса смет и промилите в Смолянска община, въпреки 
че тя е много тежка, са високи и непоносими, нито можем да кажем, че града не 
се чисти добре. Затова при обсъжданията искам всеки от вас, който предлага 
нещо, да предлага конкретно. Прекратява и почва да чисти. Ама как чисти като 
няма договор? Какво правим? Единственият вариант, както направихме със 
„Светлина”, но там е много по-лесно да купиш една вишка за 15 000 лв. и да 
назначиш 3-ма човека. Когато говорим, аз знам, че в предложението на КРОС 
имаше преразглеждане на договори. Наистина, съгласен съм да участва 
Общинският съвет, заедно да преразглеждаме. Фактически има четири по-
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мащабни договора, които са дългосрочни. Единият, който е, как да кажа, направо 
е уникален, е с „Рожен Експрес”. Общината влиза с имоти за милиони, 6 имота. 
Получава акции, които нямат никаква стойност, нито могат да се продадат, нито 
дават право на глас. Имотите са продадени и от тогава Общината не е взела 
стотинка за тия неща. Друг такъв случай е „Светлина”. Прекратихме договора. 
Там просто си позволихме да го направим, защото имаше фрапиращи неща. 
Очевадни, очевидни. Пише, че там кабелът е такъв, веднага може да се види, че 
не е. Сменени са еди-колко си хиляди лампи, няма никакъв документ. Тия лампи 
не могат да се хвърлят на боклука. Тоест имаше фрапиращи неща, затова си 
позволихме да влезнем в Съда. На първа инстанция спечелихме, на втора 
загубихме и нещата на трета не вървят добре. Въпреки, че нещата наистина са 
фрапиращи. Служителката в Общината, която подписва протоколите, че това се 
извършва, пред нас, ръководството на Общината казва, че не е ходила на място. 
Тоест имахме всякакви основания и смятахме, че можем да спечелим в едно 
съдебно дело. Но за сега чакаме трета инстанция. Друг дългосрочен договор е 
СТЦ „Перелик”. Там Общината също влиза с имоти. Също от там до сега няма 
стотинка възвръщаемост. Но там случаят е друг. И четвъртият договор е този. Аз 
съм съгласен наистина Общинският съвет да направи експертна комисия и да 
разгледаме и четирите договора, защото сигурно има какво във всеки от тях. Но 
пак казвам, искам просто да говорим конкретно, с предложения, защото така 
звучи много общо.  
СЛАВКА КАМЕНОВА: Откривам дискусия, като веднага бих искала да съобщя 
на общинските съветници, че в началото на заседанието ми беше представено, 
днес, предложение на общинските съветници от групата на КРОС за извънредна 
сесия на Общинския съвет. По отношение на това „извънредна”, аз ще ви помоля 
да се въздържаме от тук нататък. Сесиите на Общинския съвет са редовни. Няма 
по закон, те не са фиксирани като брой. За свикване на сесия с нарочен 
специален дневен ред. Общинските съветници от групата на КРОС предлагат, 
подписано е предложението и от общинските съветници Стоян Иванов и Коста 
Начев също, общинските съветници от групата на КРОС предлагат свикване на 
извънредна сесия на Общинският съвет, относно преразглеждане или 
прекратяване на договорите за сметосъбиране, сметоизвозване, поддържане на 
чистотата на територията за обществено ползване, експлоатация на регионално 
депо „Теклен дол”, въвеждане разделно събиране на биоразградими отпадъци, 
извършване разделно събиране на биоразградими отпадъци, възлагане изготвяне 
на Програма за управление на отпадъците, Програма за опазване на околната 
среда, Програма за управление на утайките от градска ПОСВ. Това предложение 
ще го обсъдя с председателите на комисиите, с представителите на 
регистрираните групи в Общинския съвет и ще насрочим заседание във време, в 
което наистина да бъдем полезни и наистина да имаме предмет за обсъждане и 
за разсъждаване. Но в момента сме в ситуация на разисквания по точка 6 – 
приемане на план-сметка за приходите и разходите, по което предложение на 
кмета има становище на постоянните комисии да не се приема план-сметката и 
да се възложи на кмета на община Смолян да възложи експертна група за 
преразглеждане договора с „Титан”. Приемаме, че срокът за създаване на 
групата е до 15 януари. Иначе да свърши работа тази група до 15 януари е 
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несериозен срок при обсъждането в комисиите. Имате думата, колеги. г-н 
Сабрутев. Момент, момент, г-н Сабрутев. Преди това г-н Иванов вдигаше, но 
както кажете. Г-н Сабрутев, заповядайте. 
СТЕФАН САБРУТЕВ: Уважаема г-жо председател, уважаеми г-н кмет, 
уважаеми колеги! Изказвам мнение на цялата група на БСП и това, че ние няма 
да подкрепим категорично тази докладна по няколко причини. Първо, 
увеличението, което ни се предлага на такса смет от порядъка на 80 %, според 
нас не е посилно за гражданите и фирмите на община Смолян. Това според нас 
няма да доведе до увеличаване на сумите, които се събират за такса смет. Второ. 
Аз си мисля, че ако трябва да смятаме правилно и това, което съм слушал в 
комисиите и данните, които г-жа Аръчкова ни е дала, ще ги повторя сега. 
Сумите, които са гласувани за миналогодишната, тоест за тазгодишна такса смет 
общо са били 3 100 000 лв. До сега са събрани 1 974 000 лв. От тях са платени 
824 000 лв. на РИОСВ и на „Титан Клинър” около 2 милиона. Сметките 
показват, че Община Смолян е събрала 57 % от такса смет, като над 85 % от тези 
такса смет са платени от гражданите. Тоест г-н кмета ни предлага да прехвърлим 
тежестта и болестта от болната глава на здравата глава, което според мен няма 
нормален човек, който да подкрепи тази докладна. В този случай, той предлага 
не да се събира такса смет от тези, които не ни плащат, а да прехвърлим и да 
вдигнем таксата смет и тези, които са коректни до сега, да плащат и за онези, 
които не плащат. Аз предлагам, тъй като г-н кмета питаше как да съберем 
сумите, да дадем идея, и му давам веднага такава. Да вземе мерки да си събере 
43-то процента, които са несъбираеми. Да си направи внимателен анализ кой не 
плаща, кой плаща, а не да плащаме всички ние, коректните данъкоплатци. И 
трето. Вие, г-н кмете, казахте, че правите това в интерес на гражданите на гр. 
Смолян. Мислите ли, че 80 % увеличение на такса смет е в интерес на 
гражданите? Ако мислите, честито на нашите граждани! 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Реплика може ли? Само искам тук да наблегна на едно 
нещо. 2006 г., когато България се присъединява към Европа и се водят 
преговори, на власт беше тройна коалиция. Тя, при тези преговори, приема и 
подписва с Европейската комисия, че такса депониране, която тогава е била, 
струва ми се, около 8 лева, трябва да стане 132 лв. Всички общини в България, 
поради тази причина, трябва всяка година да повишават такса депониране. В 
момента е 16 лв. Отказаха и миналата година да се повиши, но това е неизбежно 
и това сме задължени по закон. Трябва да се сърдим на тия, които тогава са 
приели, че такса депониране трябва да стигне 132 лв. Ние не живеем в друга 
държава. Това важи за абсолютно всички общини в България. Ние трябва да 
спазваме закона, нали така, г-н Сабрутев? Единственото, което Община Смолян 
може да направи и прави, е изграждане на сепарираща инсталация, да намалее 
отпадъка, който се депонира. Това го правим. С това се надяваме да 
компенсираме и да не се прехвърля тежестта на гражданите.  
СЛАВКА КАМЕНОВА: Реплика, г-н Сабрутев. 
СТЕФАН САБРУТЕВ: Уважаеми г-н кмете! Аз искам да не прехвърляте, както 
ви казах, болестта от болната на здравата глава. Вземете си събирайте парите от 
длъжниците. 43 % от 3 100 000 лв. са 1 300 000 лв. Нямаше да има нужда сега да 
коментираме това нещо. Направете усилия. Имате екип от юристи, които са 
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достатъчно на брой. Има начини да се събират тези средства и не прехвърляйте 
на коректните данъкоплатци тежестта, която трябва да се плаща и нещата, които 
са приети 2006 г.  и ние спазваме закона. Там е големият проблем. 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Ако не възразявате, г-жа Аръчкова от името на 
вносителя да отговори на г-н Сабрутев. Виждам, че има готовност. 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА – зам.-кмет на Община Смолян: Уважаема г-жо 
председател, уважаеми общински съветници, уважаеми г-н кмет! Тук 
коментираме план-сметка. План-сметката се формира на база показатели за 
реално извършени разходи. Не коментираме събираемост. Събираемостта 
рефлектира в сумата, която се събира като приход. В крайна сметка, разходът, 
който се сформира по тази план-сметка предложена, е това, което г-н Иванов 
каза. Това са двете точки. Едната точка, която е за сформиране на тази план-
сметка, това е договорът с фирма „Титан”. Договорът с фирма „Титан” е 
определен процент и определена минимална работна заплата. В крайна сметка 
това, че минималната работна заплата 2006 г. с неговата справка, аз благодаря 
много на г-н Иванов за предложената справка, защото си е направил труда да 
прецени и да уточни нещата, след проведени дебати в комисиите, там много 
ясно и категорично уточнихме, че ние волю-неволю не коментираме 
събираемост. Разходът се изплаща на тон отпадък. Тон отпадък е с тези 
проценти и с тези промили, които са залегнали първо в договора и вторият 
компонент е минимална работна заплата. Минималната работна заплата не я 
измисляме нито аз, нито някой от нас в залата. Минималната работна заплата е 
законово приета от Народното събрание. Тя се променя почти всяка година. 
Някой път и два пъти годишно, в зависимост от законовата промяна. 
Следващият компонент, който влиза в такса битови отпадъци е компонентът по 
чл. 60 и чл. 64 от Закона за управление на отпадъците. В същото време, тук не 
коментирам събираемост, защото събираемостта първо тя е на база компоненти, 
определени съгласно Закона за местни данъци и такси. Там е сформирано върху 
какво се налага и как се налага такса битови отпадъци. Това е следващата точка, 
която ще бистрим относно промилите определени. Разходът, който е предвиден 
за издръжката на компонента, то е на база тон отпадък. Следващият момент 
относно събираемостта, да, ние събираме. В крайна сметка решението на 
предишния Общински съвет е ние да не дадем нашите длъжници на частен 
съдебен изпълнител, защото хората нямат възможности. А и да съберем сумата, 
която е за такса битови отпадъци, тя е целева и ние не можем да я ползваме за 
друго предназначение. Тя се използва единствено само за покриване на 
разходите по сметосъбиране, сметоизвозване и депониране на отпадъците. Тъй 
че нека общинските съветници да си помислите и да разграничите двете неща. 
Едното е компонент на разход. Всеки един от вас знае какво е себестойност, как 
се сформира себестойност, а другият компонент е сформирането на тази 
себестойност, начина на събиране на средства. Събиранията на средствата са 
промилите в Наредбата за таксите. 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Благодаря ви, г-жо Аръчкова. Втора реплика, г-н 
Сабрутев. Изчерпвате.  
СТЕФАН САБРУТЕВ: Изчерпвам, защото дадохте за нови разяснения. Г-жо 
Аръчкова, права сте съгласно договора. Той трябва да се спазва. Дали е правилен 
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или не, в момента аз не го визирам. Искам само да ви питам, тъй като по данни, 
които вие дадохте, сте разплатили за смет 824 000 на РИОСВ за миналата година 
до този момент, за тази година и сте платили на „Титан Клинър” 2 милиона. При 
събрани 1 974 000 лв. от къде взехте единия милион, за да платите? Първи 
въпрос. И вторият въпрос: Кога Общинският съвет  на град Смолян е взимал 
решение да не съдите и да не си събирате от длъжниците? Има ли такова 
решение? И ни го припомнете, защото аз нямам такива спомени.  
СЛАВКА КАМЕНОВА: Г-жо Аръчкова, на кратко. 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Всички вие, общинските съветници, много добре знаете, 
че ние сме длъжни и трябва да спазваме законовите срокове. Съгласно Закона за 
управление на отпадъците, до всяко 15-то число, тука е и г-жа Гаджева, може да 
потвърди моите думи, ние сме длъжни да внесем сумите към РИОСВ. Това са 
суми от приходите на Община Смолян, от части, където се сформират като 
свободен финансов ресурс, с тях сме сформирали разходите. Съгласно договорът 
с фирма „Титан Клинър”, аз съм длъжна, не аз, респективно Община Смолян, е 
длъжна в едномесечен срок след подписване и представяне на протоколи и 
фактури, аз да разплатя. В същото време, ако аз не ги разплатя, веднага ми се 
сформират като просрочени задължения и се сформира допълнително 
натежняване на самата тежест с лихви за просрочие, с наказателни лихви, със 
завеждане на съдебни дела. Тъй че с наложената финансова дисциплина в 
Община Смолян и че ние всеки един лев, който постъпи в Общината се 
принуждаваме да бъде разплатен, така че да не се сформират и да не се 
утежняват допълнително разходите на Общината. Относно събираемостта. 
Решението, което беше влезнало, когато вземахме, дали да се обърнем към 
частни съдебни изпълнители, респективно на територията на община Смолян е 
само един – г-н Мачкърски, в комисии казаха, че нека да минем най-напред на 
споразумение. Да не притискаме гражданите на Смолян чрез частен съдебен 
изпълнител да им се събират средствата. Имаме заведени дела, имаме подписани 
споразумения, но не сме преминали да събираме през частен съдебен 
изпълнител. Съобразили сме се с решението и волята на всички нас, да не 
прибягва Общината към частен съдебен изпълнител. Да се прибягва през 
държавен, през НАП и през други начини и споразумения, разсрочки и т. н. 
СТЕФАН САБРУТЕВ: Г-жо Аръчкова, единия милион от къде го взехме? От кой 
джоб го взехме? Не ми отговорихте. 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Джобът, г-н Сабрутев, е един. Община Смолян има една 
бюджетна сметка и едно разплащане. 
СТЕФАН САБРУТЕВ: От къде дойдоха тези парички? 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Тези пари са дошли от различни видове постъпления. 
Както виждате и знаете много добре, и безлихвения кредит, който ни беше 
отпуснат, и той ни е подпомогнал, за да дофинансираме и да платим просрочени 
задължения, за да не изпадаме в такива неща. 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Г-жо Аръчкова, имате задължение, както се разбрахме 
малко по-рано, по искане на г-н Сабрутев, когато се обсъжда бюджета в първите 
дни на новата година, да представите един подробен отчет за безлихвения заем, 
който е получила Общината, как е разходван. Затова ще ви помоля да прекратим 
този диалог. 
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СТЕФАН САБРУТЕВ: Г-жо Аръчкова, последна молба от тази трибуна. 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Моля ви. 
СТЕФАН САБРУТЕВ: Искам на следващата сесия всеки общински съветник да 
получи справка за неплатените данъци в община Смолян, такси подробно, в 
таблица, юридическо, физическо лице, статус, дали е заведено дело, дали не е 
заведено, има ли споразумение, към днешна дата. Аз съм убеден, че вие не сте 
подписали не повече от 10 % от тази сума, извън съдебни споразумения. Убеден 
съм. Вие не си събирате парите и това е големият проблем. Един от големите 
проблеми. 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Г-жо Аръчкова, разбрахте искането. Моля ви да 
прекратим този диалог. 
СТЕФАН САБРУТЕВ: Всеки общински съветник да бъде запознат с политиката 
на събиране на данъци и такси в Община Смолян. 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Г-н Сабрутев, в друга ситуация сме. Г-жо Аръчкова, 
достатъчно. 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Само един отговор искам да кажа. На стената на Община 
Смолян миналата година бяха публикувани всички длъжници на Община 
Смолян, обаче не бяха с фиксирани суми, а бяха разделени. Физически лица със 
задължения до 500 лв., до 1 000 лв. и над 1 000 лв. 
(Стефан Сабрутев, от място: Ние сме общински съветници. Не искаме да 
издаваме …) 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Г-н Сабрутев, няма ли да има някаква долна граница 
примерно, защото 2 лева, 3 лева интересуват ли ви? 
(Стефан Сабрутев, от място: Интересуват ме и 2 лева.) 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: То стана с хиляди. Тука да кажа, че все пак Общината 
не е силов и репресивен орган.  
СЛАВКА КАМЕНОВА: Г-н Асенов чака. Заповядайте, г-н Асенов. 
КИРИЛ АСЕНОВ: Уважаеми дами и господа! Вчера президента на Република 
България беше в Смолян и присъстваше на откриването на едно много хубаво 
предприятие. После стана въпрос при срещата с предприемачите, че до един от 
тях споделиха, че в нашия град няма никакви хора. Обикновено, отговорите на 
много голяма част от големите проблеми са пред носа ни и ние просто не ги 
виждаме. Искам да мотивирам позицията на КРОС с една гледна точка на това 
защо нашето общество страда, няма млади хора и няма развитие в нашия град. 
Няма никакъв шанс да има развитие в град, в който парите за спорт са 15 000 лв., 
в бюджета за следващата година. Няма никакъв шанс едно общество, в което 
парите за култура са 20 000 лв. Няма никакъв шанс в едно общество, в което 
парите за дофинансиране на образованието са смешни, каквито са в нашия 
бюджет. В същото време бюджет, в който постоянно се търси увеличаването на 
едни разходи. Нашата позиция не е да прекратим договора с някой. Ние искаме 
да отидем на разговори с този някой. Ако той наистина е най-добрия за нас, нека 
той да продължи, но при едни нови съвременни условия. Както вие знаете, 
сепарирането на отпадъци е много подобно на това да имаш собствен петролен 
извор в двора или много близко до това да имаш мина за полезни изкопаеми в 
двора си. Ние не можем да приемем, че извозването на отпадъци и влагането на 
такива колосални суми пари в нашето депо са толкова важен приоритет за 
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нашето общество. По-важен от колкото спорта, културата, образованието. Ние 
търсим компания, която така да оперира с нашите отпадъци, че ние да имаме 
повече приходи, от колкото разходи. Някои от вас ще кажат, че това е 
невъзможно. Не, напротив. То е много възможно и „Гугъл” дава отговор как. 
Всеки, който си направи труда, може да разбере много лесно. Нашата позиция е, 
че ние искаме спешна сесия, първата половина на следващата година на месец 
януари, само и единствено с идея да направим обхват на обследване какво може 
да предоговорим с компанията, която оперира. Да, тя има договор. Той е 
архаичен, подписан е в едно друго време, когато технологиите са били други. 
Възможностите на света да преработва отпадъци са били други. Цените на 
суровините са били други. Цените на разходите за енергия са били други. 
Всички тези компоненти насложени в една нова задача, според нас биха дали 
криле на възможността на нашата Община да финансира спорт, култура и 
образование, не на последно място. Така че ние апелираме от КРОС не това да 
бъде едно дране колко точно печалба прави фирмата, която оперира в момента, а 
да намерим съвместен начин и подход как от тези пари да останат повече пари в 
бюджета на Община Смолян. Мисля, че това е нашата първостепенна задача. 
Общинският съвет трябва да бъде доминиран от хора, които са експерти, които 
могат да намират решения точно на тази задача. И това според мен е нашата 
първостепенна задача. Така че аз ви моля, това, което ви връчихме още сутринта 
при започване на сесията, вие да бъдете така добри да вкарате по някакъв начин 
в дневния ред. Аз не съм юрист и не знам какъв е реда. Моля юристите да се 
справят с това. но искам незабавно да направим комисия от хора и експерти, за 
предпочитане повече инженери и повече хора, които са добри с математика, да 
направим един общ форум, открит, дори и за граждани, където да приемем 
всички предложения, които са възможни към днешна дата за оптимизиране 
управлението на отпадъците на град Смолян. Всеки ден ние изхвърляме само 
600 кг. хартия. В най-общ порядък това са едни пари, които ние накъсваме и 
изхвърляме всеки ден. Нека да направим така, че този оператор да има смислена 
посока или той ако откаже да има такава, да си намерим друг разбира се, не на 
последно място. Благодаря ви предварително и очаквам някакво решение точно 
на това. Очаквам всички общински съветници да подкрепят нашето искане 
именно за това и точно за това. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Може ли да добавя? 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Да. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Съгласен съм, но ще ми се… Аз не случайно казах, че 
има няколко договора, защото за всеки от тях няма да правим комисия. Може би 
хубаво е, както каза и г-н Асенов, публично за всички. Примерно за „Рожен 
Експрес”. Другото забравих да кажа, което е фрапиращо. Имотите са тука: 
„Орфей”, „ Здравец”, Писаница, сгради за милиони. Те ги продават, вземат 
парите и като станах кмет ме осъдиха за 800 000 лв., тъй като Общината не е 
плащала намалението на пенсионерите. Това е уникално. Общината влиза с 
имоти за милиони, дружеството ги продава, ние сме акционери и ни осъждат.  
КИРИЛ АСЕНОВ: Искам само да добавя. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Не може за всеки договор по отделно. Може би 
наистина трябва да направим и граждани да поканим, да направим обсъждане и 
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на четирите договора, за да може наистина да решим и да не излиза, както 
казахте вие, че искаме нещо спрямо еди-кой си. Да ги обсъдим всичките. 
КИРИЛ АСЕНОВ: Може ли добавя само? Според нас договорът за чистота и 
план-сметката са неделимо свързани с този договор. От друга страна обаче аз 
съм длъжен да кажа и няколко думи за договора ни с „Перелик”. Първо, ние 
никога не сме искали да бъдем партньори с Община Смолян и сме започнали да 
разработваме проекта когато въобще не е стоял на дневен ред въпроса дали 
Общината ще бъде наш партньор или не. Единственият общински съветник, 
който гласува „въздържал се” по време на гласуването Общината да бъде наш 
акционер, беше г-н Киряков. Ние сме удовлетворили искането на Община 
Смолян и тя е наш акционер. Като за целта сме направили цялата процедура на 
Община Смолян по замени и сме платили всички такси. Всеки момент сме 
готови да се откажем разбира се, ако някой ни възстанови сумите, които сме 
платили за Общината и да й върнем до квадратен метър всяка гора, която тя е 
внесла при нас. Ние нямаме нужда от тях, нито искаме да правим връзка със 
Стикъл, нито Солища, нито Стойките, нито пък Мугла ни е важен партньор в 
случая още по-малко. Така че за нас от „Перелик”, тъй като аз до вчера бях в 
управата на „Перелик” и не мога да не се изкажа по тази тема, въобще не стои 
въпроса да бъде сравняван като проект с който и да е друг, защото първо той е 
забранен със закон от вашата политическа партия по време на което вие бяхте 
народен представител и до колкото си спомням, вие гласувахте за това. Надявам 
се скоро да има промени в закона, които да допуснат „Перелик” да може да 
тръгне. Ние сме инвеститори и сме в състояние да го оживим веднага, ако имаме 
такава възможност. Решението нека да бъде на обществото дали иска да остане 
Общината в „Перелик” или не. Ние сме готови да приемем всяко виждане. Но 
сметта не трябва да бъде намесвана. 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Г-н Аршински. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Влезнахме в лични моменти, г-н Асенов. Аз нямах 
предвид конкретно. 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Нека да продължим по точката. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Имах предвид, че е хубаво да се обсъдят всички такива 
дългосрочни сериозни договори на Общината. Нямам нищо против. 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Г-н Аршински, имате думата по точката. 
(Михаил Генчев, от място: ……(не се чува).) 
САЛИХ АРШИНСКИ: Г-жо председател, г-н кмет!  
СЛАВКА КАМЕНОВА: Нека да не се обаждаме от място, г-н Генчев, ще ви дам 
думата. 
САЛИХ АРШИНСКИ: Много неща се събраха. Г-н кметът каза, че лошата 
тройна коалиция е била причината за приемане на тези правила за сепариране 
така насетне. Да, има нещо вярно. Тогава имаше една госпожа, наречена 
„Госпожа Йес”. Визирам Кунева, която подписа тези условия. Само че искам да 
припомня, че същата г-жа Кунева е част от днешното управление. Второ. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Аз не казах „лошата тройна коалиция”. 
САЛИХ АРШИНСКИ: Не съм приключил, г-н кмет. Второ. Вие спечелихте  
първия мандат и едно от нещата, за които хората ви подкрепиха е, че очакваха 
тези неизгодни договори, които изредихте част от тях, да бъдат ревизирани и 
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прекратени. Цялото общество ви аплодира за постъпката ви със „Светлина”, 
само че с „Титан” не се случи. Още повече, че в миналия Общински съвет 
общинските съветници са гласували комисия, която да заседава нарочно и да 
излезе с предложение как да се процедира с „Титан”. Тази комисия нито веднъж 
не е заседавала. Аз с удивление чух, че гражданите на общината са доволни от 
почистването на града. Готов съм да се обзаложа, да направи анкета и ако 30 % 
са доволни, аз ще подкрепя „Титан” с две ръце. Ако гражданите от Смолян са 
доволни от действията на „Титан”. Продължавам насетне. Това, което ни беше 
раздадено в докладната, за да видите парадокс, сметосъбирането и 
сметоизвозването от курортните комплекси ни струва на всички нас 250 000 лв. 
Пак по справка от администрацията, приходите за сметосъбиране и 
сметоизвозване от тези курортни комплекси са 80 000 лв. Какво се оказва в един 
момент? Че обикновените граждани на гр. Смолян, на селата, издържат курорта, 
което го няма в нито един свят. В нормалния свят курортите издържат 
общините. В Смолян е обратно. На следващо място. Отпадъкът, който 
официално „Титан” събира, без строителни и промишлени, отбелязвам, е близо 
19 хиляди тона. Хайде сега, разделете ги тези тонажи на реалното население в 
Смолян и ще видите, че гражданите на Смолян са големи боклуджии. Много 
боклук  генерират. Абсурд. Още повече, че когато е сключван този договор с 
„Титан”, населението на общината е било доста повече. Много миграция и 
емиграция. Населението намаля, таксите и боклука се увеличават. Това нещо е 
извън всякаква логика. В абсолютно всички комисии, и прави чест на всички 
общински съветници, без изключение, беше поставена под съмнение 
коректността на почистващата фирма по отношение на дейността, която тя 
декларира и естествено Общината е длъжна да плати. Затова аз мисля, че всеки 
един от съветниците в периода на предизборната кампания, във всяко село, 
квартал, където е отишъл, един от проблемите, който е поставян, е със 
снегопочистване, сметопочистване, сметоизвозване. Най-вероятно казват, че по 
време на избори всеки обещава и коня, и каруцата, и тогава се случи така. Затова 
мисля, че без изключение всичките колеги са наясно с проблема и ще бъде 
алогично, неразбираемо да си замълчим за този проблем с „Титан”. Не 
приемането на план-сметката, която ни е предложена, обаче не решава проблема. 
Проблемът се решава, както чух от всичките колеги, и вероятно от тези, които 
ще се изкажат, с разговор с тази фирма, а тя не е една. Те са няколко вече и аз не 
знам коя е точно фирмата, която чисти. Разговор като нормални, разумни и 
делови хора. Ако се постигне разбирателство продължаваме напред, ако не – 
договорът се разваля. Абсолютно не мога да се съглася, че видите ли ако 
прекратим договора с „Титан”, кой ще чисти града ни. Поне утре мога да 
докарам три компании, които са готови временно да поемат почистването докато 
Общинският съвет и Община Смолян респективно, може да реши този проблем. 
Това нещо не е за пръв път в община Смолян. Това не е прецедент. Случвало се 
е. Вижте в „Чичко Гугъл”, ще видите, че се е случвало и в други общини. 
Благодаря. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Може ли реплика все пак? 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Г-н Мелемов. 



 31

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Не съм казал лоша тройна коалиция, г-н Аршински. 
Второто. Наистина, влизаме вече лични, как да кажа, мотивации.  Не говорим 
коя е фирмата. За да искаме, казахте, че има готови да дойдат, но без договор 
няма как да дойдат. Нали така? Как ще ги избираме? И те ще дадат три (визира 
групата на КРОС), и вие три? Коя от шестте ще изберем и на какво основание? 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Екатерина Гаджева. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Искам само нещо друго да кажа още.  
(Михаил Генчев, от място: Столицата има прекрасен пример.) 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Според вас беше прекрасно онази война, която се 
водеше? Прекрасна? 
(Михаил Генчев, от място: Прекратиха се договорите, появиха се фирми 
временно… Има решение на въпроса.) 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Моля, не се записва изказването на г-н  Генчев от място. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Като ще говорим, да говорим конкретно. Кое точно е 
проблем да видим наистина къде са проблемите, защото не е почистено. Казвате, 
давате сигнали. Конкретно да говорим. Просто да говорим с аргументи, а не 
общи неща. 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Реплика, г-н Аршински. 
САЛИХ АРШИНСКИ: Г-н Мелемов, последно реплика. Идеята на всичките 
колеги вероятно, включително и моята със сигурност, не е да ви поставяме в 
трудно положение като кмет и като община. Ние искаме заедно – Общински 
съвет и администрация, да решим този проблем, който съм убеден, че и за вас е в 
тежест. Не искаме вие да бъдете лошото ченге, ние да бъдем добрите. Искаме, 
както и колегите казаха, на публичен форум, на публичен дебат с експерти, със 
специалисти, да се обсъди и да се намери това, което е най-добро за гражданите. 
Не щем да прехвърляме „горещия картоф” в полето на кметския стол. 
Добронамерено е отношението. Колегите в комисиите, без изключение, може би 
с гласове, подкрепиха идеята, че трябва да се намери решение в полза на 
гражданите. Съветниците са добронамерени. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Аз също съм съгласен, че най-справедливо е всеки 
човек да плаща по количество боклук, който изхвърля. Има държави, където се 
случва това, но в България за съжаление още не може да стигне никой до там. 
Иначе защото казвате, наистина намаля населението. Да, ама тя колата не 
минава по-рядко като намалят с двама човека на улицата. Най-справедливо е 
когато наистина спрямо количеството боклук, който изхвърля всеки, да плаща по 
това, а не на имот. Съгласен съм. Но въпросът е как да стигнем до там? 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Г-жа Гаджева. 
ЕКАТЕРИНА ГАДЖЕВА: Уважаема г-жо председател, уважаеми г-н кмет! Тъй 
като аз съм единствената, която в комисии подкрепи план-сметката, се чувствам 
длъжна да дам обяснение защо подкрепих план-сметката и какво имам предвид. 
От една страна г-жа Аръчкова обясни  много подробно, както и аз, за 
отчисленията по чл. 60 и чл. 64 от Закона за управление на отпадъците и колко 
редовен платец е Община Смолян към тях. Тоест, постъпвайки или не, тези суми 
те постъпват по сметката на РИОС, за нуждите на Община Смолян и се 
изразходват целево. В тази връзка, тези средства, когато не се събират от 
приходи, наистина затрудняваме Общината да има реални дейности за 
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здравеопазване, спорт, култура, младежки дейности. Защото тези средства, 
събрани от местни дейности, трябва да бъдат изпратени наистина за управление 
на отпадъците. От друга страна напълно подкрепям идеята за преразглеждане на 
договора с „Титан”. Никога не съм казвала обратното нещо, но се надявам 
наистина това нещо да е на високо професионално ниво, а да не е просто с 
мятане на реплики: „Лош договор”, „Хубав договор”. Наистина да се влезне в 
детайл, защото сравняваме услугата от 2006 г. с услугата в 2015 г. Тя е 
безкрайно променена. Имаме нови включени села в организираната система на 
сметосъбиране, които не са били там. Това са отдалечени села и махали. Имаме 
почистване на регламентирани площи. Постоянно имаме такава кореспонденция 
с общината, която се чисти и се депонира на тон. Освен това, депонираното на 
тон 2006 г. и 2015 г. е съвсем различно. 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Моля за тишина в левите кулоари. 
ЕКАТЕРИНА ГАДЖЕВА: Тъй като депото като регионална система, това не е 
старото сметище, където изсипваш камиона и си заминаваш, а това е 
съоръжение, в което тези депонирани отпадъци се уплътняват, работят машини. 
Тоест нека да прегледаме, нека да оптимизираме, нека да свием до стотинка 
разходът, но да имаме в предвид наистина реалните дейности, защото малко 
подвеждаме. Депото не е сметище. Там не изхвърляме само. Това е съоръжение, 
което работи по европейски стандарти. В същото време, много е хубава идеята 
на КРОС, само че не знам дали е за сесия отделна, тъй като това са неща, 
свързани с управление на отпадъците, които се правят. Сега г-н Мелемов, вие 
може би изпуснахте да кажете, но Общината е възложила договор за изготвяне 
на Програма за управление на отпадъците, както и за морфология на отпадъците, 
с което именно ще се постигне постигане на тези цели за биоразградимите. Ще 
бъдат набелязани методите за разделното събиране на отпадъци и за 
биоразградимите отпадъци. Така че всичко това трябва да се случи. Наистина, 
приветствам експертизата на всеки един и съветник, и гражданин, и 
неправителствена организация, да намалим количеството отпадъци до депо. Тъй 
като ние наистина заплащаме такса, както за отчисленията, така и при 
депониране на договора с „Титан”, на тон депониран отпадък. Намалим ли 
тоновете, по какъвто и да е начин, ние ще намалим и таксите. Надявам се, с 
общи усилия да ги приемем нещата и да се запознаем с това, което прави 
Общината и прави до момента. Голяма част от нещата, които предложихте, са 
задействани и са в движение. Просто никой не ги е обяснил към момента. Не е 
искано. Така че се налагам, ако ме включите във вашата комисия и прецените, че 
съм инженер и разбирам от математика, да съм ви полезна и да вземем наистина 
верни решения. Благодаря. 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Г-н Кръстанов. След това г-н Киряков. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Благодаря ви, г-жо председател! Уважаеми г-н кмет, 
уважаеми колеги! Темата е изключително обществено ангажираща, но 
едновременно с това изключително изисква и компетентност, за да бъде 
обсъждана. Първо, трябва да се знае, че със средствата, които са събирани от 
такса битови отпадъци не може да се финансира нищо друго. Нито 
здравеопазване, нито спорт, нито каквито и да е начинания на пенсионерските 
клубове, читалища и каквото и да е. Това първо. Второ. Когато гледате план-
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сметката, уважаеми колеги, ви моля да погледнете, че в нея има едни 920 000 лв. 
към РИОСВ, не към „Титан”. И това по Закона за управление на отпадъците, тъй 
като не е изградена сепарираща инсталация в сметището все още. И нека да не се 
смята, че депото е завършено или че то работи по всички критерии, свързани с 
европейските изисквания. Тоест, основният икономически, финансов импулс да 
се стигне до тази план-сметка, са разплащанията на Общината към РИОСВ. 
Цифром и словом – 920 000 лв. И тук произтича големият въпрос: Защо до сега 
не се е пристъпило по-активно към изпълнение на това изискване, за да не 
събираме от хората едни пари, които да даваме на държавата, която да ги 
инвестира отново в подобряващи разделното събиране на отпадъците, които се 
рециклират, за да се намали общият обем и т. н. И когато се говори по тези теми, 
аз моля наистина да се сяда и да се говори експертно. Иначе всички други неща 
звучат пожелателно, хипотетично. Има няколко метода на изследване и аз ще ви 
препоръчам, без да го развивам, сравнителния анализ. Много лесно е да се каже: 
тази кофа със смет днес не беше събрана. Сравнителният анализ означава да се 
познава практиката на сметосъбиране, сметоизвозване, обработка и т. н. на 
твърди битови отпадъци и в други съпоставими с условията на Смолян. Аз съм 
против това, сериозни и отговорни хора, да правят съвсем лековерни солидни 
изказвания. Няма как да са такива. Така че по принцип изискването това, което 
съдържа в план-сметката да се увеличат с 80 % размера на такса битови 
отпадъци за гражданите, абсолютно непомерено. 80% е един скок, който нито 
един член на Общинският съвет или на управляващата, каквато и да е група, не 
може да приема от гледна точка на интереса на гражданите. Затуй ние няма да 
подкрепим план-сметката, но всички други останали анализи, които бяха 
направени тука, не съвсем професионално, позволете ми да отбележа, ние ще се 
постараем да бъдат изяснени максимално в контекста на това, което последно 
каза и инж. Гаджева. Водихме такъв дебат в комисията. Но нека не се плъзгаме 
по повърхността само. И така просто да отправяме към някого изисквания, да 
говорим за критерии, които реално не се осъществяват или при тези условия, при 
тази договорена рамка не могат да бъдат осъществени. Нека да не предпоставяме 
опита да говорим за смяна на партньорите или контрагентите по разни договори, 
без да сме се запознали с конкретните условия, с последиците. Защото всяко 
управленско решение има основна задача да предвиди последиците, които ще 
предизвика с това свое решение. И аз ви призовавам към реализъм. Благодаря ви. 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Г-н Киряков. 
ДАНЧО КИРЯКОВ: Уважаеми колеги! Аз се изкушавам да напомня един наш 
разговор от лятото в Широка лъка с част от групата съветници от БСП. Тогава аз 
им казах, че още 20 години ще папаме „чорбата”, която са сготвили те когато 
управляваха. Днес отново сме на същата софра да ядем същата чорба, защото 
вие виждали ли сте някой да си купи вафличка обикновена, за цена на бон филе 
например? И не само съотношение на цените и стоките, ами вафлата да се 
нарича „бон филе”. Да има такъв етикет. Такъв е нашият договор с „Титан”. Ние 
плащаме такса смет на базата на минимална работна заплата. Моля ти се! 
Извинявам се за жаргонния израз. Не е за килограм отпадък, не е за километър 
на колата, която го превозва, а на базата на минимална работна заплата. Затова 
нещо, г-н Кръстанов, не се изисква особено голяма експертиза. Защото на никоя 
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вафличка в магазина не пише „бон филе”. За още много неща в този договор не е 
необходима експертиза. Естествено тя е необходима за това, което вие казахте, 
ако успеем да предоговорим този договор или да се сключи нов. Не зная как 
точно да се изразя в момента. Експертизата е необходима тогава наистина, за да 
сме сигурни в доброто решение, което ще се вземе. Аз също подкрепям това, 
което изговориха всички колеги тука. Всеки даде някакви аргументи и наистина 
мисля, г-н кмете, че има смисъл от такава комисия, такава сесия, защото не е 
прав г-н Кръстанов за едно. Той принципно е прав, че такса смет не може да се 
харчи за нищо друго. Действително точно така е. Само че вие, понеже 
доплащате от общите други приходи и дефакто се получава, че ние лишаваме 
населението от поредица други услуги вероятно. Нали? Въпросът на г-н 
Сабрутев – от къде е единия милион. Нали? 
(Стефан Сабрутев, от място: Затова, защото Общинската администрация не 
си е свършила работа…) 
ДАНЧО КИРЯКОВ: Можеше този един милион за държавата да отиде за нещо 
друго. 
(Разисквания в залата.) 
ДАНЧО КИРЯКОВ: Г-н Сабрутев, вижте. Вашият въпрос също е несъстоятелен 
за този един милион. На единия милион няма печат „Влади Горанов”. Панделка 
вързана и да я носи някой през жицата на интернета и на банката. Няма такъв 
филм. От къде е единия милион няма кой да ви каже. Да викнете и Стив Ханк, и 
той не може да ви каже. 
(Михаил Генчев, от място: От местните данъци.) 
ДАНЧО КИРЯКОВ: Моля ви, с това завършвам. Моля ви наистина да се отнесем 
сериозно и предлагам прекратяване на разискванията. Предлагам го, защото 
виждам, че има единомислие във всички групи съветници по този въпрос. 
Мисля, че е излишно повече. 
СЛАВКА КАМЕНОВА: И в тази връзка, от името на вносителя – инж. Цекова – 
зам.-кмет. 
(Димитър Кръстанов, от място: Реплика, ако може първо.) 
СЛАВКА КАМЕНОВА: След инж. Цекова. 
(Данчо Киряков, от място: Моля ви, процедура. Длъжна сте да го гласувате.) 
СЛАВКА КАМЕНОВА: След малко ще дам почивка. Моля ви! 
(Данчо Киряков, от място: Процедура беше направена.) 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Г-жо Цекова, на бързичко. Ще обява почивка. 
(Димитър Кръстанов, от място: Имам основание да взема думата.) 
(Данчо Киряков, от място: Може да имаш, но има процедура.) 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Слушаме инж. Цекова. 
МАРИАНА ЦЕКОВА – зам.-кмет на Община Смолян: Уважаеми дами и 
господа общински съветници! Извинявайте, г-жо Каменова, първо трябваше към 
вас да се обърна. Искам да ви кажа, че голяма част от исканията на съветниците, 
които са дадени относно тази сесия, която трябва да бъде проведена, ние сме 
пристъпили към организиране на тези действия. Искам обаче и моля всички вас, 
тъй като в момента в града пилотно имаме сключен договор за разделно 
събиране, но нека като съберете тази групичка, която трябва да бъде, дори да е 
огромна, дори да е по-малка, от експерти, да видим и другото нещо, което се 
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случва по контейнерите, защото аз за разлика от цялата администрация, съм се 
возила неколкократно при сметосъбирачите дори, с хората, които събират 
боклука. Искам да ви кажа, че изключително много вреден отпадък се поставя до 
кошовете. В никакъв случай не защитавам фирмата, която събира, но техният 
ангажимент не е за строителните и биоразградимите отпадъци. В техният 
договор, този ангажимент не е вменен. Ние събираме битови отпадъци. 
Строителните отпадъци, на всички нас, всички граждани на общината, стоят в 
чувалчета до контейнерите. Няма такова нещо. Имаме наредби, имаме закони. 
Тези строителни отпадъци да бъдат така добри всички, които извършват 
ремонти в жилищата си, да ги откарват на депото. Това е ангажимент. Когато 
обаче сметосъбирача мине и аз кажа: Защо не сте го събрали?, се налага машина, 
която ще натовари тези отпадъци, отделно друг камион, който ще ги извози, 
съответно да бъде натоварен и да ги извози на депото, това всичко нещо се 
записва на нашия гръб. На всички останали. Аз не съм съгласна. Нито като част 
от ръководството на общината, нито като обикновен гражданин. След като 
правиш такива действия, след като си почистваш градината и си изсипваш 
биоразградимите отпадъци до кошовете, бъди така добър да си плащаш за тези 
данъци. Да, имаме временно депо за биоразградими отпадъци. Г-жа Гаджева е 
тук и може да каже, на Турян. Това е временно депо, което ние докато не 
извършим съответните действия по Закона за устройство на територията и не го 
изградим такова, каквото трябва да бъде, то не може да бъде регистрирано. След 
това то трябва да бъде и почистено, рекултивирано това временно депо. Както и 
за строителните отпадъци нямаме такова депо. То също трябва да бъде 
изградено. В момента част от строителните отпадъци ги депонираме върху наш 
имот. Да, санкция, ама трябва да има и съзнание, нали? 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Благодаря ви! Уважаеми дами и господа, последна 
семплика. Г-н Кръстанов, секунда. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Мога да взема думата на две основания, г-жо 
Каменова, и вие много добре го знаете. Първо като реплика на основното 
изказване на г-н Киряков и второ, като лично обяснение, тъй като той три пъти 
спомена моето име в изказването си. Ние с него сме си симпатични от много 
отдавна, но той е забравил, че в повечето от нашите спорове тук, в тази зала, сме 
излезли по един начин не съвсем удовлетворителен за някои. Както и да е, да не 
връщаме историята назад. Побелели сме в тази каша да решаваме определени 
проблеми, по които има различен възглед и подход. Аз не казвам нищо различно 
от това, което той спомена. Но нека да сме наясно. 48 месеца, инж. Киряков, вие 
имахте възможност да докажете това, което сега ми демонстрирате вербално. И 
аз се учудвам. Мина цял мандат, продължава някой да говори „вашето 
управление”. Кое наше управление? След 48 месеца нашето управление отново 
носи вреди. Ами  вие слагате изключително лош печат на безпомощност и 
безидейност, ако през тези 48 месеца не сте направили нищо. 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Излизаме извън рамката на точката, г-н Кръстанов.  
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: От тази гледна точка, аз не приемам упрека „вашето 
управление” – първо. Второ. Елементарното уважение между нас трябва да ни 
даде възможност да признаем правото на всеки да има своя позиция по един или 
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друг въпрос. Аз така ги виждам нещата, така ги представям. И признавам 
правото на всеки тук в тази зала, да изрази свободно своето становище. 
СЛАВКА КАМЕНОВА: По същество, ако сте приключили. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: По същество, проблемът с отпадъците не е толкова 
елементарен. И дайте да се хващаме сериозно с него, професионално. 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Г-н Сабрутев, имате думата. 
СТЕФАН САБРУТЕВ: Вземам думата за реплика, тъй като г-н Киряков спомена 
моето име. Само, г-н Киряков, тъй като ви уважавам достатъчно много, вие сам 
разбирате, че този 1 милион е излезнал от сметките на Общината. Дали е 1/2 или 
трета. Да ви попитам, можеше ли с този един милион да изпълним някакъв 
инфраструктурен обект? Можеше ли? Ако бяха събрани 43 % от сумата, която не 
е събрана. Значи Общинската администрация тази година не е работила добре. 
Това е истината. Единият милион – бръкнахме в джоба и го взехме и го платихме 
за такса смет. Ако беше събрана, ако работеха както трябва, щяхме да свършим с 
този един милион прекалено много работи. 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Г-н Сабрутев, нека да не се връщаме на тази тема. 
Благодаря ви. Г-н Киряков, право на отговор. Но не споменавайте имена повече. 
Моля ви! 
ДАНЧО КИРЯКОВ: Уважаеми г-н Кръстанов! (Смях в залата.) Аз в никакъв 
случай не искам да отнемам вашето право на мнение. Нещо не сте ме разбрал. Аз 
подчертах и ще го подчертавам винаги при възможност това, което съм споделил 
с вашите колеги в Широка лъка. Че ние 20 години ще гълтаме, ще сърбаме 
„горещата супа” от вашето управление. Не ми отваряйте сега устата на други 
теми, аз да ви кажа аргументи за това, защото не е само такса смет. При друга 
възможност, при друга ситуация, аз това, което сега го казах преди малко, пак 
ще го напомня. Защото толкова са много проблемите онаследени, че те не могат 
да се решат за един мандат. 20 години не са един мандат. И ще видите, че и този 
мандат ще мине, и следващият ще плаща онзи заем за улиците, които ги 
разкопахме след това за водния цикъл. Приключвам. Г-жо председател, много ви 
моля, вие хубаво ми благодарете, обаче аз ви моля да спазвате Правилника на 
Общинският съвет и когато съм предложил прекратяване на разискванията, вие 
сте длъжна веднага да го подложите на гласуване. 
СЛАВКА КАМЕНОВА: За съжаление, неудържими са някои съветници. 
Приключихме. Преди да подложа на гласуване предложението за прекратяване 
на разискванията, се изкушавам да кажа едно изречение. Административните 
актове, които приема Общинският съвет, се преценяват по целесъобразност и 
законосъобразност. До момента, включително и в комисиите, обсъждаме тази 
точка единствено и само по целесъобразност. Изрично подкрепих в комисията и 
аз направих подобно предложение и го поддържам и в момента, че трябва да се 
създаде комисия. Но това ще го обсъдим преди насрочването наистина на една 
нарочна сесия на Общинския съвет. Сега обаче, римска поговорка гласи: 
„Договорът между страните е закон за страните”. Лош, калпав, нецелесъобразен, 
той е закон. Тази план-сметка е подготвена спрямо един действащ договор. Дали 
ще бъде прекратен, дали ще бъде предоговорен, това са едни бъдещи пожелания 
на всички съветници. Да се предоговори и да се отговори на исканията, на 
разискванията, които да удовлетворят и нас – общинските съветници, и 
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гражданите. Затова подлагам на гласуване да прекратим разискванията и да 
гласуваме проекта за решение така, както е предложен от вносителя, променен и 
от комисиите. До колкото разбрахме, чухме вносителят, той не възразява да се 
създаде такава работна група. Моля, който е съгласен да прекратим 
разискванията, да гласува. 
 
ГЛАСУВАХА: „ЗА” – 29, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0. 
 
СЛАВКА КАМЕНОВА: 29 „за”, без „против” и „въздържали се”. Прекратяваме 
разискванията. Подлагам на гласуване решението по тази точка, което съдържа 
две решения на практика. Първото предложение: Приема план-сметка за 
приходите и разходите за събиране, извозване, обезвреждане в депото …” и т. н. 
Това е първото решение. 
(Димитър Кръстанов, от място: Процедура, моля ви се!) 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Момент. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Вие подлагате на гласуване, г-жо, основното 
предложение. Основното предложение преди да гласувате, трябва да гласувате 
предложение, което направи г-н Иванов от името на комисията. 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Това е второто предложение, г-н Кръстанов. Затова 
обявих предварително. Гласуваме първото предложение по отношение на план-
сметката, след това ще гласуваме предложението на комисиите. Ако не 
възразявате, да се създаде комисия. Предложението на г-н Иванов като 
председател на комисията, да не се приема. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Предложението на комисията трябва да гласувате, 
тогава основното предложение. 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Точка първа. То е все по точка първа. 
(Стефан Сабрутев, от място: Не е т. 1.) 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Точка първа: Да гласуваме предложението на комисията 
да не се приема план-сметката. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: От името на комисията, г-н Иванов внесе 
предложение да не се приема план-сметката. 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Точно това предложение ще подложа. Това е по т. 1. 
Решението по т. 1. Зачетох предложението на кмета.  По него, предложението на 
Комисията е да не се приема. И подлагам на гласуване предложението на 
Комисията да не се приема план-сметката.  Гласуваме предложението на 
Комисията по бюджет и финанси да не се приема сметката. Който подкрепя 
решението на Комисията, моля да гласува. Обявете резултата. 
(Виолета Бояджиева: 24 „за”, „ против” няма, „ въздържали се” 5.) 
СЛАВКА КАМЕНОВА: С резултат 24 „за” предложението на Комисията, без 
„против” и 5 „въздържали се”, предложението на Комисията се приема. Тоест 
Общинският съвет отхвърля предложението на Кмета на Община Смолян да се 
приеме план-сметката. Второто предложение на Комисията по бюджет и 
финанси, подкрепено и от Комисията по законност: „Възлага на кмета на 
община Смолян да създаде експертна група за преразглеждане на договора с 
„Титан””… Срок до 15 януари, който е срок за съставяне на експертната група, 
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която може да бъде от г-н Асенов, г-н Кръстанов.. Тя може да бъде и след 
събиране на председателите на групите. Който е съгласен… 
(Михаил Генчев, от място: Много точно го предложи г-н Иванов. Нека да го 
предложи още веднъж.) 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Моля ви, г-н Иванов, зачетете диспозитива. 
(Михаил Генчев, от място: Анексиране или разваляне, което е точното. Така да 
запишем.) 
СТОЯН ИВАНОВ: Предложението е на всички комисии, включително на 
Комисията по бюджет и финанси, включително и по законност. „Сформиране на 
експертна група за анексиране, респективно разваляне на договора с „Титан”.  
СЛАВКА КАМЕНОВА: Добре. 
СТОЯН ИВАНОВ: Срок – 15 януари. 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Срокът за създаване на групата. Моля, който е съгласен 
с така формулираното предложение за проект на решение по точка втора, моля 
да гласува, да подкрепи. Говорим за анексиране или прекратяване. Анексиране 
може да се получи след предоговаряне.  
ГЛАСУВАХА: „ЗА” – 27, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 2. 
СЛАВКА КАМЕНОВА: С 27 гласа „за”, „ против” няма, „въздържали се” 2, 
приема се предложението на всички постоянни комисии. Приключваме с тази 
точка. Момент. 
КИРИЛ ХАДЖИХРИСТЕВ: Уважаема г-жо председател, аз имам едно 
предложение – създаване на комисия до 15 януари. Това означава ли, че тя ще 
действа след това? 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Сформирането на групата трябва да е до 15. Разбирате 
ли, че това е един отворен срок, в който трябва реагираме общинските 
съветници. 
КИРИЛ  ХАДЖИХРИСТЕВ: Разбирам, но да изпаднем в предишното състояние 
да има комисия, която да не работи. Дайте да определим срок и кога комисията 
трябва да излезне с някакво решение.  
(Разисквания в залата.) 
КИРИЛ ХАДЖИХРИСТЕВ: До 15 януари е създаването на комисията. 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Няма никакъв проблем. Аз ви благодаря. Може да 
допълним: „Възлага на Кмета…”, така, както зачете г-н Иванов, „…, която в срок 
до 15 януари да даде…”, може и така да го направим, „… да даде предложения 
за сроковете и дейностите, които ще извърши до края на месец януари…” 
примерно. Така, както го предложихте. Тази комисия трябва да каже какво точно 
ще прави. Дали ще прави срещи с „Титан”… 
(Михаил Генчев, от място: Извинявам се, къде вървим? Има предложение до 15 
януари да се направи нарочна сесия. На нарочната сесия комисията да внесе 
материал. Това е.) 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Няма такова нещо. Извън точката сме, г-н Генчев. 
Обявявам почивка от 35 минути. 
 

* * * * * 
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(След почивката): 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Колеги, предлагам да продължим работата. Моля 
проверка на кворума. 
(Виолета Бояджиева: 22 общински съветници.) 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Кворум от 22-ма. Продължаваме заседанието. Уважаеми 
колеги, преди почивката пропуснахме да гласуваме предложението на кмета. 
След като гласувахме предложенията на комисиите, подлагам на гласуване 
поименно, за да спазим Правилника, предложението на кмета с предложение за 
решение да се приеме план-сметката. Който е „за” предложението на кмета, на 
вносителя, моля да гласува поименно. 
(Михаил Генчев, от място: Нали гласувахме? Какво ще гласуваме сега?) 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Поименно за самото решение, г-н Генчев. Обсъдихме 
го. Ще се гласува поименно самото решение за отхвърляне, за да закрепим 
решението по Правилник. 
 
Поименно гласуване на проекта за решение по т. 6 от дневния ред: 

1. Анита Чолакова    – отсъства 
2. Валентин Кюлхански    – „против” 
3. Валентин Цолов    – „против” 
4. Данчо Киряков    – отсъства 
5. Димитър Кръстанов    – „въздържал се” 
6. Екатерина Гаджева    – „въздържала се” 
7. Елисавета Лободова    – „против” 
8. Емилия Делиева    – „против” 
9. Ивайло Халваджиев    – „въздържал се” 
10.  Иван Пищалов    – „против” 
11.  Илия Томов     – „против” 
12.  Кирил Асенов     – отсъства 
13.  Кирил Хаджихристев   – „против” 
14.  Коста Начев     – „против” 
15.  Костадин Василев    – „против” 
16.  Мария Семерджиева    – „въздържала се” 
17.  Марияна Методиева    – отсъства 
18.  Милен Пачелиев    – „против” 
19.  Михаил Гунчев    – „въздържал се” 
20.  Михаил Генчев   – „против” 
21.  Петър Мирчев    – „въздържал се” 
22.  Петя Пампорова    – „въздържала се” 
23.  Петя Язова     – „против” 
24.  Салих Аршински   – отсъства 
25.  Славка Каменова   – „въздържала се” 
26.  Стефан Сабрутев   – „против” 
27.  Стоян Иванов    – „въздържал се” 
28.  Филип Топов    – „въздържал се” 
29.  Юлия Кисьова    – „против” 

СЛАВКА КАМЕНОВА: Обявете резултата. 
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(Виолета Бояджиева:  Няма „ за”, 14 „ против” , 10  „ въздържали се”.) 
СЛАВКА КАМЕНОВА: След поименно гласуване на предложението, с 14 
„против”, 10 „въздържали се”, предложението на вносителя не се приема. 

 
Общинският съвет, поради неизпълнено условие на чл.27, ал.4,  от Закона 

за местното самоуправление и местната администрация прие 
 

Р Е Ш Е Н И Е:  
№ 28 

 
1. Не приема Решението по докладна записка относно: Приемане на план – 

сметка за приходите и разходите от такса битови отпадъци в Община 
Смолян през 2016 година. 

 
2. На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и 

мастната администрация възлага на кмета на община Смолян да създаде 
експертна група за анексиране, респективно прекратяване договара с 
фирма „Титан“ в срок до 15.01.2016 г. 

 
ПО СЕДМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Приемане Наредба за 
определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги в 
Община Смолян. 

Докладва: Николай Мелемов – кмет на Община Смолян 
 
 
СЛАВКА КАМЕНОВА: По тази точка, след обсъжданията в постоянните 
комисии, бяха направени предложения, поради което давам думата на г-н 
Иванов да внесе разяснения и да изчете решението. 
СТОЯН ИВАНОВ: Уважаема г-жо председател, уважаеми г-н кмет, уважаеми 
колеги! При положение, че не прие план-сметката, в сила остава последната 
приета план-сметка – 2011 г., при 240 лв. минимална работна заплата с онези 
промили и съотношения, които са към онзи момент. Тука предложението на 
Комисията по законност е към тази план-сметка, във връзка с промяната в 2012 
г. и таксите, които се налагат по чл. 60 и чл. 64 от Наредбата за управление на 
отпадъците, от 1,2 промила, предложено в първоначалния вид, ние предлагаме 
0,6 промила. С тези 0,6 промила очакваното завишение на цялата такса, се 
очертава около 24 %. Не 80, а 24 % като тази промил е задължителен по 
отношение на управление и рециклиране на отпадъците. Очакват се около 
500 000 лв. допълнително приход. При положение, че успеем, в следствие на 
рестриктивни действия, създаване на видеонаблюдение, завишаване на контрола, 
електронен кантар и т. н., би следвало да успеем да се поберем и намалим 
боклука очаквано под това, което сега се отчита – 18-19 тона. Очаква се да 
влезнат около 500 000 лв. с това, което предлагаме. 
(Михаил Генчев, от място: Извинявам се. Кой го е предложил това нещо?) 
СТОЯН ИВАНОВ: Комисията по законност. 
(Михаил Генчев, от място: Кой го е предложил?) 
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СТОЯН ИВАНОВ: Комисията по законност. 
(Михаил Генчев, от място: Ти си председател на Бюджетната комисия.) 
СТОЯН ИВАНОВ: Аз съм председател на Бюджетната комисия, но.. 
(Михаил Генчев, от място: Кажете какво е предлагано на Бюджетната 
комисия, пък Комисията по законност да си каже.) 
СТОЯН ИВАНОВ: Снощи, на Председателския съвет, на Консултативния съвет, 
се взе решение аз да докладвам по тази точка и да обединя двете предложения. 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Записано е. Моля ви, да зачетем, г-н Иванов, от 
протокола, който е воден в комисията: Комисията по бюджет и финанси е приела 
докладната записка с направените промени от Комисията по ТУОС, без 
Приложение № 1”. И то в частта, която сте обсъждали. 
СТОЯН ИВАНОВ: Нека да завърша и тогава взимайте отношения и правете 
каквото прецените. В Комисията по законност и аз като председател на 
Бюджетната комисия. Понеже този налог се дължи, този налог се дължи, ние по 
някакъв начин трябва да намерим изход не за сметка на общите приходи. Трябва 
да намерим изход гражданите да поемат тази част от този налог. Това, което е 
предложено в план-сметката, която г-н кмета предлага е 1,2 промила, ние се 
обединихме цялата комисия – 0,6 промила. Г-н Кръстанов беше там, той би 
следвало да ви запознае, ако сте имали заседание на групата. Продължавам 
нататък. Комисията по законност прие предложенията от другите комисии за 
ползване на един контейнер – било 1 000, става сега 1 300; за ползване на 
контейнер с обем 4 куб. м. годишно – от 3 500, става 4 000. До колкото знам, 
това е предложение и на г-н Сабрутев. Със забележката: таксата за определяне 
на база количество се определя след подадено заявление в срок до един месец 
след приемане на Наредбата. До толкова с Приложение № 1. Комисията по 
законност прие с две забележки в Приложение № 4. Едната е в т. 6: „Копия от 
планове до формат А3 със заверка” – 15 лв. и за разглеждане заявления за 
издаване удостоверение за въвеждане в експлоатация от лице, упражнило 
строителен надзор и от технически ръководител за строеж V категория – 50 лв. 
Това са двете промени, които предлага Комисията по законност. Аз лично 
персонално, във връзка с докладна записка от Мариана Хаджигенчева – 
директор на общинско предприятие… 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Нека да е в хода после на разискванията. 
СТОЯН ИВАНОВ: Аз го предлагам, пък след това…  
СЛАВКА КАМЕНОВА: Добре. 
СТОЯН ИВАНОВ: Аз го предлагам за гласуване. Понеже се създава връщане 
назад от това, което те са получили като приход с това, което се предлага, те си 
предлагат старите неща. Предлагам да си останат в тази наредба старите 
постановки. За сеанс за ученици – 2 лв.; за пенсионери – 3 лв.; за възрастни – 5 
лв.; за сеанс на чужд език – 10 лв.; за наблюдение с телескопи – дневни – 3 лв., 
вечерни – 5 лв. Минимални такси за сеанс на малобройна група – 40 лв.; наем 
зала за 1 час – 50 лв.; за 2 часа – 80 лв.; за всеки следващ час – +40 лв. Наем зала 
за работни срещи и семинари – за час – 25 лв., за 2 часа – 40 лв., за всеки 
следващ час – +20 лв. Последното е да отпаднат от проекта тъй наречените 
„семеен билет” и „комбиниран билет”. Предложението за семеен билет е твърде 
ниско и ще доведе до рязко намаляване на приходите, а идеята за комбиниран 
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билет е от 2 години и до сега не е намерена формула за осчетоводяването му. 
Това са предложенията ми. Те са свързани с достигане на приходите, които 
Планетариума е постигнал. Защото ние нямаме интерес да се връщаме назад. 
(Михаил Генчев, от място: Процедура.) 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Не сме приключили с представянето на докладната. В 
момента г-н Иванов беше в процедура по представяне становището на 
комисията. Г-жо Язова, ще вземете ли отношение? Председателят на Комисията 
по ТУОС. 
ПЕТЯ ЯЗОВА: Г-н кмете, уважаеми общински съветници, дами и господа! Ще 
повторя нещата, които каза г-н Иванов. На Комисията по ТУОС се прие да 
увеличи на контейнер с 0,6 промила и да се изчисли пропорционално. Вместо 
1 000 лв. да стане 1 300 лв. и вместо 3 500 лв. да бъде 4 000 лв. В Приложение № 
4 предложението по т. 6: копия от планове до формат А3 със заверка – таксата да 
стане 50 лв. и в Приложение № 4, стр. 3, т. 1: Регистриране въвеждането на 
строежи в експлоатация и издаване на удостоверения за въвеждане в 
експлоатация на видовете строежи от ІV и V категория – сумата да е еднаква – 
50 лв.  
СЛАВКА КАМЕНОВА: Г-жо Язова, да уточните. След вашите предложения 
Общинска администрация реагира ли? Това ли е Приложение № 1 и Приложение 
№ 4?  
ПЕТЯ ЯЗОВА: Да, реагирала е. Предложението на решението е съобразено с 
предложенията. 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Това, което е предоставено на съветниците е 
Приложение № 1 и Приложение № 4 с изменението. 
ПЕТЯ ЯЗОВА: Да. 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Така. Г-н Хаджихристев. 
КИРИЛ ХАДЖИХРИСТЕВ: Уважаема г-жо председател, уважаеми г-н кмет! 
Тъй като г-н Иванов е председател на Комисията по бюджет и финанси и член на 
Комисията по законност, той затова докладва обобщено, както решихме вчера на 
Председателския съвет промените. И Комисията по законност приема Наредбата 
с уточнените изменения, които са предложени. 
СЛАВКА КАМЕНОВА:  Г-н Мелемов като вносител. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Аз също приемам предложенията на комисиите. Да не 
си забрави г-н Генчев какво иска да каже. Нямам какво да добавя. 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Приемате това предложение, което е предложено от 
комисиите по Приложение № 1 и Приложение № 4 и то да бъде неразделна част. 
Г-н Генчев. 
МИХАИЛ ГЕНЧЕВ: Аз благодаря на кмета за напомнянето, защото наистина 
съм в такава възраст, но все още механизмите работят. Г-жо председател, ще ви 
моля да се придържаме към Правилника сегашния. И сега тука от тази трибуна 
казвам: Прекомерно много закъсняваме с приемането на Правилника за работата 
на Общинския съвет. Това е един от първите нормативни документи, който 
трябва да се приеме, за да може работата на Общинският съвет да се организира 
така, както решим в Правилника. В момента работим по стария правилник и в 
стария правилник няма такива неща, за които се говори: консултативни съвети, 
някой да докладва от името на другите комисии и т. н. Ние общинските 
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съветници се явяваме на заседание на комисиите, казваме си становищата и 
мнението. Комисията взема съответните решения и председателите на 
комисиите трябва да бъдат така добри да информират Общинския съвет на 
заседанието. Няма консултативни съвети, няма възлагане на отговорности някоя 
си на някоя комисия да докладва от името на някоя си и т. н. Ще ви моля да се 
придържаме към Правилника, който в момента действа. 
СЛАВКА КАМЕНОВА: С изричната уговорка, че нито едно от решенията на 
комисиите не са подменени. И за този председателски съвет, това са 
председателите на комисиите, които се събираме в оперативен порядък да 
уточним решенията на комисиите и докладването. Нищо не е подменено, нито е 
официализиран този председателски съвет. Мисля, че за по-голяма прозрачност, 
не работим на тъмно. По отношение на Правилника, в момента тече процедура 
по неговото публично обсъждане, качен е на страницата на Община Смолян за 
обсъждане. Чакаме предложения в 14-дневен срок, до 30 декември. Благодаря 
ви, г-н Генчев. Г-н Сабрутев. 
СТЕФАН САБРУТЕВ: Уважаема г-жо председател, уважаеми г-н кмет, колеги! 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Всъщност откривам разискванията, за протокола. 
СТЕФАН САБРУТЕВ: Във връзка с предложенията, които са направени и 
работата на комисиите, аз искам само да кажа, тъй като беше споменато моето 
име, че съм предложил промяна в заплащането, когато е подадена декларация за 
заплащане на контейнер. Да, предложих такава, при условие, че изобщо се 
приеме някаква промяна, тъй като не беше справедливо с 300 % увеличение. 
Обаче като цяло аз искам да изразя личното ми несъгласие и на цялата група от 
БСП с така предложените увеличения. До преди час ние дискутирахме за 
увеличението за приемането на план-сметката и там увеличението беше ясно. 
Сега ще се наложи пак да повторя, че ако ние колеги, внимателно да ме чуете, 
приемем Приложение № 1, така както е предложено, ние моментално вдигаме 
такса смет на всички граждани с 80 % и на фирмите с около 50-60 %. Затова съм 
твърдо „против” да приемем Приложение № 1. Правя директно едно 
предложение: Промените в Приложение № 1 да отпаднат. 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Г-н Иванов.  
СТОЯН ИВАНОВ: Ако групата на БСП и г-н Сабрутев не са получили новото 
променено Приложение № 1 със старите коефициенти и промили от 2011 
година, ето ги при мен старите промили. Плюс 0,6 промила – единствената 
промяна от 2011 г. и то не касае почистващата фирма. Касае вноските по чл. 60 и 
чл. 64 от Закона за управление на отпадъците. Няма как, при положение че то е 
регламентирано със закон, ние да не ги платим. Трябва да ги вземем от някъде да 
ги платим. Нали така? И те са свързани с цялостната наредба. 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Други? Г-н Сабрутев, реплика. 
СТЕФАН САБРУТЕВ: Уважаеми г-н Иванов! Ще се наложи в днешното 
заседание за трети път да повторя, че средствата от където ще съберем 0,6-те 
промила, които предлагате са по-добрата събираемост. Когато съберем 43 %, 
които не са събрани тази година и почнем да си ги събираме, ще дойдат и парите 
за тези 0,6 промила. Затова твърдо сме против всякаква промяна в Приложение 
№ 1. 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Други? Г-н Кръстанов. 
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ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Благодаря ви, г-жо председател! Уважаеми г-н кмет, 
уважаеми колеги! Вземам думата, за да стане още по-ясно, че аз участвайки в 
заседанията на Комисията по бюджет, финанси и икономическо развитие и 
Комисията по законност, местно самоуправление, обществен ред и сигурност, 
съм присъствал на обсъждане за увеличение с 0,6 на основния промил по 
отношение формиране на такса твърди битови отпадъци. Там съм гласувал 
категорично против, защото има наистина едно обстоятелство, което 
практически обезсмисля увеличението на таксата при положение, че в рамките 
на 3 100 000 лв. ние събираме 2 000 000 лв. Има недобори 43 %, за които 
спомена колегата, които при положение, че бъде увеличена събираемостта, 
могат да покрият и таксата към РИОСВ, възлизаща на споменатите вече от мен 
920 000 лв. Бях категорично против и го обясних защо. Има логика да се 
обсъжда подобен въпрос, но той наистина води до натоварване на 
добросъвестните данъкоплатци. В нашия край има много такива хора и аз съм 
между тях. Опитвам се в началото още на годината да си платя данъците, 
таксите и т. н,  дължимите суми към община и държава. Не е коректно, не е 
справедливо да натоварваме тези, които практически така или иначе са 
добросъвестни и са отговорни към своите действия като граждани в 
задълженията си към Общината. Приемайки този 0,6 промила, отново отиваме в 
казуса на увеличение като цяло на такса твърди битови отпадъци. Сега, одеве г-
жа Аръчкова намери едно обяснение на всичко това, но ние продължаваме да 
смятаме категорично, че с подобряване на събираемостта като цяло, на онази 
разяснителна работа, която трябва да стигне до всеки смолянски гражданин, с 
условието, че от това следват определени неблагоприятни последици за този, 
които не си плаща данъците, ние можем да осъществим това плащане, което 
фактически е наказателно към РИОСВ поради това, че не се събират разделно, за 
да се рециклират определен вид отпадъци. Така че с чиста съвест категорично 
против това, което се предлага. Ние всички застанахме зад тезата, че 
Приложение № 1 да отпадне и от там нататък докато действа комисията, която 
ние избрахме, за да преразглежда договори и т. н., остават досегашните ставки. 
Това е нашата окончателна позиция. 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Г-н Топов. 
ФИЛИП ТОПОВ: Колеги, това, което се сподели тука и от г-н Кръстанов, и от г-
н Сабрутев, а пък и от другите колеги, които са на комисиите, е вярно. На 
комисиите беше взето едно такова принципно решение Приложение № 1, както 
беше предложено за обсъждане, да се гласува единствено и само по т. 4, която 
касае и зачитам дословно: „.. за обезвреждане, рециклиране и оползотворяване 
на битови отпадъци, включително отчисления по чл. 60 и чл. 64 от Закона за 
управление на отпадъците”. И по това фактически всички се обединихме, вместо 
предлаганите 1,2 промила, да отиде на 0,6 промила. И всичко останало от това 
Приложение № 1 дето се казва, да не се гласува. Внасям обаче едно пояснение. 
Администрацията си е направила труда и понеже по закон, когато една план-
сметка не се приеме за съответната година, се отива на ставките, които са били 
на предходната и по-предходната година. В нашият случай отиваме на 2011 г. и 
администрацията си е направила труда да препише тези ставки от 2011 година за 
по-голяма нагледност. Това е, г-н Кръстанов, и мисля, че няма нещо разминаване 
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в общата воля при условие, че така или иначе по закон ние отиваме на тези 
ставки от 2011 година. Да бъдат така нагледно представени и да ги приемем тези 
неща. Всичко, което до момента е съществувало от 2001 година до момента се 
запазва, с изключение на тази точка 4, като тука промилите се намалят на 0,6. 
Още нещо пояснявам. Само за секунда. Изискванията по този чл. 60 и 64 от 
Закона за управление на отпадъците  е влезнал в сила от 2012 г. Въпреки много 
големия резерв, на мен специално, по отношение на таксата битови отпадъци, 
считам, че това е резонно да го подкрепим, защото в крайна сметка натоварваме 
бюджета, ако не отчисляваме по закон тези отчисления за държавата. Няма 
нищо, което да е странно, да е заобиколена нашата воля. Предлагам наистина 
този нагледен материал, колега Кръстанов, преписали са ставките от 2011 
година. 
(Димитър Кръстанов, от място: А +  0,6?) 
ФИЛИП ТОПОВ: Промяната е единствено и само в пункта за т. нар. такси за 
обезвреждане на битовите отпадъци по закона, които влезнаха в сила 2012 г. 
Коректно е направена тази справка, разбирате ли? Вървим на 2011 г. за всичко 
останало, единствено само 0,6 промила по Закона за управление на отпадъците, 
вместо предлаганите 1,2 промила от администрацията. 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Г-н Генчев. 
(Димитър Кръстанов, от място: И на каква абсолютна сума възлиза това?) 
МИХАИЛ ГЕНЧЕВ: Г-жо председател, ще ме накарате да не ходя на комисии. 
Ние  ходим на комисии, на комисиите взимаме съответни решения и 
председателите на комисии са длъжни да докладват решенията, които сме взели 
пред Общинския съвет, а не да манипулираме Общинския съвет. Г-н Топов 
говори от името на всички комисии, че сме взели такова решение. Аз съм 
присъствал на две комисии. Такова решение не сме разглеждали и не сме 
обсъждали. Присъствам в работата на две основни комисии – Бюджетната и 
ТСУ, на които взехме решение категорично. Почти с пълно мнозинство. 
Председателите да докладват тия работи, че отхвърляме Приложение № 1 и ако 
трябва да коментираме нещо и да правим от тука нататък, да излизат хората, 
които правят нови предложения, да си вървят по реда предложенията, да ги 
гласуваме по реда на постъпването им и да видим какво ще стане. Но не някой 
да ме убеждава тука от името на консултативен съвет, от името на комисиите, от 
името на някой си. Затова попитах още в самото начало кой измисли и кой 
предложи тези 0,6 промила за увеличение на някаква си такса?  
СЛАВКА КАМЕНОВА: Не е свършил г-н Генчев, изчкайте. 
МИХАИЛ ГЕНЧЕВ: Не съм свършил, да. Който иска да прави такива 
предложения, да се изправи тука и да ги направи от собствено име и не да се 
казва, че комисиите гласуваха, комисиите решиха. Това, което сме решили и 
което сме гласували, да се докладва коректно. 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Г-н Хаджихристев, само за секунда. Само преди два 
часа, г-н Генчев, вие казахте, че решенията на комисиите не са догма. Да, така е. 
Мястото, в което се правят предложения е залата на Общинския съвет. Така ли 
е? И къде си противоречим като работа?  
(Михаил Генчев, от място: Не искам от името на …(не се чува).) 
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СЛАВКА КАМЕНОВА: При положение, че не са подменени решенията на 
комисиите. Моля ви. Не са подменени решенията на комисиите, допълнено е 
Приложение № 1 така, както е предложено, защото в дебатите стана на въпрос 
точно за този коефициент. Не виждам никакво нарушение на Правилника, още 
по-малко на етичността в залата. Нека да сме етични и да се придържаме към 
това, което наистина искаме да се случва. Г-н Хаджихристев. 
КИРИЛ ХАДЖИХРИСТЕВ: Явно г-н Генчев не е слушал внимателно в 
началото. Това е предложение на Комисията по законност, за 0,6 по т. 4, а не на 
другите комисии. Само на Комисията по законност е предложението. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Другият вариант е да караме на Габрица боклука и да 
не плащаме въобще такси. Някакви такси, дето викаш, да не плащаме и това е. 
 (Михаил Генчев, от място: Нека да се изправят и да кажат на гражданите, че 
увеличаваме с 30 %...) 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Ама това е прието в национален план, г-н Генчев. 
(Михаил Генчев, от място: Няма национални планове. Тука има общинско 
звено…) 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Г-н Генчев, искате ли микрофон? 
(Михаил Генчев, от място: Не искам микрофон.) 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Г-н Топов. 
ФИЛИП ТОПОВ: Аз се извинявам, че вземам втори път думата по този въпрос, 
но като право на дуплика нека да се счита. Ако г-н Генчев и колегите ще се 
успокоят, да оставим само в Приложение № 1 т. 4 – 0,6 промила и всичко 
останало да е празен лист, като по закон така или иначе ще прилагаме това, 
което е изписано от ставката за 2011 г., ако това ви притеснява. 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Искате да кажете, че това не е по преценка на 
администрацията, а е по силата на закона. 
ФИЛИП ТОПОВ: По силата на закона са тези ставки. Сега, че са направени 
нагледно и са го извадили това нещо и са го приложили, мисля че не е пропуск. 
Още нещо обаче, използвам становището и да подкрепя тука г-н Генчев… 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Аз допускам, че няма да се успокои обаче. 
ФИЛИП ТОПОВ: Нека за в бъдеще всички предложения, становища на 
комисиите, да се разпечатват така, както са направени и да се раздават на 
общинските съветници за по-голяма прегледност. 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Ще ги публикуваме на интернет-страницата на 
Общинския съвет. 
ФИЛИП ТОПОВ: Да няма разминаване кой какво чул, кой какво казал. 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Ще ги публикуваме на интернет-страницата, след 
приемането на Правилника. 
ФИЛИП ТОПОВ: Още секундичка само. Само секундичка, ако може. По 
отношение на тия становища на комисиите, наистина не са задължителни, те са 
само за сведение. И правилно, тука ще решаваме какво ще гласуваме в крайна 
сметка. По отношение на тези становища е  хубаво наистина, да се запознават 
своевременно общинските съветници. 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Други изказвания? Г-н Василев. 
(Михаил Генчев, от място: Коце, нищо от това няма да мине.) 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Тука не сме в лично качество все пак, но имате право. 
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МИХАИЛ ГЕНЧЕВ: Аз благодаря на г-н Топов за хвърлената ръкавица. И аз ще 
хвърля една ръкавица. Ако кметът се изправи пред микрофона и каже на 
гражданите на Смолян, че взима присърце 35 % увеличение на такса смет, аз ще 
го подкрепя. 
(От залата: То не е 35.) 
(Михаил Генчев, от място: Точно толкова е.) 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Вие сега с Топов го превърнахте … Един предлага на 
тебе, ти на него, той на мене… 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Г-н Василев, имате думата. 
КОСТАДИН ВАСИЛЕВ: Уважаема г-жо председател, г-н кмет! Аз мисля, че 
наистина на нас малко работата ни куца като комисии, като Общински съвет. В 
смисъл такъв, че ако имахме това обяснение, което в момента се дискутира, 
нямаше да има никакъв проблем. Щеше да го приемем и ние сме „за”.  Ще 
подкрепим докладната на кмета. Въпросът е, че обясненията станаха 
постфактум, след като се получиха някакви негативни изказвания и разисквания 
и след това се получи, че истината е такава. Задължително ние трябва да делим 
този процент, който съществува. Благодаря. Затова за в бъдеще, много ви моля, 
председателите на комисиите да имат малко повече разяснения, защото 
информацията, която я получаваме е в суров вид и нямаме възможност да я 
асимилираме, така да се каже. Благодаря. 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Аз апелирам към съветниците за коректност. Моля, 
проверявайте си електронните пощи. Изпратено ви е своевременно 
предложението, в изпълнение на решението на комисиите, така че няма място за 
прехвърляне на топка. Имаме предложение, имаме разисквания. Други 
разисквания има ли? Г-н Кръстанов. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Ясно е, че администрацията е влязла в своевременна 
връзка с председателите на комисиите и прави това предложение. За да има 
яснота обаче, ви моля да изясним, г-н Хаджихристев, г-н Иванов, за каква 
абсолютна сума в аспект на цялостната сметка за сметосъбиране, сметоизвозване 
и обработка на битовите отпадъци става дума. Тези 0,6 промила върху какво се 
слагат? И каква е всъщност абсолютната сума, която ни е необходима, за да 
извозваме да кажем биологично разградимите отпадъци, другите, които се 
сепарират и т. н. И с колко се увеличава за гражданите? 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Г-жа Аръчкова от името на вносителя. 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Уважаеми общински съветници, уважаема г-жо 
председател, уважаеми г-н кмет! На Комисията по законност беше разработена и 
съжалявам, че точно г-н Кръстанов ми задава този въпрос и не само към мен, а 
към своите колеги общински съветници, защото това е сумата, която Община 
Смолян плаща към РИОСВ. Тази сума е влезнала, законът е влезнал в сила от 1 
юли 2012 г. По старата наредба, която действа до 2015 година, до момента, този 
промил не е променян и не е бил включен като налог за такса битови отпадъци. 
В разработката, която Комисията по законност направи, направи сметка, че тази 
такса е за следващата година 36 лв. на тон. Тоновете отпадъци, които са от 
предходна година, сумата, която като абсолютна сума е 960 000 лв. за 2015 г. до 
месец ноември. В следващата година при налог вместо 28 лв. 36 лв. на тон и 3,12 
на 5,52, тази разлика отиваме на 1 500 000 лв. Затова те, Комисията по 
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законност, предложиха 0,6 промила върху стойността на данъчната оценка, 
както се изчислява налога за такса битови отпадъци, съгласно Закона за местни 
данъци и такси, да бъде завишен с 0,6 промила. За контейнер, г-н Сабрутев, 
предложението беше пред вас, със сумата и с процентното увеличение на такса 
битови отпадъци да бъде увеличена и стойността на контейнер. Затова 
контейнера е увеличен, бобъра – от 1 000 на 1 300 лв., а за контейнер от 3 500 на 
4 000 лв. В това Приложение № 1, Комисията по законност се обедини и към 
точка V, където да бъде дадена възможността на всеки един от нашите граждани 
и фирми, да подадат за намаляване на такса битови отпадъци. Това е 
приложението, което съгласно Закона за местните данъци и такси до 15 
декември всеки може да подаде дали иска да бъде отчитан на количество или на 
бобър, или на нормалния начин за отчитане. В крайна сметка комисията 
предложиха да бъде прието старо решение, в което в едномесечен срок след 
приемане на Наредбата, в едномесечен срок да имат гражданите и фирмите да 
имат право да подадат тази декларация. Това е дописано в Приложение № 1, V 
римско. Това са единствените промени, които в Комисията по законност бяха 
разгледани, предложени и беше накарана администрацията да нанесем като ново 
този чл. 4, точка всъщност 4, която е еквивалент на чл. 60 и 64, която я няма по 
действащата Наредба от 2011 година. И ние това сме направили. Запазили сме 
старата наредба от 2011 година и добавихме на нов ред точка 4 – 0,6 промила 
върху данъчната оценка  на имотите за чл. 60 и 64 от Закона за управление на 
отпадъците. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: И така, и така не получих отговор. Колко става? 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Г-н Кръстанов, сам си взехте думата. Преди вас е г-н 
Иванов. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Е, как? Аз зададох въпрос. 
СТОЯН ИВАНОВ: Аз ще отговоря на въпроса. 
(Михаил Генчев, от място: Чакай! В какво качество ти ще отговориш?) 
СТОЯН ИВАНОВ: Нали се обърна към мен и към г-н Хаджихристев? 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Г-н Генчев, на заседание на Общински съвет сме. Моля 
ви, придържайте се към реда. Най-много го нарушавате вие по отношение на 
вземане на думата. Моля ви. 
СТОЯН ИВАНОВ: Г-н Кръстанов се обърна към мен и към г-н Хаджихристев. 
Аз мисля, че казах. Очакваният размер е около 500 000 лв., а то е толкова просто. 
Едно жилище с данъчна оценка 40 000 лв., като го умножим по 0,6 промила, ще 
получим 24 лева допълнително, допълнително към ставките от 2011 година. 
Допълнително. Това е. Очаквам увеличението, общото увеличение, да бъде 
около 500 000 лв. – 24 %. 
(Михаил Генчев, от място: Ей това казах.) 
СТОЯН ИВАНОВ: Взел съм няколко примера. Развъртял съм ги нещата и ви 
казвам фактите какви са. 
(Димитър Кръстанов, от място: А 0,6 от колко го вземаш като база да 
изчисляваш процентите?) 
СТОЯН ИВАНОВ: 0,6 го вземам от 1,2. Прилагам 50 %. Смятам, че ще 
икономисаме около 50 % и предлагам 0,6. 
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(Димитър Кръстанов, от място: Разбирам те прекрасно. Но 0,6 като 
изчисляваш 24 %, от колко го вземаш? От 2,4 ли?) 
СТОЯН ИВАНОВ: Не от 2,4. 
(Димитър Кръстанов, от място: Колко е досегашната ставка?) 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Други изказвания? 
СТОЯН ИВАНОВ: Досегашна ставка няма. Когато вземеш цялостната план-
сметка, ти трябва да я разбиеш. За сметосъбиране, за сметоизвозване, чистота, 
проектиране, рециклиране и управление на отпадъците. 
(Разисквания в залата.) 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Благодаря, г-н Иванов. Други изказвания? Г-н 
Кръстанов. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Благодаря за усилията да бъде отговорено. Искам 
гражданите да чуят ясно с колко процента им се увеличава такса твърди битови 
отпадъци. Не данък сгради, не нищо останало. Нова или стара? Гражданинът не 
се интересува от това дали ще се вози рециклируем отпадък или друго? 0,6 от 
колко вземаме, за да кажем за гражданина, че няма да плаща 100 лв., а ще плаща 
124? 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Г-жа Аръчкова. 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Г-н Кръстанов, до сега този промил не е влизал в нашата 
такса. В таксата от 2011 година такъв промил не е имало. Такъв закон и такъв 
член не е имало. Този закон и този член влизат от 1 юли 2012 година.  
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: И какво е това увеличение за гражданите от този 
закон? Аз плащам примерно 150 лв. на половин жилище. Примерно говоря. 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Като тръгнем да бистрим проценти, еквивалента, върху 
която се изчислява това нещо, е данъчната оценка. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: А нали върху данъчната оценка е и другата? Моля ви 
се! 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Г-жо Аръчкова, седнете. Г-н Кръстанов… 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Нали върху данъчната оценка се плаща и другата 
такса твърди битови отпадъци? Какъв е процента на увеличение за гражданите? 
Може ли такова нещо? Ще трябва да търся данни и ще го изчисля веднага, ако 
имам как. 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Други изказвания? Ако няма, да прекратим 
разискванията. Имаме едно предложение на г-н Сабрутев да отпадне 
Приложение № 1. 
(Михаил Генчев, от място: Вече се обърках. На две комисии има такова 
предложение. На две комисии.) 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Да го подложим на гласуване? 
(Филип Топов, от място: Гласуваме предложението на г-н Сабрутев.) 
(Михаил Генчев, от място: Не на Сабрутев, на двете комисии.) 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Моля ви, г-н Топов, да поясните. 
ФИЛИП ТОПОВ: Прощавайте, малко яснота. Само предложенията направени в 
зала от общинският съветник подлежат на гласуване. 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Точно. Той го направи в зала предложението да отпадне 
изцяло Приложение № 1. 
(От залата: Първо него трябва да гласуваме.) 
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(Стефан Сабрутев, от място: Промените в приложението.) 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Него гласуваме първо, да. Това предлагам. Който е 
съгласен с предложението на г-н Сабрутев, моля да гласува. Резултат? 
(Виолета Бояджиева: Резултатът е 5 „за”, „ против” 14, „ въздържали се” 6.) 
СЛАВКА КАМЕНОВА: С резултат 5 „за”, 14 „против” и 6 „въздържали се”, 
предложението на г-н Сабрутев не се приема. Който е съгласен да прекратим 
разискванията по внесеното предложение от г-н Мелемов – кмет на община 
Смолян, моля да гласува. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА” – 23, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 1. 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Разискванията се прекратяват. Подлагам на гласуване 
предложението на кмета, като ако не възразявате, да гласуваме по т. 4 по 
Приложение № 1 първо. 
ФИЛИП ТОПОВ: Точно това щях да предложа. Първо да гласуваме това, което 
се предлага като допълнение в Приложение № 1, а именно по т. 4, навсякъде, 
където е разписано – 0,6.  
СЛАВКА КАМЕНОВА: Благодаря за уточнението. Говорим на един и същ език. 
Довършихте ми изречението, както се казва. Който е съгласен да подкрепим 
предложението в Приложение № 1, навсякъде, където е отразен коефициент 0,6 
промила, да го подкрепим. Обявете резултата. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА” – 21, „ПРОТИВ” – 5, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0. 
СЛАВКА КАМЕНОВА: С резултат 21 „за”… А защо ми се струва, че трябваше 
да направим поименно гласуване? А, ние тука сме по предложенията само. Само 
по предложенията. Предложението се приема. По Приложение № 4 бяха 
направени предложения така, както са приложени. Който е съгласен да ги 
подкрепим, моля да гласува. Бяха уточнени от г-жа Язова.  
ГЛАСУВАХА: „ЗА” – 21, „ПРОТИВ” – 4, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 1. 
СЛАВКА КАМЕНОВА: С резултат след явно гласуване: 21 „за”, 4 „против”, 1 
„въздържал се”, предложението по Приложение № 4 се приема.  
(Стоян Иванов, от място: По Приложение № 6, моето предложение.) 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Предложението на г-н Стоян Иванов. Ще го зачитате 
ли? Нямаше разисквания по вашето предложение. Който е съгласен да 
подкрепим предложението на г-н Иванов, моля да гласува.  
ГЛАСУВАХА: „ЗА” – 24, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0. 
СЛАВКА КАМЕНОВА: С резултат 24 „за”, без „против” и „въздържали се”, 
предложението на общинският съветник г-н Иванов по Приложение № 6 се 
приема. Преминаваме към поименно гласуване на предложения проект за 
Наредба с гласуваните промени. 
 
Поименно гласуване на проекта за решение по т. 7 от дневния ред: 

1. Анита Чолакова    – „за” 
2. Валентин Кюлхански    – „за” 
3. Валентин Цолов    – „за” 
4. Данчо Киряков    – отсъства 
5. Димитър Кръстанов    – „против” 
6. Екатерина Гаджева    – „за” 
7. Елисавета Лободова    – „за” 
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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     – „за” 
15.  Костадин Василев    – „за” 
16.  Мария Семерджиева    – „за” 
17.  Марияна Методиева    – „против” 
18.  Милен Пачелиев    – „против” 
19.  Михаил Гунчев    – „за” 
20.  Михаил Генчев   – „против” 
21.  Петър Мирчев    – „за” 
22.  Петя Пампорова    – „за” 
23.  Петя Язова     – „за” 
24.  Салих Аршински   – отсъства 
25.  Славка Каменова   – „за” 
26.  Стефан Сабрутев   – „против” 
27.  Стоян Иванов    – „за” 
28.  Филип Топов    – „за” 
29.  Юлия Кисьова    – „за” 

 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Резултат? 
(Виолета Бояджиева: 21 „за”, „ против” 5, „ въздържали се” няма.) 
СЛАВКА КАМЕНОВА: След поименно гласуване, с 21 гласа „за” и 5 „против”, 
предложението се приема. 

 
Общинският съвет на основание чл. 21, ал. 1, т. 7 и ал. 2 от Закона за 

местното самоуправление и местната администрация, чл.66, ал.1 от  Закона за 
местните данъци и такси прие 

 
Р Е Ш Е Н И Е:  

№ 29 
 

1. Приема Наредба за определянето и администрирането на местните такси 
и цени на услуги в община Смолян, съгласно приложенията.  

 

2. Наредбата влиза в сила от 01.01.2016 година. 
 

3. Възлага на Кмета на община Смолян да публикува Наредбата в местен 
вестник и на сайта на Община Смолян. 

 
(Стефан Сабрутев, от място: Обяснение на отрицателен вот.) 
(Михаил Генчев, от място: Отрицателен вот.) 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Обяснение на отрицателен вот.  
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СТЕФАН САБРУТЕВ: Уважаеми колеги, уважаеми журналисти! Особено 
внимание обръщам на журналистите. Надявам се утре във вестниците и тази 
вечер в сайтовете да уведомите жителите на гр. Смолян, в същото време ще 
помоля протоколчика да предостави списъка с хората, които гласуваха тези 
промени, за увеличението с 25 % такса смет и списъка, като приложение, за да се 
знае кой е гласувал. Аз мисля, че преди да обядваме, всички вие бяхте на друго 
мнение, когато гласувахме една свързана точка точно с тази. И не мога да 
приема, че след едно хапване, не знам какво е имало в храната, мен лично не ме 
е променило, но явно вас да. Вие гласувахте в момента, не знам дали го 
разбрахте, 25 % увеличение такса смет на всички граждани на общината и 
бизнеса, разбира се. Е, да е честито на гражданите на гр. Смолян! 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Г-н Генчев? 
(Михаил Генчев, от място: Отказвам се.) 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Ще има ли обяснение на положителен вот? 
(Михаил Генчев, от място: Ако въведете в новия правилник такава процедура,  
може.) 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Ако въведем правилник и да можем да ви озаптим, г-н 
Генчев, да говорите по Правилник, всичко ще бъде наред. Минаваме към т. 8. 
 
ПО ОСМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Срока на валидност на 
разрешението за извършване на таксиметров превоз на пътници, 
определяне броя на таксиметровите автомобили, обслужващи Община 
Смолян, броя на местостоянки и броя на престояващите в тях автомобили, 
съгласно влезлите в сила промени на чл. 24а на Закона за автомобилните 
превози и определяне на максимални цени за таксиметров превоз на 
пътници. 

Докладва: Николай Мелемов – кмет на Община Смолян 
 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Имаме предложения от две комисии. Комисия по 
бюджет и финанси предлага да бъде намален броя на таксиметровите 
автомобили от 200 на 150. Г-н Иванов, ще допълните ли нещо за 
таксиметровите? Вашето предложение на Комисията по бюджет и финанси е да 
се намалят от 200 на 150 броя. 
СТОЯН ИВАНОВ: На заседанието на Комисия по бюджет и финанси имаше две 
предложения. Едното беше да се премахне местостоянката, която е фиктивна в 
Устово и да коригира радиуса на завоя, който е проблемен там и по-
тежкотоварните автомобили се качват по тротоарите, за да направят маневри. 
Това бяха двете предложения. 
СЛАВКА КАМЕНОВА: А предложението за намаляване броя е на Комисията по 
законност. Г-н Хаджихристев. 
КИРИЛ ХАДЖИХРИСТЕВ: Уважаема г-жо председател, уважаеми г-н кмет! 
Във връзка с премахването на тази несъществуваща, тоест тя е обявена, но по 
принцип не се използва, на т. нар. „мадански мост” в Устово местостоянка, 
намалянето на местостоянките като цяло доведе до решението да бъде намален и 
броя на таксиметровите автомобили от 200 на 150. Тоест броя, на който могат да 
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се издадат разрешителни. Иначе те в момента са някъде около 94. Това беше 
предложението на Комисията по законност. 
СЛАВКА КАМЕНОВА: И допълвам. Имате изрично предложение за в бъдеще 
мястото да се предвиди за реконструкция. Това като желание или като решение? 
КИРИЛ ХАДЖИХРИСТЕВ: На кмета да се възложи за реконструкция на самия 
мост, на самите платна и радиусите на завиване. 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Г-н Мелемов, имате думата по докладната. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Нямам какво да добавя. Приемам предложенията на 
комисиите. 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Г-н Кръстанов? 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Благодаря ви, г-жо председател! Г-н кмет, уважаеми 
колеги, гости! Изказвам се в подкрепа на това, което чухме от председателите на 
двете комисии. Искам да отбележа обаче една тенденция, която трябва да бъде 
така приета като нещо, което наистина върви по силата на пазарните закони. 
Броя на такситата в Смолян, в общината, се саморегулира на един етап. Ние 
бяхме поставили една доста висока граница от 200 броя, която за сега е 
изпълнена на половина. Не искам да се спирам на причините, които водят 
практически не до саморегулацията, а до намаляване на броя на тези превозни 
средства, които фактически са на пазара на транспорта. По вторият въпрос 
обаче, с препоръката да се реконструира планировката на „маданския мост”, т. 
нар. „мадански мост”, искам също да отбележа нещо, което не се среща толкова 
често, но което трябва да бъде на нашето внимание и да си даваме сметка, че 
нещата протичат така. Има едни пътещари, тоест инженери по пътищата, които 
забравят, че имат специален предмет – устойчивост, управляемост на 
автомобила и безопасност на движението. Забравят, че без автомобилни 
инженери не може да се проектират нормално нито градски пътни комуникации, 
нито пътни комуникации в междуселищно съобщение. Това е един много стар 
проблем в нашата държава. Всъщност от 1997 година, за ваше сведение. Когато 
във всички европейски страни Управление „Пътни такси и разрешителни”, 
пътните агенции са към Министерство на транспорта. В България не е така. В 
България Министерство на транспорта администрира въздушен, воден, 
железопътен, интермодален и т. н. транспорт, но не администрира 
комуникациите свързани с пътното строителство и с автомобилния транспорт. 
Това довежда до такива проблеми. Може би след време ще се намери достатъчна 
целесъобразност и политическа воля това да се промени. Имал съм няколко 
случаи, затова го споделям, когато чужденци и чуждестранни специалисти 
питат: „Как така Оперативна програма „Транспорт” се администрира от 
Министерство на транспорта, а практически нейното разходване отива в едно 
друго министерство – Пътната агенция към МРРБ. Така че резултатите понякога 
от подобни институционални разминавания, които на пръв поглед не будят 
някакво особено противоречие, но те се реализират в живата практика, в живия 
живот. Така че г-н кмете, надявам се, че ще дадете възможност да промените 
онова, което наистина беше срам за всички - влизането и с ляв, и с десен завой 
на „маданския мост” към Петровица и към централната част на Устово от юг. 
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СЛАВКА КАМЕНОВА: Други колеги? Ако няма, да се ориентираме към 
приключване на разискванията. Който е съгласен да прекратим разискванията по 
т. 8, моля да гласува. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА” – 27, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0. 
СЛАВКА КАМЕНОВА: И тъй като вносителя – г-н Мелемов се съгласи да 
приеме предложенията, решението с предложението на комисиите, решението 
ще придобие вариант така, както беше предложено. Гласуваме го като цяло 
решението: броя на местостоянките без тази на кръстовището в Устово и с 
възлагането на кмета да предприеме мерки за реконструкция на това 
кръстовище. Това да се формулира в решението. И от 200 да станат 150 бр. 
Който е съгласен да подкрепим решението в този вариант, моля да гласува. 
 
ГЛАСУВАХА: „ЗА” – 27, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0. 
 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Предложението по т. 8 се приема. 
 

Общинският съвет на основание чл. 21, ал.1, т.23 и ал.2 от Закона за 
местното самоуправление и местната администрация и чл.24а от Закона за 
автомобилните превози прие 

 
Р Е Ш Е Н И Е:  

№ 30 
 

І.Определя брой на таксиметровите автомобили работещи на територията 
на Община Смолян за 2016год. – 150( сто и петдесет броя).  

ІІ.Определя 12 бр. (дванадесет  броя)  таксиметрови стоянки на територията 
на община Смолян и брой автомобили в тях както следва: 

1. Бул. «България»  между № 85 и №83 пред северния вход на автогара 
Смолян – 10 места. 

2. Бул. «България» №53 северно от Търговски комплекс 
« Дружба» - 10 места. 
3. Бул. «България» между №5 А и №7 западно от църква «Св. Висарион 

Смоленски»  - 5 места. 
4. Бул. «България» №3 северно в джоб на улично платно пред хотел 

«Смолян» - 5 броя. 
5. Бул. «България» №10 до  №12 , южно локално платно – 10 броя. 
6. Бул. «България» №6, северно на паркинга зад сградата на бившата 

Експрес банк.- 10броя. 
7. Ул. „Родопи” от № 57 до № 59, в кв. Райково , срещу входа на 

супермаркет „Кондор” – 5 броя места. 
8. Ул. „Родопи” от № 99 до № 101 до хлебозавода – 5 броя места. 
9. Ул.”Коста Аврамиков” северно от №33 до №39 до спирка „Бункера” – 

5 броя. 
10. Ул. „Рожен” №5 северно пред печатница „Кайнадина” – 10броя места. 
11. Разширение на автобусна спирка под хижа „Студенец” – к.к. 

Пампорово – 5 броя места. 
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12. Улично платно до хотел „Маркони”, к.к. Пампорово – 10 места. 
Забележка: Премахва от списъка местостоянка: Кръстовище на ул. „К. Маджаров” с ул. „Тракия”,          
ул. „Стою Шишков”, ул. „Васил Райдовски” -  при мадански мост”, като в бъдеще мястото да се 
предвиди за реконструкция. 

 
ІІІ. Във връзка със спазването на изискванията на чл. 21,ал.1 т. 8  от 

Наредба №34 от 1999г. за таксиметров превоз на пътници, утвърждава 
изискването всеки автомобил да има на видно място холограма и стикер,  на 
която да се вписва пореден номер на регистрацията в общината и утвърждава 
определения образец. 

 
ІV.Определя срок на валидност на разрешенията  за таксиметров превоз на 

пътници по чл. 24а, ал.3 от Закона за автомобилните превози  за срок от 3г. /три 
години/. 

 
V. Определя максимални цени за извършване на таксиметров превоз на 

пътници за един километър пробег: 
• Дневна тарифа – 1.00 лв. 
• Нощна тарифа – 1.10 лв. 

VІ. Възлага на Кмета на Община Смолян изпълнението на горе взетите 
решения. 
 
ПО ДЕВЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Допълнение на списъка на 
длъжностите и на лицата за 2015 година, които имат право на транспортни 
разходи. 

Докладва: Николай Мелемов – кмет на Община Смолян 
 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Това е едно предложение за допълване на списък на 
длъжности и лица за 2015 г., които имат право на транспортни разходи. Става 
дума за един списък от персонала в Дома в Ровино. Всички комисии подкрепиха 
докладната. Моля ви за тишина. Г-н Генчев, моля ви. Който има нещо да 
добави… Всъщност г-н Мелемов да докладва. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Нямам какво да добавя. 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Има ли разисквания? Няма. Моля да гласуваме, който е 
съгласен да прекратим разискванията.  
ГЛАСУВАХА: „ЗА” – 27, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0. 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Който е съгласен да се допълни списъка по 
предложението на кмета… Понеже става дума за разходване на финансови 
средства, може и да са минимални, но трябва да гласуваме поименно. Затова 
моля набързичко и експедитивно. 
 
Поименно гласуване на проекта за решение по т. 9 от дневния ред: 

1. Анита Чолакова    – „за” 
2. Валентин Кюлхански    – „за” 
3. Валентин Цолов    – „за” 
4. Данчо Киряков    – отсъства 
5. Димитър Кръстанов    – „за” 
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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   – отсъства 
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 Пампорова    – „за” 
23.  Петя Язова     – „за” 
24.  Салих Аршински   – „за” 
25.  Славка Каменова   – „за” 
26.  Стефан Сабрутев   – „за” 
27.  Стоян Иванов    – „за” 
28.  Филип Топов    – „за” 
29.  Юлия Кисьова    – „за” 

 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Резултат? 
(Виолета Бояджиева: 27 „за”,  без „ против” и „ въздържали се”.) 
СЛАВКА КАМЕНОВА: След поименно гласуване, с резултат 27 гласа „за”, без 
„против” и „въздържали се”, решението се приема. 

 
Общинският съвет на основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация прие 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
№ 31 

 
1. Допълва и актуализира списъка на ДВПР с. Ровина, които имат право на 

транспортни разходи, съгласно Приложение №1. 
 
ПО ДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Частично изменя и допълва 
Решение № 1123/10.09.2015 год. на Общински съвет – Смолян за замяна на 
част от поземлен имот с идентификатор 67653.97.57 – общинска собственост 
с части от поземлени имоти с идентификатори 67653.97.47 и 67653.97.48 
собственост на наследници на Георги Николов Палагачев. 

Докладва: Николай Мелемов – кмет на Община Смолян 
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СЛАВКА КАМЕНОВА: Комисиите са дали съгласие, приели са докладната без 
предложения за промени. Г-н Мелемов, имате думата. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Няма какво да добавя. Променя се регулация, нова 
улична регулация се появява, затова се налага да се извърши замяна на 
горепосочените имоти. 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Разпореждане с общинска собственост с решение на 
Общинския съвет. Има ли съгласие да приключим с разискванията? Както 
виждам, няма желаещи за дискусия. Който е съгласен да прекратим 
разискванията,  моля да гласува. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА” – 24, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0. 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Прекратяваме разискванията. Поименно гласуване, 
колеги. 
 
Поименно гласуване на проекта за решение по т. 10 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     – „за” 
13.  Кирил Хаджихристев   – отсъства 
14.  Коста Начев     – „за” 
15.  Костадин Василев    – отсъства 
16.  Мария Семерджиева    – „за” 
17.  Марияна Методиева    – „за” 
18.  Милен Пачелиев    – отсъства 
19.  Михаил Гунчев    – „за” 
20.  Михаил Генчев   – „за” 
21.  Петър Мирчев    – „за” 
22.  Петя Пампорова    – „за” 
23.  Петя Язова     – „за” 
24.  Салих Аршински   – „за” 
25.  Славка Каменова   – „за” 
26.  Стефан Сабрутев   – „за” 
27.  Стоян Иванов    – „за” 
28.  Филип Топов    – „за” 
29.  Юлия Кисьова    – „за” 

 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Резултат? 
(Виолета Бояджиева: 25 „за”,  без „ против” и „ въздържали се”.) 
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СЛАВКА КАМЕНОВА: След поименно гласуване, с резултат 25 „за”, решението 
се приема. 

 
Общинският съвет на основание чл.21 ал.1 т. 8 и ал.2 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 6, ал. 1, от Закона за общинската 
собственост и чл. 5, ал. 2 и ал. 5 от Наредбата за реда за придобиване, 
управление и разпореждане с общинско имущество, чл. 8, ал. 9,      т. 3 от Закона 
за общинската собственост, чл.40, ал.2 във връзка с чл. 21, ал. 4 от Закона за 
общинската собственост, чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от Закона за устройство на 
територията и чл.40. ал.1, т.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и 
разпореждане с общинско имущество прие 

 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
№ 32 

 
 

1. Изменя и допълва точка 3 на  Решение № 1123/10.09.2015 год. на 
Общински съвет - Смолян както следва: 

Дава съгласие за замяна в размер на 128 кв.м. от общински поземлен имот с 
идентификатор 67653.97.57 целия с площ 285 кв.м., с начин за трайно ползване: 
за селскостопански, горски, ведомствен път, трайно предназначение на 
територията: земеделска по кадастралната карта на гр. Смолян, при граници: 
67653.97.50, 67653.917.223, 67653.97.49, 67653.97.48, 67653.9717.225, 
67653.97.47,  образуващ нови поземлени имоти с проектни идентификатори 
67653.97.486 с площ 35 кв.м., 67653.97.487 с площ 41 кв.м., 67653.97.488 с площ 
52 кв.м., с обща пазарна оценка  485 (четиристотин осемдесет и пет) лева с 
поземлен имот с проектен идентификатор 67653.97.490 с площ 290 кв.м., 
образуван от поземлен имот с идентификатор 67653.97.47 и поземлен имот с 
проектен идентификатор 67653.97.491 с площ 134 кв.м., образуван от поземлен 
имот с идентификатор 67653.97.48, с обща пазарна оценка 966 (деветстотин 
шестдесет и шест) лева, собственост на наследници на Георги Николов 
Палагачев. 
 
ПО ЕДИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Промяна 
предназначението на урегулиран поземлен имот ІІ – За озеленяване, 
предвиден в устройствения план за озеленена площ в кв. 174 по плана на гр. 
Смолян, кв. Смолян. 

Докладва: Николай Мелемов – кмет на Община Смолян 
 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Следващата точка е свързана с предходната. Става дума 
за тази улична регулация с присъединяване на зелена площ. Тука също 
комисиите приемат докладната. Няма предложения за промени. Г-н Мелемов. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Общинският експертен съвет по устройство на 
територията е допуснал промяна на плана. Става въпрос за преотреждане. От 
озеленяване в 5 броя УПИ за жилищно строителство. Няма какво да добавя. 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Разисквания? Има ли предложения? Няма. Моля, който 
е съгласен да прекратим разискванията, да гласува. 
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ГЛАСУВАХА: „ЗА” – 26, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0. 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Прекратяваме разискванията. Предлагам, който е 
съгласен, да подкрепим решението. Явно е гласуването, с вдигане на ръка, с 2/3 
от броя на съветниците. Тоест минимум 20 съветници трябва да подкрепят това 
решение, за да стане то решение на Общинския съвет. Броите ли г-н Сабрутев в 
галерията?  
ГЛАСУВАХА: „ЗА” – 26, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0. 
СЛАВКА КАМЕНОВА: С 26 „за”, без „против” и „въздържали се”, решението се 
приема.  
 

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 25.11.2015 год. прие 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

№ 33 
 
  Допуска промяна на предназначението на УПИ ІІ – За озеленяване в пет 
броя  УПИ за жилищно строителство в кв.174 по плана на гр. Смолян, кв. 
Смолян при граници :  улица „Елица” и земеделски земи.  
 
Приложение : Проект за промяна на ПУП – ПРЗ  в кв.174 по плана на гр. Смолян, кв.  Смолян в М 1 : 
500. 

 
ПО ДВАНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Промяна 
предназначението на урегулиран поземлен имот І – Озеленяване, предвиден 
в устройствения план за озеленена площ в кв. 61 по плана на гр. Смолян, 
кв. Горно Смолян. 

Докладва: Николай Мелемов – кмет на Община Смолян 
 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Отново за ваше сведение, подкрепено е предложението 
ви от комисиите.  
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Предлагам на вашето внимание за разглеждане по 
компетентност искане от Антон Кезов, собственик на  поземлен имот, с 
идентификатор даден в докладната. Представен е ПУП с преотреждане на УПИ – 
озеленяване в УПИ за паркинг, в кв. 61 по плана на гр. Смолян, кв. Горно 
Смолян, за реализиране на инвестиционна инициатива. Има решение на 
Експертния съвет. Моля за вашето решение. 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Разисквания? Няма. Който е съгласен да прекратим 
процедурата по разискване, моля да гласува. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА” – 27, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0. 
СЛАВКА КАМЕНОВА: С 27 гласа „за”, прекратявам разискванията. Процедура  
по гласуване – 2/3, явно гласуване, 20 съветника минимум трябва да подкрепим 
решението. 
 
ГЛАСУВАХА: „ЗА” – 27, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0. 
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СЛАВКА КАМЕНОВА: С 27 гласа „за”, без „против” и „въздържали се”, 
решението по т. 12 се приема. 

 
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 23.11.2015 год. прие 

 
Р Е Ш Е Н И Е:  

№ 34 
 

  Допуска промяна на предназначението на УПИ  І – Озеленяване с 
преотреждане в УПИ І – За паркинг в кв.61 по плана на гр. Смолян, кв. Горно 
Смолян  при граници :  улична регулация и УПИ ІІ - 498.  
 
Приложение : Проект за промяна на ПУП – ПР  в кв.61 по плана на гр. Смолян, кв.  Горно Смолян в М 1 : 
500. 

 
ПО ТРИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Разрешение за 
изработване на Подробен устройствен план – План за регулация и 
застрояване на поземлени имоти с идентификатори 67653.133.40 и 
67653.133.46 в местност „Могилата”, землище гр. Смолян. 

Докладва: Николай Мелемов – кмет на Община Смолян 
 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Тук също комисиите приемат предложението. Няма 
предложения за изменение и допълнение. Вносителя поддържа докладната. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Абсолютно. Няма какво да се добави.  
СЛАВКА КАМЕНОВА: Разисквания? Няма. Моля, който е съгласен, да 
прекратим процедурата по разисквания, да гласува. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА” – 26, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0. 
СЛАВКА КАМЕНОВА: С 26 гласа „за”, без „против” и „въздържали се”, 
прекратявам разискванията. Режим на гласуване. Който е съгласен да подкрепим 
това предложение за решение, моля да гласува явно. 
 
ГЛАСУВАХА: „ЗА” – 26, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0. 
 
СЛАВКА КАМЕНОВА: 26 „за”, без „против” и „въздържали се”. Решението по 
т. 13 се приема.  

 
Общинският съвет на основание чл. 21, ал.1, т.11 от ЗМСМА във връзка с 

чл. чл. 124а, ал.1 от ЗУТ и чл. 124б, ал.1 от ЗУТ прие 
 

Р Е Ш Е Н И Е:  
№ 35 

 
 1. Разрешава изработването на проект за Подробен устройствен план - 

План за регулация и застрояване на поземлени имоти с идентификатори 
67653.133.40 и 67653.133.46 в местност „Могилата”, землище гр. Смолян, със 
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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. 

2. Одобрява задание за изработване за Подробен устройствен план  - План 
за регулация и застрояване на поземлени имоти с идентификатори 67653.133.40 
и 67653.133.46 в местност „Могилата”, землище гр. Смолян.  

     
Приложение : Задание за изработване за Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване 
на поземлени имоти с идентификатори 67653.133.40 и 67653.133.46 в местност „Могилата”, землище гр. 
Смолян и ПУП. 
 
ПО ЧЕТИРИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Разрешение за 
изработване на Подробен устройствен план – План за регулация и 
застрояване на поземлени имоти с идентификатори 69345.13.664, 
69345.13.671, 69345.13.673, 69345.13.670, 69345.13.668 и 69345.13.667 в 
местност „Чукаря”, землище с. Стойките. 

Докладва: Николай Мелемов – кмет на Община Смолян 
 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Идентично предложение. И тук комисиите поддържат 
предложението за решение. Вносителят също поддържа. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Поддържам. Става въпрос за включване в строителните 
граници на населеното място на поземлени имоти за база за отдих. Искане от 
Морган Дивелопмантс ЕООД. 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Разисквания? Няма. Който е съгласен да прекратим 
процедурата по разисквания, моля да гласува. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА” – 26, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0. 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Който е съгласен да подкрепим предложението за 
решение, моля да гласува. 
 
ГЛАСУВАХА: „ЗА” – 26, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0. 
 
СЛАВКА КАМЕНОВА:  С 26 „за”, без „против” и „въздържали се”, решението 
по т. 14 се приема.  
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Общинският съвет на основание чл. 21, ал.1, т.11 от ЗМСМА във връзка с 
чл. чл. 124а, ал.1 от ЗУТ и чл. 124б, ал.1 от ЗУТ прие 

 
Р Е Ш Е Н И Е:  

№ 36 
 
1. Разрешава изработването на проект за Подробен устройствен план - План за 
регулация и застрояване на поземлени имоти с идентификатори 69345.13.664, 
69345.13.671, 69345.13.673, 69345.13.670, 69345.13.668 и 69345.13.667 в местност 
„Чукаря”, землище с. Стойките, с параметри за устройствена зона Ок. 
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 с. Стойките и изработен в М 1:1000. 
2. Одобрява задание за изработване за Подробен устройствен план  - План за 
регулация и застрояване на поземлени имоти с идентификатори 69345.13.664, 
69345.13.671, 69345.13.673, 69345.13.670, 69345.13.668 и 69345.13.667 в местност 
„Чукаря”, землище с. Стойките.  
      
 Приложение : Задание за изработване за Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване 
на поземлени имоти с идентификатори 69345.13.664, 69345.13.671, 69345.13.673, 69345.13.670, 
69345.13.668 и 69345.13.667 в местност „Чукаря”, землище с. Стойките и ПУП. 

 
ПО ПЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Съгласие за 
продължаване срока на издадени разрешения по чл. 56 от ЗУТ, действащи 
към 2015 год. за територията на к. к. Пампорово – к.т.я. „Студенец”, к.т.я. 
„Малина”, к.т.я. „Язовира” и к.т.я. „Снежанка” по Наредбата за обектите и 
елементите на градското обзавеждане по чл. 56 от ЗУТ. 

Докладва: Николай Мелемов – кмет на Община Смолян 
 
СЛАВКА КАМЕНОВА: По тази точка може би г-жа Язова да вземе първо 
становище. С тази уговорка колеги, искам само да ви изясня. Вие сте получили 
на електронните пощи предложението на кмета за изменение на първоначално 
внесения проект за решение. Тъй като в хода на разискванията в комисиите се 
стигна до ситуация да се изиска допълнително от Общинска администрация, по 
настояване на председателя на Комисията по ТУОС, да се представи Регистъра 
на издадените разрешения, такъв регистър беше представен и е приложен. Беше 
направено предложение по отношение размера на таксите. Само го обяснявам 
защо се наложи така допълнително да се направи промяна в решението. 
Благодарение на усилената и задълбочена мотивирана работа на комисиите. 
Беше направено предложение, което беше възприето от кмета, от 
администрацията за определяне на троен размер такса, включително и за начина 
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за продължаване на срока, който г-жа Язова ще обясни сега, за да сме наясно 
какво подлежи на гласуване. 
ПЕТЯ ЯЗОВА: Уважаема г-жо председател, уважаеми г-н кмете, уважаеми 
общински съветници, уважаеми граждани! Г-жа Каменова накратко каза какво се 
е случило в комисиите. Приемаме докладната след разисквания. Просто 
предложихме срокът в докладната да бъде променен от 2 години, в срок до 1 
година, но не по-дълго от 30.09.2016 г. Цената на разрешителното да бъде в 
троен размер на сегашната такса. На нашата комисия поискахме този регистър. 
Разбирам, че на Комисията по законност също е поискан. Той е представен и в 
докладната е вкаран като документ. Регистър на издадените разрешения по чл. 
56.  
СЛАВКА КАМЕНОВА: И становището на Главния архитект. 
ПЕТЯ ЯЗОВА: И становище на главния архитект допълнително. 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Г-н Хаджихристев. 
КИРИЛ ХАДЖИХРИСТЕВ: Уважаема г-жо председател, уважаеми г-н кмет! 
След направените предложения в Комисията по законност и новата редакция на 
решението, Комисията приема докладната записка изготвена от кмета. 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Вносителят има думата. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Приемам предложенията на комисиите. Надявам се в 
най-скоро време да имаме Общ устройствен план на Пампорово. Той ще реши 
кардинално вече нещата. 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Откривам дискусия. Г-н Кръстанов. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Благодаря ви, г-жо председател! Уважаеми г-н кмет, 
уважаеми колеги! Искам да изкажа изключително удовлетворение от 
експертната работа в комисиите, в които участвам и от така достатъчно висока 
професионалната компетентна намеса на колегите, с които се обсъжда един 
такъв много съществен въпрос, залегнал в Закона за устройство на територията. 
Едновременно с това искам да отбележа само за информация на общинските 
съветници и на администрацията, че на Пампорово в четирите курортно-
туристически ядра: „Студенец”, „Малина”, „Язовира” и „Снежанка”, имаме да 
решаваме много сериозни проблеми. Не знам, уважаеми г-н кмете, дали ще се 
решат с новия устройствен план, защото аз си спомням навремето когато 
професор Троева правеше такъв на Пампорово, и тогава имахме голяма надежда, 
че всичко ще се реши с устройствения план. Уви, не се получава точно така. 
Нашият ангажимент остава, за да придадем най-общо казано един приемлив и 
достоен облик на нашия курорт. Пампорово си е наш курорт. „Студенец” си е 
пъпа, и „Малина” си е пъпа. Една част е в Чепеларе, но разбира се, няма да 
делим между общините курорта. Той е национален, международен, с 
изключителен авторитет на планински зимен курорт и с нашето желание там да 
почиват в четири сезона много повече хора. За нас остава грижата за това 
временните обекти по чл. 56, най-общо казано, няма да влизам в подробности, да 
не загрозяват, а да дават по-висока функционалност и по-добър архитектурен 
силует и приемливост за тези, които посещават курорта, за да идват повече хора. 
И за да бъде авторитета на нашия Общински съвет, и на кмета разбира се, като 
хора, които се разпореждат и придават така не само благовиден, но вид с по-
висока функционалност и говори повече за културата на курорта. Грижата 
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остава за временните обекти. Това е една от причините, и приключвам, една от 
причините да искаме по-кратък срок. Тоест до 30 септември следващата година 
да имаме възможност достатъчно да помислим, да осмислим нещата и да ги 
поставим на една по-принципна основа, за да не бъдат така нахвърляни по 
терена и най-вече да не пречат за осъществяване на същностните дейности на 
ледения стадион, който примерно така дава храна и на ски-училищата, и дава 
спокойствие и сигурност на скиорите, ползващи лифтовите станции, намиращи 
се на тези няколко ледени стадиона. Благодаря. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Да бъдем оптимисти, г-н Кръстанов за Общия 
устройствен план. 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Други колеги? Г-н Аршински. 
САЛИХ АРШИНСКИ: Благодаря, г-жо председател! Както каза и инж. Язова, 
ние предложихме троен размер на таксата. Просто споделям, не знам дали мисля 
в правилна посока, дали това трябва да засегне само тези молители в тази 
докладна или всички, които от тук насетне. 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Всички, всички. 
САЛИХ АРШИНСКИ: И второто нещо, което също споделям. Разбрахме от 
администрацията, че много от тези, които поставят такива обекти, нямат навика 
да го кажа, да си вземат разрешителни и да си ги плащат.  
СЛАВКА КАМЕНОВА: Призовавате за контрол. 
САЛИХ АРШИНСКИ: По-скоро разбрах, че те нямат инструмент да го направят. 
Но ако кметът предложи вариант, мисля, че всички ще го подкрепят, за да има 
по-голяма събираемост на тези такси. Благодаря. 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Добре. Други? Г-н Топов. 
ФИЛИП ТОПОВ: Уважаема г-жо Каменова, г-н кмете! Аз ще взема становище 
малко в по-друг аспект. Преди време в Общинския съвет имаше двама 
уважавани архитекти – г-н Тодоров и г-н Каджебов, които казваха в определени 
моменти: „Ще гласувам тази докладна записка с отвращение”. Аз предварително 
казвам, че с оглед да не бламирам докладната записка внесена от кмета, ще 
гласувам с голям компромис за нейното приемане. Като съображенията ми са 
следните. То фактически е в подкрепа на това, което беше изказано 
преждеговорищите колеги. На всички в залата, пък да не е много ясно на всички 
в залата какво изисква чл. 56 от ЗУТ, какви условия трябва да бъдат изпълнени и 
т. н., тези временни обекти, специално в туристическите ядра, не са добра 
реклама и не са добро лице на нашите туристически обекти. Какво се забелязва, 
уважаеми колеги, аз осем години съм в тази зала и всяка година ние удължаваме 
сроковете по чл. 56. В крайна сметка, нека да помолим администрацията за по-
сериозен контрол и дисциплиниране на тези ползватели на обекти и да си 
спазват тези законови изисквания. Получава се едно неприятно усещане в 
гражданите, че ползвателите на тези преместваеми обекти, са меко казано с 
някаква преференция, само за тях се увеличават тези срокове и създава едно 
неприятно усещане в хората, че те са малко над останалите граждани. В тази 
връзка аз най-настоятелно ще помоля, това да бъде последното удължаване на 
срокове за тези преместваеми обекти, и както го записахме – за 1 година, до 
септември месец нещата да приключат. За съжаление, при нас,в държавата като 
цяло и в частност общината, изключенията винаги стават правило. И това е факт. 
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С риск да си навлека малко неодобрение, ние благодарение на тези компромисни 
варианти, вече осма или 12 година сме в една транспортна схема, която е 
незаконосъобразна и тя не е утвърдена тази транспортна схема. И завършвам със 
следното. Преди няколко години бях на един много добър семинар по обучение 
във връзка с прилагане на европейското законодателство. Там лекторът казва: 
При вас законите са чудесни. Посочи конкретно правна норма. Алинея 1: еди-
какво си – чудно; алинея 2 – чудно, алинея 3 – чудно, 4 алинея:По изключение 
… и той каза: до тука беше чудния ваш правен акт. В тази връзка аз ще помоля 
наистина за много по-сериозно отношение и за дисциплиниране на тези хора, 
които ползват тези обекти по чл. 56. Благодаря ви. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Почва да ми липсва г-н Гавазов обаче. Щеше да има 
синхрон голям. 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Г-н Василев. 
КОСТАДИН ВАСИЛЕВ: Уважаема г-жо председател,  г-н кмет! Аз също съм 
затъжен за г-н Гавазов. Няма го, вярно е. Също присъствах на комисията и бях 
един от хората, които решихме да увеличим тройно разрешителното за ползване 
на тези временни обекти. Сега при мен възникна едно такова друго становище и 
мнение. Можем ли, когато даваме разрешителните, тъй като мисля, че тези 
временни обекти на Пампорово не плащат никаква такса смет, Общинска 
администрация да предложи някакво решение. При вземането на тези пари за 
разрешителното, да се взема и някаква такса смет. Просто като предложение, г-н 
кмете. Благодаря. 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Г-жо Цекова, ще поясните ли? От името на вносителя. 
МАРИАНА ЦЕКОВА: Да, могат да бъдат взети тези решения като преди да 
получи разрешителното за поставяемия обект, той да предостави съответно 
удостоверителни документи, с които той е платил за предходната година 
данъците и таксите към Община Смолян, които дължи. Включая и за този обект, 
защото той не стои от вчера и от днес. Ако искате, може да ги върнем и 5 години 
назад. И това може да залегне в решението.  
СЛАВКА КАМЕНОВА: Само че ще стане друго решение. Нека да бъде за 
следващата сесия. Да се ограничим по това решение. Други предложения, 
разисквания? 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Може да го направим и без решение на Общинския 
съвет. 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Именно това се изпълнява. Просто го приемаме като 
декларация и изявление на г-жа Цекова. Така, както бързо говори, така бързо и 
действа. Други разисквания няма. Няма други предложения. 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”, 
прекратявам разискванията. Режим на гласуване на проекта за решение, който е 
съобразен с всички предложения на комисиите така, както го зачетохме. Който е 
„ за”, моля да гласува поименно. 
 
Поименно гласуване на проекта за решение по т. 15 от дневния ред: 

1. Анита Чолакова    – „за” 
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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     – „за” 
15.  Костадин Василев    – „за” 
16.  Мария Семерджиева    – „за” 
17.  Марияна Методиева    – „за” 
18.  Милен Пачелиев    – отсъства 
19.  Михаил Гунчев    – „за” 
20.  Михаил Генчев   – „въздържал се” 
21.  Петър Мирчев    – „за” 
22.  Петя Пампорова    – „за” 
23.  Петя Язова     – „за” 
24.  Салих Аршински   – „за” 
25.  Славка Каменова   – „за” 
26.  Стефан Сабрутев   – „за” 
27.  Стоян Иванов    – „за” 
28.  Филип Топов    – „за” 
29.  Юлия Кисьова    – „за” 

 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Обявете резултата. 
(Виолета Бояджиева: 25 „за”,  „ против” няма,  „ въздържал се” 1.) 
СЛАВКА КАМЕНОВА: След поименно гласуване, с резултат 25 „за”, без 
„против”, 1 „въздържал се”, решението по т. 15 се приема. 

 
Общинският съвет на основание чл.21 ал.1, т.23 от Закон за местното 

самоуправление и местната администрация и във връзка с чл. 56 ал.2 от ЗУТ и 
чл.10 ал.3 от Наредбата за обектите и елементите на градското обзавеждане по 
чл.56 от ЗУТ прие 

 
Р Е Ш Е Н И Е:  

№ 37 
 

  1. Дава съгласие да се продължи срока на издадените разрешения за 
поставяне на преместваеми търговски обекти по чл.56 от ЗУТ, действащи към 
2015 год. за територията на к.к. Пампорово, к.т.я. „Студенец”, к.т.я. „Малина”, 
к.т.я. „Язовира” и к.т.я. „Снежанка” за срок до една години, но не по - късно от 
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30.09.2016 год. при спазване на изискванията по чл.56 от ЗУТ и въз основа на 
изрично писмено съгласие от собственика на поземления имот или писмен 
договор за наем на заетата от преместваемия обект площ. 

2. За горните обекти дължимата такса да бъде в троен  размер от Наредбата 
за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги в 
Община Смолян в раздел V Такси на техническите услуги  в чл.41 т.7 за КК 
Пампорово. 
 
ПО ШЕСТНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Изразяване на 
предварително съгласие, необходимо за одобряване на ПУП за обект: 
„План-схема – МВЕЦ „ЧИНАРА”, гр. Смолян”. 

Докладва: Николай Мелемов – кмет на Община Смолян 
 
СЛАВКА КАМЕНОВА: По това предложение бяха постъпили няколко жалби от 
граждани. Не виждам представители в залата на тези жалбоподатели. Отделно от 
това, никой от тях не е заявил да вземе становище по тази докладна. По принцип 
знаете, че решението на Общинския съвет може да се вземе и по 
целесъобразност, и по законосъобразност. Кой от комисиите ще вземе 
становище? Г-жа Язова – Председател на Комисията по ТУОС. 
ПЕТЯ ЯЗОВА: Уважаема г-жо председател, уважаеми г-н кмете, уважаеми 
общински съветници, уважаеми граждани! Само ще изразя становището на 
Комисията по ТУОС. Когато се разглеждаше тази докладна, настанаха едни 
бурни дебати като се изказаха мнения, че има възражения от граждани. 
Поискахме тези възражения, те дойдоха. Становището в крайна сметка на 
комисията е, че не приема докладната по целесъобразност. След това 
допълнително на всички общински съветници е изпратена цялата преписка.  В 
последствие днес имаме още една жалба от 63 граждани, плюс още една жалба 
от една жена, но изразява становището на живущите в кв. Автогарата. За сега 
само това мога да кажа. 
СЛАВКА КАМЕНОВА: По отношение на преписката някакъв коментар ще 
направите ли? Това, което допълнително е раздадено. 
ПЕТЯ ЯЗОВА: Това, което допълнително е раздадено, аз лично съм се запознала 
с преписката. Считам, че трябва да подкрепим в крайна сметка докладната и да 
дадем съгласие, за да може да се одобри този ПУП. Това е по законосъобразност. 
Вече остава въпрос да се обсъжда целесъобразността от общинските съветници. 
Това е моето мнение. 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Г-н  Хаджихристев, Комисията по законност? 
КИРИЛ ХАДЖИХРИСТЕВ: В Комисията по законност относно тази докладна, 
наистина и там имаше сериозни дебати. Както казахте и вие, ние трябва да се 
произнесем по законосъобразност на решението, което ще вземем. Едно решение 
на Общинският съвет е административен акт. Той трябва да бъде 
законосъобразен, но за да бъде законосъобразен, трябва да бъде и целесъобразен. 
Няма как да ги разделим тия неща. В същото време, в преписката е ясно, че 
други контролни административни органи, които са се произнесли по 
преписката, са с положително становище. И всъщност подкрепяме становището 
на Комисията по ТУОС относно приемането на докладната.  
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СЛАВКА КАМЕНОВА: Г-н Мелемов като вносител, моля за вашия доклад. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: След като предложението е разгледано на Общинският 
експертен съвет по устройство на територията, е предоставен протокол, с който е 
взето решение, че във връзка с чл. 134, ал. 2, т. 6 от ЗУТ е необходимо да се 
предостави предварително съгласие от Общински съвет – Смолян, в качеството 
си на разпоредител с общинска собственост. 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Знаете, че става дума за учредяване ограничено право 
на преминаване върху общински имоти. Това е едно предварително съгласие. 
Откривам дискусия. Г-н Аршински. 
САЛИХ АРШИНСКИ: Уважаема г-жо председател, г-н кмет, колеги! Аз много 
се изненадах от това, което чух от комисиите, защото там становището беше, че 
това, което се предлага като решение, може да е законосъобразно и  
целесъобразно, но ние не предлагаме да бъде приета тази докладна. Второ, има 
подписка. Трето, трябва да ви кажа, че от два дена представител на фирмата 
инвеститор търси опити, не знам как да го кажа, за да не бъде после привикан в 
Прокуратурата за обяснение, да мотивира съветници да подкрепят докладната. 
Така че аз ще гласувам „против”, защото целия квартал първо масово е против 
изграждането на това нещо. Второ. Районът е за озеленяване. Трето е свлачищен. 
Не знам какъв е правилника, но предложението ми е за поименно гласуване, за 
да видим кой е мотивиран. 
(Смях в залата.) 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Ти предреши избора. Всички са против. Ти така го каза 
че… 
СЛАВКА КАМЕНОВА: За гласуването 15 гласа трябва да има поименно. Други 
колеги? Г-н Иванов. 
СТОЯН ИВАНОВ: Г-н Аршински хвърли много лошо ръкавицата и трябва да се 
обяснявам. Аз съм от хората, които ще гласуват „за”, но не съм мотивиран по 
никакъв начин. Мотивиран съм от това, че те са инвестирали около 220 000 лв. 
Ще открият десетина работни места и това момче, което е, го познавам от 10 и 
повече години. Така че морално съм длъжен да го подкрепя.  
СЛАВКА КАМЕНОВА: Г-н Аршински, реплика. 
САЛИХ АРШИНСКИ: По-скоро не реплика, а държа да кажа още, че 
разгледахме цялата процедура, включително и разрешителното от Басейнова 
дирекция. Оказва се, че там има един конфликт на интереси, който незнайно как 
институциите са проспали. Става така, че този, който е получил разрешителното 
от Басейнова дирекция – Пловдив и този, който е инвеститор, са в родствени 
отношения. Още по-голямо недоумение буди как РИОСВ с предишния му 
директор, аз мисля, че тука ще получа подкрепа от г-жа Гаджева, е разрешила 
това нещо без ОВОС, което е някакъв пълен абсурд. Благодаря. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Аз предлагам, г-н Аршински, вземаш мотивите на двете 
страни и по съвест гласуваш. 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Има такива ситуации в съдебна зала. Колеги, други 
изказвания? Ако сте съгласни,  да прекратим разискванията. Моля да гласуваме 
за прекратяване на разискванията. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА” – 26, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0. 
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СЛАВКА КАМЕНОВА: С 26 гласа „за”прекратявам разискванията. Режим на 
гласуване. Който е „за” приемане на докладната и даване на предварително 
съгласие, моля да гласува поименно. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Следващият път в Правилника трябва да се приемат 
такива изказвания. 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Категорично. Изключително много предложения днес 
се създадоха, за да ги оформя в нормативна разпоредба. Само че г-н Генчев ми е 
трудно да го вкарам в норма.  
(Смях в залата.) 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Него ще го сложим т. 4 – изключение. Нали така, г-н 
Топов? 
(Михаил Генчев, от място: Ще има за всички…) 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Уникат. 
 
Поименно гласуване на проекта за решение по т. 16 от дневния ред: 

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

 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Обявете резултата. 
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(Виолета Бояджиева: „ За” 8,  „ против” 7,  „ въздържали  се” 11.) 
СЛАВКА КАМЕНОВА: За да се приеме това предложение, г-н Мелемов, 
трябваха 15 гласа. След поименно гласуване, с 8 „за”, 7 „против” и 11 
„въздържали се”, предложението не се приема. 

 
Общинският съвет поради неизпълнено условие на чл.27, ал.4 от Закона за 

местното самоуправление и местната администрация прие 
 

Р Е Ш Е Н И Е:  
№ 38 

 
1. Не приема Решението по докладна записка относно: Изразяване на 

предварително съгласие, необходимо за одобряване на ПУП за обект: 
„План-схема – МВЕЦ „ЧИНАРА“, гр. Смолян“. 

 
ПО СЕДЕМНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Определяне 
представител на Общинския съвет в Общото събрание на Националното 
сдружение на общините в Република България /НСОРБ/. 

Докладва: Николай Мелемов – кмет на Община Смолян 
 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Моето предложение е делегат в Общото събрание на 
Националното сдружение на общините в Република България да бъде Славка 
Каменова – Председател на Общинския съвет. При невъзможност за нейното 
участие в заседанието на Общото събрание, тя да бъде заместена от г-н Кирил 
Хаджихристев – общински съветник. 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Аз няма да участвам в гласуването. Има ли 
разисквания? 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Първо, подкрепям предложението. Второ, мога ли аз 
да ръководя гласуването, защото не ви отива. Уважаеми колеги, има ли 
възражения, за да не губим време. 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Благодаря.  
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Има ли желаещи да вземат отношение по 
предложението, което направи г-н Мелемов? Не виждам желаещи. Моля 
колегите, които са съгласни да прекратим разискванията…. 
СЛАВКА КАМЕНОВА: По Правилник не се обсъжда дейността ми, но ви 
благодаря, защото сме близко до конфликт. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Обявете резултата. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА” – 24, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: 24 „за”, без „против” и „въздържали се”. Колеги, 
моля всички, които са съгласни с направеното предложение представител на 
Община Смолян в Общото събрание на Националното сдружение на общините 
да бъде г-жа Каменова, за резервен член г-н Хаджихристев, да гласуват „за”. 
Двамата не участват в гласуването, както забелязвам. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА” – 23, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0. 
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ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: С 23 „за”, без „против” и „въздържали се, приехме 
това предложение на Кмета на Смолян и се произнесохме по него със 
съответното решение. 
 

Общинският съвет на основание чл. 21, ал. 1, т. 15  от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 12, ал. 2 и чл. 27, ал. 
1 от Устава на НСОРБ прие 

 
Р Е Ш Е Н И Е:  

№ 39 
 

1. Определя за делегат в Общото събрание на Националното сдружение 
на общините в Република България – Славка Раденкова Каменова – 
председател на Общински съвет – Смолян. 

 
 

2. При невъзможност за участие на определения по т. 1 делегат в 
заседание на Общото събрание, той ще бъде заместван от Кирил 
Хараламбиев Хаджихристев – общински съветник.  

  
СЛАВКА КАМЕНОВА: Продължавайте по т. 18, г-н Кръстанов. 
  
ПО ОСЕМНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Определяне делегат на 
Община Смолян в Общото събрание на Асоциацията на Родопските общини 
/АРО/. 

Докладва: Николай Мелемов – кмет на Община Смолян 
 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: По т. 18 аз предлагам делегат на Община Смолян в 
Общото събрание на Асоциацията на Родопските общини пак да бъде Славка 
Каменова. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Съвсем в реда на нещата, уважаеми колеги. Има ли 
желаещи да вземат отношение по предложението, което беше направено? 
Становища? Въпроси? Няма. Моля, който е съгласен да прекратим 
разискванията по т. 18, да гласува. Обявете резултата. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА” – 24, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: С 24 „за”, без „против” и „въздържали се”, 
прекратихме разискванията. Моля тези, които са съгласни с предложението, 
което се направи за участие в Общото събрание на Асоциацията на родопските 
общини на г-жа Славка Каменова, да гласува „за”. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА” – 23, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: С 24 „за”, без „против” и „въздържали се”, г-жа 
Славка Каменова – Председател на Общинския съвет, вече представлява 
Общината и в Общото събрание на АРО. Благодаря. 
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Общинският съвет на основание чл. 21, ал. 1, т. 15  от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 9, ал. 2 и чл. 33, ал. 
3 и ал. 4  от Устава на АРО прие 

 
Р Е Ш Е Н И Е:  

№ 40 
 

1. Определя за делегат на Община Смолян в Общото събрание на АРО – 
Славка Раденкова Каменова – председател на Общински съвет – 
Смолян. 

  
СЛАВКА КАМЕНОВА: Благодаря ви, г-н Кръстанов. Вие изпълнихте волята на 
Общинския съвет да ме замествате. Аз даже бих предложила едно постоянно 
решение.  
(Димитър Кръстанов, от място: Може ли една процедура?) 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Да. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Подсказват ми с основание. Имаме още една 
асоциация, уважаеми колеги. Не претендирам да решаваме въпроса сега, но той е 
важен също. Това е Асоциацията на председателите на Общински съвети в 
Република България. 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Имаме и такава докладна. Имаме такова писмо. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Да го имаме в предвид. Все пак Председателя на 
Общинския съвет да си бъде … 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Все пак да не толерираме подсказването. 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Вносителят ще бъде друг, не кмета. 
 
ПО ДЕВЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Промяна състава на 
Обществен съвет по социално подпомагане в Община Смолян. 

Докладва: Николай Мелемов – кмет на Община Смолян 
 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Комисиите направиха предложение за поименния 
състав. Г-жа Семерджиева.  
МАРИЯ СЕМЕРДЖИЕВА: Уважаема г-жо председател, уважаеми г-н Мелемов! 
Всички комисии са дали положително становище за тази докладна. От нашата 
комисия предлагаме трима съветници да влезнат в състав на Обществения съвет 
по социално подпомагане. Това са Илия Томов, д-р Марияна Методиева и 
Емилия Делиева. 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Член от Комисията по бюджет и финанси? 
СТОЯН ИВАНОВ: Комисията по бюджет и финанси имаше представител за 
лихвоточките. Говорим за следващата точка. 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Други предложения има ли? Г-н Василев. 
КОСТАДИН ВАСИЛЕВ: Уважаема г-жо председател! Аз мисля, че комисията 
трябва да бъде в нечетен състав. Тя е в 8. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: 9. 
КОСТАДИН ВАСИЛЕВ: Тука излизат 8. 
СЛАВКА КАМЕНОВА: 9 са с председателя. Не броите председателя.  



 73

КОСТАДИН ВАСИЛЕВ: Въпреки всичко, предлагам г-жа Юлия Кисьова също 
да влезе като член на тази комисия. Имам предложение. 
СЛАВКА КАМЕНОВА: На мястото на кой? 
КОСТАДИН ВАСИЛЕВ: Не на мястото. Защо? Увеличаваме членовете. 
СЛАВКА КАМЕНОВА: 9 човека са. 
КОСТАДИН ВАСИЛЕВ: Ще станат 10. 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Ще станат четен. 
(Михаил Генчев, от място: То не пречи.) 
КОСТАДИН ВАСИЛЕВ: Не пречи. 
(Димитър Кръстанов, от място: Преди малко пречеше.) 
КОСТАДИН ВАСИЛЕВ: Още един, за да станат… 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Моля ви, по-сериозно. В някоя от следващите комисии 
ще я включим г-жа Кисьова. 
КОСТАДИН ВАСИЛЕВ: Така ли? Обещавате? Щом обещавате… 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Оттегляте предложението? 
КОСТАДИН ВАСИЛЕВ: Оттеглям го тогава. 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Други предложения имате ли, колеги? Да. 
ЕКАТЕРИНА ГАДЖЕВА: Подкрепям предложението на г-н Василев да влезне 
колежката, а за да станем 11 – и Петя Пампорова, която има доказан опит в 
социалните дейности. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Да не станат много жени. 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Слушам ви, г-н Иванов. 
СТОЯН ИВАНОВ: Колежката Юлия Кисьова е предложена в следващата 
комисия, одобрена е и т. н. Ще й станат много комисиите. 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Тя е определена в постоянните комисии, ония двете са 
постоянни. 
СТОЯН ИВАНОВ: Следващата комисия за лихвоточките. Вие си спомняте… 
(Михаил Генчев, от място: Няма значение.) 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Добре. Нека да сме толерантни. Не записваме 
предложението на г-н Василев, че си оттегля.  Има предложение от г-н Василев 
да бъде включена в състава и Юлия Кисьова, както и г-жа Петя Пампорова. Не 
сте го оттеглил, не сме го записали. Не сте оттеглил. Да прекратим 
разискванията, който е съгласен. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА” – 23, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0. 
СЛАВКА КАМЕНОВА: С 23 „за”, без „против” и „въздържали се”, прекратявам 
разискванията. Понеже не се направиха отводи, възражения върху състава, да 
гласуваме като цяло комисията с целия поименен състав. Първо да гласуваме 
решение да бъде от 11 човека. Който е съгласен, моля да гласува. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА” – 23, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0. 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Който е съгласен поименния състав да бъде както беше 
зачетен и в проекта, и допълнен днес, моля да гласува. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА” – 24, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0. 
СЛАВКА КАМЕНОВА: С 24 „за”, без „против” и „въздържали се”, по 
отношение на състава на комисията и нейния поименен състав, решението се 
приема. 
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Общинският съвет на основание чл.17, ал.1, т.7, чл.21, ал.1 и чл.23, ал.2 от 
ЗМСМА, чл.35, ал.1 от Закона за социално подпомагане и чл.52, ал.1, и ал.2 от 
Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане прие 

 
Р Е Ш Е Н И Е:  

№ 41 
 

I. Определя Обществен съвет по социално подпомагане в Община Смолян в 
състав: 

           Председател:  Момчил Николов Николов – Секретар на Община Смолян 
           Членове:  

1. Мария Василева Семерджиева – Председател на Комисията по 
здравеопазване, социални дейности, образование, култура, 
вероизповедания, младежта и спорта 

2. Боян Василев Симеонов – Началник сектор „Хора с увреждания и 
социални услуги” в Дирекция „Социално подпомагане” - Смолян 

3. Захаринка Милева Славчева – Председател на УС на Съюза на 
инвалидите – Смолян 

4. Мария Тодорова Делева – Секретар на Областния съвет на БЧК-
Смолян 

5. Даниела Карамфилова Делигегова –  Мл. експерт в Общинска 
администрация 

6. Илия Томов – общински съветник 
7. Марияна Методиева – общински съветник 
8. Емилия Делиева – общински съветник 
9. Юлия Кисьова – общински съветник 
10. Петя Пампорова – общински съветник 

 
ПО ДВАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Изменение и допълнение на 
Решение № 50/02.03.2012 г., изм. и доп. с Решение № 444/25.07.2013 г., 
Решение № 615/28.02.2014 г. и Решение № 1005/28.05.2015 г. на Общински 
съвет – Смолян, във връзка с  промяна на състава на местната комисия по 
чл. 8, ал. 2 от Закона за уреждане правата на граждани с многогодишни 
жилищно-спестовни влогове. 

Докладва: Николай Мелемов – кмет на Община Смолян 
 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Става дума да се попълни състава на местната комисия 
по чл. 8 ал. 2 от Закона за уреждане правата на граждани с многогодишни 
жилищно-спестовни влогове. Тук предложенията? 
СТОЯН ИВАНОВ: Предложението на Комисията по бюджет и финанси е да 
влезне Коста Начев. 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Коста Начев. Комисия по законност? 
КИРИЛ ХАДЖИХРИСТЕВ: Комисията по законност предлага за състава на 
местната комисия от Закона за уреждане правата на граждани с многогодишни 
жилищно-спестовни влогове да участва Юлия Кисьова. 
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СЛАВКА КАМЕНОВА: Юлия Кисьова. Други предложения? Няма предложения 
други. Да прекратим разискванията. Който е съгласен, моля да гласува. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА” – 25, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0. 
СЛАВКА КАМЕНОВА: 25 „за”, без „против” и „въздържали се”. Прекратявам 
разискванията. Който е съгласен така да се измени решението и да се допълни с 
тези предложения, моля да гласува. 
 
ГЛАСУВАХА: „ЗА” – 24, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0. 
  
СЛАВКА КАМЕНОВА: 24 „за”, без „против” и „въздържали се”. Решението се 
приема. 
 

Общинският съвет на основание чл. 21, ал.1, т. 1 и т. 23 и ал. 2 от Закона за 
местното самоуправление и местната администрация, чл. 8, ал.2 от Закона за 
уреждане правата на граждани с многогодишни жилищно – спестовни влогове и 
чл. 16, ал. 3 от Правилника за прилагане на Закона за уреждане правата на 
граждани с многогодишни жилищно – спестовни влогове прие 

 
Р Е Ш Е Н И Е:  

№ 42 
 

1. Изменя и допълва Решение №50/02.03.2012г., изм. и доп. с Решение 
№444/25.07.2013г.,  Решение № 615/28.02.2014г. и Решение № 1005/28.05.2015г., 
както следва :  

1.1. Освобождава Мариана Георгиева Сивкова – член на комисията. 
1.2. Освобождава Иван Георгиев Иванов – член на комисията. 
1.3. Определя за член на комисията Коста Начев - общински съветник от 

Комисия по бюджет, финанси и икономическо развитие. 
1.4. Определя за член на Комисията Юлия Кисьова - общински съветник от 

Комисия по законност, местно самоуправление, обществен ред и сигурност.  
1.5. Освобождава Роза Минчева Лалева – член на комисията. 
1.6. Определя за член на комисията Даниела Милчева Димитрова – гл. 

експерт в дирекция „ФСДБ“ към Община Смолян. 
2. Предлага на Управителния съвет на Националния компенсационен 

жилищен фонд да утвърди промените в състава на местната комисия по чл.8, 
ал.2 от ЗУПГМЖСВ при Община Смолян. 
 
ПО ДВАДЕСЕТ И ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Промяна в състава 
на Постоянните комисии. 

Докладва: Славка Каменова – председател на Общинския съвет  
 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Всъщност аз докладвам тук. Да изберем отново г-н 
Кръстанов да председателства по т. 21. Предложението за Петя Пампорова. 
Тоест, за попълване състава на Постоянните комисии. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Уважаеми колеги, всичко това правим, за да печелим 
време. Както забелязвате, в момента съм като коментатор на футболен мач. Ако 
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обичате, по т. 21 – промяна в състава на Постоянните комисии. Докладва Славка 
Каменова – председател на Общинския съвет. Аз имам честта да ръководя 
дискусията по този въпрос. Има ли желаещи да вземат отношение? Не виждам 
желаещи. 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Като вносител поддържам докладната. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Поддържате становището изразено в докладната. Не 
виждам желаещи да вземат отношение. Нямате възражения да прекратим 
разискванията. Моля всички, които са съгласни да прекратим разискванията по 
тази точка, да гласува. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА” – 25, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: С 25 „за”, без „против” и „въздържали се”, 
прекратихме разискванията. Моля всички, които са съгласни с проекта за 
решение по тази точка, да гласуват. 
 
ГЛАСУВАХА: „ЗА” – 25, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0. 
 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: С 25 „за”, без „против” и „въздържали се”, приемаме 
решението по тази точка. Честито на г-жа Пампорова. 
 

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:  

№ 43 
 

1. Избира Петя Илиева Пампорова за 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 Красимир Митков 
Събев. 

 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Изчерпахме основния дневен ред. Последната точка за 
днешното заседание. Допълнителната точка 22.  
 
ПО ДВАДЕСЕТ И ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Изкупуване на 
недвижим поземлен имот с идентификатор 67653.923.251 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: Комисиите приеха докладната. Няма предложения, г-н 
Мелемов за промяна по докладната. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Към настоящия момент в Община Смолян не се 
предвиждат съответните капиталови вложения за реализиране на озеленяване в 
гореописания имот с оглед задоволяване на обществените потребности. Затова 
предлагам да откажем на Търговско дружество „Бай Илия” изкупуването на 
собствения му недвижим имот. 
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СЛАВКА КАМЕНОВА: Дискусия има ли? Няма. Който е съгласен да прекратим 
разискванията, моля да гласува. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА” – 26, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0. 
СЛАВКА КАМЕНОВА:   26 „за”, без „против” и „въздържали се”. Прекратявам 
разискванията. Поименно гласуване за подкрепа на предложението за 
изкупуването. Предложението на кмета е да се откаже, както го чухте. 
Общинският съвет да откаже да бъде изкупен този имот, тъй като нямаме нито 
инвестиционен интерес, нито финансов. 

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

1. Анита Чолакова    – „за” 
2. Валентин Кюлхански    – „за” 
3. Валентин Цолов    – „за” 
4. Данчо Киряков    – отсъства 
5. Димитър Кръстанов    – „да” 
6. Екатерина Гаджева    – „да” 
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     – „за” 
15.  Костадин Василев    – „за” 
16.  Мария Семерджиева    – „за” 
17.  Марияна Методиева    – „за” 
18.  Милен Пачелиев    – отсъства 
19.  Михаил Гунчев    – „за” 
20.  Михаил Генчев   – „за” 
21.  Петър Мирчев    – „за” 
22.  Петя Пампорова    – „за” 
23.  Петя Язова     – „за” 
24.  Салих Аршински   – „за” 
25.  Славка Каменова   – „за” 
26.  Стефан Сабрутев   – „за” 
27.  Стоян Иванов    – „за” 
28.  Филип Топов    – „за” 
29.  Юлия Кисьова    – „за” 

 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Обявете резултата. 
(Виолета Бояджиева: 26 „за”, без „ против” и „ въздържали се”.) 
СЛАВКА КАМЕНОВА: След поименно гласуване, с 26 „за”, без „против” и 
„въздържали се”, решението по допълнителната точка се приема така, както е 
предложено. 
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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:  

№ 44 
 

1. Отказва да изкупи от Търговско дружество „Бай Илия“ ЕООД, 
управлявано и представлявано от  Илия Станев Станев собственият му 
недвижим поземлен имот с идентификатор 67653.923.251 целия с площ 1386 
(хиляда триста осемдесет и шест) 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. 
67653.923.248, п.и. 67653.923.247, п.и. 67653.923.245, п.и. 67653.923.14 и п.и. 
67653.923.316, участващ в УПИ V- складова база на ПУ и УПИ ІІІ - озеленяване, 
кв. 2 по плана на гр. Смолян, кв. Райково за предлаганата сума за изкупуване в 
размер  41 580,00 (четиридесет и една хиляди петстотин  и осемдесет) евро. 

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. 
 
 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Поради изчерпване на дневния ред за днес, закривам 
заседанието. 
 
 
(Заседанието на Общинския съвет беше закрито в 14.45 часа) 
 
 
СЛАВКА КАМЕНОВА 
Председател на Общински съвет – Смолян 
 
 
 
Изготвил протокола, 
Анелия Кехайова - главен специалист  
в сектор „ Административно обслужване” към Дирекция „ АИО и ОМП” 
 
 
 
 
 


