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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 
№ 1 

 
 
Днес, 09.11.2011 година, от 10.00 часа, в заседателната зала на Община 

Смолян се проведе първото тържествено заседание на Общински съвет – 
Смолян, мандат 2015-2019 година, свикано със Заповед № АП-03-14-
992/02.11.2011 г. на Областния управител на област Смолян, на основание чл. 23, 
ал. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във 
връзка с чл. 32, ал. 1 от Закона за администрацията и Решение № 195 - 2131 МИ 
от 26.10.2015 г. на ОИК за избиране на общински съветници в община Смолян. 

Присъстваха: Народният представител г-н Петър Кадиев, областният 
управител на област Смолян – Недялко Славов, всички новоизбрани общински 
съветници, новоизбраният кмет на Община Смолян Николай Мелемов, 
новоизбраните кметове на кметства, председателят на Общинската избирателна 
комисия – Смолян – Виктор Монев, представители на Областна администрация 
– Смолян , почетни граждани на Смолян, офицери от  поделение 28 330 Смолян, 
гости, журналисти, граждани. 

(На входовете на залата присъстващите на тържествената сесия бяха 
посрещани с пита и мед.) 
 
НЕДЯЛКО СЛАВОВ – областен управител на област Смолян: Уважаеми г-н 
кмет, уважаеми общински съветници, уважаеми кметове на населените места от 
община Смолян, уважаеми представители на общински и държавни институции, 
уважаеми офицери от Българската армия, уважаеми общественици, научни и 
просветни дейци, уважаеми гости, драги жители на община Смолян! Висока чест 
и голямо удоволствие е за мен като областен управител да открия първото 
тържествено заседание на Общински съвет – Смолян. Съгласно предоставените 
ми от Закона правомощия и на основание чл. 23, ал. 1 от Закона за местно 
самоуправление и местна администрация, първото заседание на Общинския 
съвет след проведени местни избори се свиква от областния управител. Ето защо 
предвид тези основания, аз съм издал своя Заповед № АП-03-14-992/02.11.2015 
г., за да изпълним процедурата така, както законодателят е предвидил. 
Заседанието ще протече при следния  

 
Д Н Е В Е Н   Р Е Д: 

 
1. Полагане на клетва от новоизбраните общински съветници и кметове, и 

подписване на клетвени листове. 
2. Избор на председател на Общински съвет – Смолян. 
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Ще бъде предоставена и думата за обръщения и изказвания на политическите 
партии и коалиции, които са представени в Общинския съвет. Но преди това бих 
искал първо да се обърна към всички избрани, които сте в тази зала – 
новоизбраният кмет, новоизбраните общински съветници и кметове на населени 
места от община Смолян. Уважаеми госпожи и господа! От днес започва новият 
управленски мандат в местната власт. За някои от вас той е първи, за други е 
продължение на тяхната политическа кариера. Местните избори приключиха. 
Хората направиха своят избор. Ако трябва да оприлича надпреварата за кмет на 
община, бих я определил като „бягане на самотен бегач на дълго разстояние”. 
Мисля си, че доста преди старта на кампанията, хората бяха решили, че ще дадат 
втори мандат на г-н Мелемов, за да завърши започнатото, за да реализира до 
край онези проекти, чието начало беше поставено. Доста оспорвана беше 
битката за общински съветници и в резултат на избора на хората, в състава на 
съвета има широко присъствие на партийни листи и местни коалиции. Но най-
голямото ми лично удовлетворение е породено от това, че преференциалния вот 
пренареди доста от листите и съветници станаха онези, които показаха, че имат 
най-широка подкрепа от избирателите. През изминалия месец вие положихте 
много усилия, срещнахте се с много хора, имахте безсънни нощи, за да се стигне 
до днешния ден. Сигурно всеки един от вас е понесъл и обиди от своите 
опоненти, но днес е момента да преглътнете всичко това. Да забравите за 
политическите борби и да сложите едно ново начало. Не забравяйте, че хората са 
ви изпратили тук, за да защитавате техния интерес, да работите и намирате 
полезните решения за местната общественост, да загърбите всякакви различия 
помежду си в името на просперитета на Смолян. Уважаеми г-н Мелемов, 
поздравявам ви с преизбирането ви за кмет на община Смолян и то по възможно 
най-убедителния начин – още на първи тур. Хората гласуваха, одобрявайки 
политиките ви общината да става по-достъпна за всеки, политиката на разумна 
финансова дисциплина, политиките да има средства за всяко населено място, да 
се печелят и реализират европейски проекти, да се благоустрояват квартали, 
улици, населени места, обществени зони. Разбира се, има още какво много да се 
прави за подобряване на качеството на услугите, които Общината предоставя, за 
по-открито и прозрачно управление, за повече активност по отношение 
икономическия растеж и инвестициите. Това са сериозни предизвикателства. 
Предизвикателства, които изискват и сериозна подкрепа. Предизвикателства, 
които ще преодоляваме заедно, така както го правихме и през последната 
година, през която работихме заедно. Много неща постигнахме благодарение на 
съвместната ни работа, в резултат на доброто ни взаимодействие още нови 
значими проекти ще намерят своята реализация. Няма нищо по-логично от това 
областният управител и кметът на областния град да гледат в една посока. Това е 
важна предпоставка за успех. На старта на втория ви мандат пожелавам много 
сили и енергия за неуморна работа. Здраве и късмет, защото и те са необходими. 
Да имате подкрепата на хората, на Общинския съвет. Да имате съпричастност и 
търпението на семейството ви, защото то е най-потърпевшото от обществените 
ангажименти. Кметската длъжност не е професия, а призвание. Не е работа на 
работно време. Няма празник, няма почивен ден. Ако не откликвате на хорските 
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проблеми постоянно, след четири години няма да получите тяхната подкрепа. Но 
аз пожелавам всяко ваше действие да бъде оценявано по достойнство. Когато 
вършите полезни неща да получавате признателност от вашите съграждани, 
защото това е най-голямото удовлетворение за един управленец. Обратно – 
когато грешите, да получавате упреци, но те допълнително да ви мотивират и 
позволяват да си коригирате. Уважаеми общински съветници! Сигурен съм, че 
осъзнавате огромната отговорност, с която сте натоварени от днес – 
отговорността към вашите избиратели. От този момент всички трябва да се 
обедините в името на една-единствена кауза – благоденствието на хората, и с 
общи усилия да градите по-доброто бъдеще за смолянчани. Хора, които 
застанаха зад вас, очакват да изпълните поетите ангажименти и обещания към 
тях и да не ги разочаровате. Правете така, че работата на Общинския съвет да е 
възможно най-прозрачна. Привличайте и насърчавайте гражданското участие в 
работата на Администрацията, Общинския съвет и неговите комисии. Доверие 
се дава трудно, задържа се с ежедневна работа и много лесно се руши. Понякога 
и само с едно необмислено действие. Всички вие имате моята протегната ръка за 
всяка добра инициатива. Не съм от тези, които делят работата – това е на 
държавата, това е на общината. Не бих позволил институцията „Областен 
управител” да бъде обект на политически или други битки, да се употребява и 
оронва престижа й. За в бъдеще заедно ще решаваме проблеми, свързани с 
подобряване на инфраструктурата, социалната политика, икономическото 
развитие. Но най-голямото предизвикателство, пред което сме изправени е 
обезлюдяването на нашата красива планина. Затова нека подкрепяме хората. 
Хората, които са тук. Да подкрепяме младите. Инвестицията в младите хора 
гарантира не само нашия успех, но и нашето оцеляване. Работете така, че 
общината да растат едни здрави, образовани и удовлетворени хора. Нека да 
подкрепяме и възрастните, защото и те имат нужда от достойни старини. Да 
ползваме и техния натрупан и богат житейски опит. В заключение бих призовал 
всички вие да не късате контакта си с хората. Срещайте се с тях постоянно. Така,  
както го правихте и по време на предизборната кампания. Сигурен съм, че 
хората ще оценят по достойнство подобно поведение. Произнасяйки днес вашата 
клетва, която е кратка, но много съдържателна, аз ви пожелавам никога, ама в 
нито един момент, да не забравяте нейното значение. И дори тогава, когато 
имате тежки спорове и дебати, просто замълчете за миг и си припомнете в какво 
сте се заклели. Всичките ви действия да се ръководят от интересите на жителите 
от община Смолян. Пожелавам на всички спорна работа, успешен и ползотворен 
мандат. На добър час! (Ръкопляскания). А сега, уважаеми госпожи и господа, ще 
предоставя думата на председателя на Общинска избирателна комисия – Смолян 
– г-н Монев, да зачете решенията на Комисията, с които са избрани Общинският 
съвет, кметът на Общината и кметовете на кметства. Заповядайте! 
ВИКТОР МОНЕВ – председател на Общинска избирателна комисия – 
Смолян: Уважаеми дами и господа! Имам удоволствието да ви съобщя 
Решенията на Общинската избирателна комисия, относно избирането на 
общински съветници и кметове, на изборите, произведени на 25 октомври и на 1 
ноември. С Решение № 195/26.10.2015 г. бяха избрани общинските съветници в 
състава на Общински съвет – Смолян, както следва: Анита Младенова Чолакова, 
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Валентин Венциславов Кюлхански, Валентин Цолов Цолов, Данчо Кирилов 
Киряков, Димитър Йовчев Кръстанов, Екатерина Димитрова Гаджева, Елисавета 
Христова Лободова, Емилия Миткова Делиева, Ивайло Борисов Халваджиев, 
Иван Тодоров Пищалов, Илия Николаев Томов, Кирил Иванов Асенов, Кирил 
Хараламбиев Хаджихристев, Коста Атанасов Начев, Костадин Кръстев Василев, 
Красимир Митков Събев, Марин Ташев Захариев, Мария Василева 
Семерджиева, Марияна Антонова Методиева, Милен Танчев Пачелиев, Михаил 
Стоянов Гунчев, Михаил Тодоров Генчев, Петър Стефанов Мирчев, Салих 
Рамадан Аршински, Славка Раденкова Каменова, Стефан Атанасов Сабрутев, 
Стоян Иванов Иванов, Филип Христов Топов, Юлия Йосифова Кисьова. Това е 
съставът на Общински съвет – Смолян. С Решение № 196/26.10.2015 г. 
Общинска избирателна комисия обяви за избран за кмет на община Смолян, на 
първи тур, Николай Тодоров Мелемов, издигнат от ПП „ГЕРБ”, получил 10 259 
действителни гласа. С Решение № 221/26.10.2015 г. Общинската избирателна 
комисия определи за кмет на кметство Арда Недко Емилов Юруков, получил 104 
действителни гласа, издигнат от ПП „ГЕРБ”. С Решение № 238/01.11.2015 г. бе 
избран за кмет на кметство Бостина Ефтим Георгиев Стойков, получил 
действителни 52 гласа, издигнат от „Българска социалистическа партия”. С 
Решение № 204/26.10.2015 г. бе обявен за избран за кмет на кметство Виево 
Венко Славчев Палчев, издигнат от „Българска социалистическа партия”, 
получил 156 действителни гласа. С Решение № 197/26.10.2015 г. Общинската 
избирателна комисия обяви за избран кмет на кметство Влахово Недко 
Методиев Димитров, издигнат от ПП „ГЕРБ”, получил 139 действителни гласа. 
С Решение № 209/26.10.2015 г. Общинската избирателна комисия обяви за 
избран кмет на кметство Градът Севдалин Медов, с получени 69 действителни 
гласа, издигнат от „Българска социалистическа партия”. С Решение № 
198/26.10.2015 г. бе обявен за избран кмет на кметство Дунево Кина Стефанова 
Маринова, издигната от Коалиция „Заедно за Смолян”, получила 50 
действителни гласа. С Решение № 213/26.10.2015 г. бе обявен за избран за кмет 
на кметство Еленска Юлиян Алдомиров Нейков, издигнат от ПП „ГЕРБ”, 
получил 61 действителни гласа. С Решение № 207/26.10.2015 г. бе обявен за 
избран кмет на кметство Катраница Радко Шукеров, получил 81 действителни 
гласа. С Решение № 239/01.11.2015 г. бе обявен за избран кмет на кметство 
Кутела Емил Сашев Стоянов, издигнат от ПП „ГЕРБ”, получил 140 
действителни гласа. С Решение № 199/26.10.2015 г. бе обявен за избран кмет на 
кметство Левочево Ангел Томов Янев, получил 51 действителни гласа, издигнат 
от ПП „ГЕРБ”. С Решение № 215/26.10.2015 г. бе определен за избран кмет на 
кметство Лъка Емил Росенов Кръпчев, получил 43 действителни гласа, издигнат 
от ПП „ГЕРБ”. С Решение № 240/01.11.2015 г. бе обявен за избран кмет на 
кметство Могилица Милко Младенов Кисьов, получил 140 действителни гласа, 
издигнат от ПП „ГЕРБ”. С Решение № 241/01.11.2015 г. бе избрана за кмет на 
кметство Момчиловци, на втори тур, Сийка Карталова – Суркова, с получени 
410 действителни гласа, издигната от местна коалиция „КРОС”. С Решение № 
223/26.10.2015 г. бе обявена за избран кмет на кметство Мугла Даниела Асенова 
Кубинска, издигната от ПП „ГЕРБ”, получила 101 действителни гласа. С 
Решение № 206/26.10.2015 г. бе избран кмет на кметство Петково, на първи тур, 
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Юлиян Янков Чиев, получил 108 действителни гласа. С Решение № 
214/26.10.2015 г. бе обявен кмет на кметство Подвис – Радослав Валентинов 
Чаушев, издигнат от ПП „ГЕРБ”, получил 71 действителни гласа. С Решение № 
218/26.10.2015 г. бе определен кмет на кметство Полковник Серафимово, на 
първи тур, Христо Мусорлиев, издигнат от „Българска социалистическа партия”, 
получил 44 действителни гласа. С Решение № 242/01.11.2015 г. бе определен за 
избран кмет на кметство Река Милко Якимов Чаушев, с получени 99 
действителни гласа, издигнат от ПП „ГЕРБ”. С Решение № 217/26.10.2015 г. бе 
обявен за избран кмет на кметство Ровина Анелия Севдалинова Царева, 
получила 13 действителни гласа. С Решение № 243/01.11.2015 г. бе обявен за 
кмет на кметство Сивино Асан Асанов Даракчиев. С Решение № 205/26.10.2015 
г. бе определен кмет на кметство Славейно – Тодор Димитров Горелов, издигнат 
от „Българска социалистическа партия”, получил 74 действителни гласа. С 
Решение № 244/01.11.2015 г. бе определен кмет на кметство Смилян Чавдар 
Антимов Червенков, получил 462 действителни гласа. С Решение № 
201/26.10.2015 г. бе определен кмет на кметство Соколовци – Катя Костадинова 
Люнчева, издигната от ПП „ГЕРБ”, получила 65 действителни гласа. С Решение 
№ 225/26.10.2015 г. бе определен кмет на кметство Стойките – Георги Захариев 
Георгиев, получил 103 действителни гласа. С Решение № 216/26.10.2015 г. бе 
определен кмет на кметство Стража – Добрин Чавдаров Адамов, получил 65 
действителни гласа, издигнат от „Движение за права и свободи”. С Решение № 
208/26.10.2015 г. бе определен кмет на кметство Тикале – Юри Младенов 
Кацаров, издигнат от ПП „ГЕРБ”, получил 82 действителни гласа. С Решение № 
211/26.10.2015 г. бе определен кмет на кметство Требище, издигнат от ПП 
„ГЕРБ” – Севди Раифов Сираков, получил 63 действителни гласа. С Решение № 
212/26.10.2015 г. за кмет на кметство Търън бе определен Явор Севдалинов 
Говедаров, издигнат от ПП „ГЕРБ”, получил 297 действителни гласа. С Решение 
№ 224/26.10.2015 г. бе обявен за избран кмет на кметство Широка лъка Васил 
Димов Седянков, издигнат от ПП „ГЕРБ”, получил 271 действителни гласа. 
(Ръкопляскания). 
НЕДЯЛКО СЛАВОВ: Благодаря, г-н Монев.  
 
ПО ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Полагане на клетва от 
новоизбраните общински съветници и кметове, и подписване на клетвените 
листове. 
 
НЕДЯЛКО СЛАВОВ: Сега, бих искал да поканя всички новоизбрани общински 
съветници, кметът на общината и кметовете на населени места, да заповядат тук 
и с лице към гражданите да произнесат тържествената клетва. Заповядайте! 
(Всички новоизбрани общински съветници, кметът на общината и кметове на 
кметства излезнаха на сцената за полагане на тържествената клетва, 
съгласно чл. 32, ал. 1 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация, повтаряйки клетвата след областния управител.) 
НЕДЯЛКО СЛАВОВ: Приканвам ви да повтаряте след мен. „Заклевам се в 
името на Република България…”… 
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Новоизбраните общински съветници, кмет на общината и кметове на 
кметства: Заклевам се в името на Република България… 
НЕДЯЛКО СЛАВОВ: „… да спазвам Конституцията и законите на 
страната…”… 
Новоизбраните общински съветници, кмет на общината и кметове на 
кметства: … да спазвам Конституцията и законите на страната… 
НЕДЯЛКО СЛАВОВ: „… и във всичките си действия…”…   
Новоизбраните общински съветници, кмет на общината и кметове на 
кметства: … и във всичките си действия… 
НЕДЯЛКО СЛАВОВ: „… да се ръководя от интересите на гражданите на 
Смолянска община…”…   
Новоизбраните общински съветници, кмет на общината и кметове на 
кметства: … да се ръководя от интересите на гражданите на Смолянска 
община… 
НЕДЯЛКО СЛАВОВ: „…и да работя за тяхното благоденствие.”…   
Новоизбраните общински съветници, кмет на общината и кметове на 
кметства: … и да работя за тяхното благоденствие. 
НЕДЯЛКО СЛАВОВ: „Заклех се!”  
Новоизбраните общински съветници, кмет на общината и кметове на 
кметства: Заклех се! 
(Звучи Химнът на Република България, след това Химнът на Европа. Всички 
присъстващи в залата са на крака. Следват ръкопляскания.) 
НЕДЯЛКО СЛАВОВ: Полагането на клетва се удостоверява с подписването на 
клетвен лист, с което избраните лица встъпват в своите законови правомощия. 
Започваме с подписването на клетвения лист от страна на кмета на община 
Смолян – г-н Николай Мелемов. Заповядайте! 
(Новоизбраният кмет на община Смолян – Николай Мелемов, подписа 
клетвения си лист, съпроводено с продължителни ръкопляскания). 
НЕДЯЛКО СЛАВОВ: А сега символите на властта в Община Смолян.  
(Областният управител връчи кметската огърлица, което беше съпроводено с 
ръкопляскания). 
НЕДЯЛКО СЛАВОВ: Избраните общински съветници по азбучен ред. 
(Областният управител покани по поименен списък един след друг 
новоизбраните общински съветници, за да подпишат клетвените си листове, с 
което встъпват в своите законови правомощия, както следва): 

1. Анита Младенова Чолакова 
2. Валентин Венциславов Кюлхански 
3. Валентин Цолов Цолов 
4. Данчо Кирилов Киряков 
5. Димитър Йовчев Кръстанов 
6. Екатерина Димитрова Гаджева 
7. Елисавета Христова Лободова 
8. Емилия Миткова Делиева 
9. Ивайло Борисов Халваджиев 
10.  Иван Тодоров Пищалов 
11.  Илия Николаев Томов 
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12.  Кирил Иванов Асенов 
13.  Кирил Хараламбиев Хаджихристев 
14.  Коста Атанасов  Начев 
15.  Костадин Кръстев Василев 
16.  Красимир Митков Събев 
17.  Марин Ташев Захариев 
18.  Мария Василева Семерджиева 
19.  Марияна Антонова Методиева 
20.  Милен Танчев Пачелиев 
21.  Михаил Стоянов Гунчев 
22.  Михаил Тодоров Генчев 
23.  Петър Стефанов Мирчев 
24.  Салих Рамадан Аршински 
25.  Славка Раденкова Каменова 
26.  Стефан Атанасов Сабрутев 
27.  Стоян Иванов Иванов 
28.  Филип Христов Топов 
29.  Юлия Йосифова Кисьова 

 
НЕДЯЛКО СЛАВОВ: Преминаваме към подписване на клетвените листове от 
избраните кметове на населени места. 
(Новоизбраните кметове на кметства бяха поканени от областния управител 
за подписване на клетвените листове в следната поредност): 

1. Недко Емилов Юруков   – кмет на с. Арда 
2. Ефтим  Георгиев Стойков  – кмет на с. Бостина 
3. Венко Славчев Палчев   – кмет на с. Виево 
4. Недко Методиев Димитров   – кмет на с. Влахово 
5. Севдалин Сребров Медов   – кмет на с. Градът 
6. Кина Стефанова Маринова   – кмет на с. Дунево 
7. Юлиян Алдомиров Нейков   – кмет на с. Еленска 
8. Радко Русев Шукеров   – кмет на с. Катраница 
9. Емил Сашев Стоянов    – кмет на с. Кутела 
10.  Ангел Томов Янев    – кмет на с. Левочево 
11.  Емил Росенов Кръпчев   – кмет на с. Лъка 
12.  Милко Младенов Кисьов   – кмет на с. Могилица 
13. Сийка Кирова Карталова-Суркова – кмет на с. Момчиловци 
14.  Даниела Асенова Кубинска  – кмет на с. Мугла 
15.  Христо Атанасов Мусорлиев – кмет на с. Полк. Серафимово 
16.  Юлиян Янков Чиев    – кмет на с. Петково 
17.  Радослав Валентинов Чаушев – кмет на с. Подвис 
18.  Милко Якимов Чаушев   – кмет на с. Река 
19.  Анелия Севдалинова Царева – кмет на с. Ровина 
20.  Асан Асанов Даракчиев   – кмет на с. Сивино 
21.  Тодор Димитров Горялов   – кмет на с. Славейно 
22.  Чавдар Антимов Червенков  – кмет на с. Смилян 
23.  Катя Костадинова Люнчева  – кмет на с. Соколовци 
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24.  Георги Захариев Георгиев   – кмет на с. Стойките 
25.  Добрин Чавдаров Адамов   – кмет на с. Стража 
26.  Юри Младенов Кацаров   – кмет на с. Тикале 
27.  Севди Раифов Сираков   – кмет на с. Требище   
28.  Явор Севдалинов Говедаров  – кмет на с. Търън 
29.  Васил Димов Седянков   – кмет на с. Широка лъка 

 
(Последва изпълнение на химна на Родопите – „Бела съм, бела, юначе”, изпълнен 
от народни певици от ФА „ Родопа” – Смолян, в съпровод на гайда от Петър 
Янев. Всички присъстващи в залата станаха на крака при изпълнението на 
Химна на Родопите. Следват продължителни ръкопляскания.) 
 
НЕДЯЛКО СЛАВОВ: А сега уважаеми госпожи и господа, позволете ми да 
предоставя думата за кратко приветствие на вече редовно встъпилия в длъжност 
кмет на община Смолян – г-н Николай Мелемов. (Ръкопляскания.) 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ – кмет на община Смолян: Уважаеми г-н областен 
управител, уважаеми общински съветници, колеги кметове, скъпи съграждани! 
Искам първо да благодаря на Председателя на Общинската избирателна 
комисия, на Областния управител, на Администрацията и на всички, които 
участваха в тези избори, за добрата организация, защото всички видяхме, че 
имаше места в страната, където тези избори създадоха проблем на много хора. В 
нашата избирателна комисия, в нашия избирателен район нямаше тези проблеми 
благодарение на работата на много хора. Искам да пожелая на всички избрани 
общински съветници и кметове, един успешен и ползотворен мандат и съм 
уверен, че този Общински съвет може да остане в историята на Община Смолян. 
Има няколко предпоставки за това. Първо, много от избраните общински 
съветници са за първи път такива. Това показва, че те няма да бъдат обременени 
от минали отношения, а и по принцип в обществената работа не трябва да се 
вкарват лични моменти. Затова имам надеждата, че този Общински съвет ще 
бъде най-работещия. Друга причина за това е, че спрямо новия Изборен кодекс, 
на тези избори имаше преференции. Тоест всеки от вас е мажоритарно избран. 
Всеки от вас носи лична отговорност пред своите избиратели и не случайно в 
нашата листа, а и в групата на общинските съветници от „ГЕРБ”, партийните 
членове са с малцинство. Защото много пъти съм казвал, че общинската власт, 
общинското самоуправление е най-близо до хората и най-далече от партиите. 
Всички обикаляхме предизборно, срещахме се с хора и всички ние обещавахме 
да работим за тях, а не за партията, защото проблемът на даденото населено 
място, на дадения квартал, по никакъв начин не е в партиите в София или в 
партиите тука. Проблемите са човешки, които ние с обща работа трябва да ги 
решим. Затова и от мое име, и от името на Общинска администрация, мога да 
заявя, че ще подадем ръка на всеки наш съгражданин, на всеки общински 
съветник, за да може наистина да работим за развитието на нашата община. 
Призовавам и общинските съветници, всеки от вас да направи това. Сигурен 
съм, че този Общински съвет ще има дух на диалог, ще се поставят проблемите и 
ще ги решаваме тука на място, открито и само в интерес на община Смолян. 
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Затова искам да пожелая на всички здраве, сили, на добър час, да работим за 
развитието на община Смолян! Благодаря!  
(Ръкопляскания.) 
НЕДЯЛКО СЛАВОВ: Пожелавайки ви още веднъж успех, и имайки предвид, 
че основното оръжие на един кмет е писалката, бих искал да ви подаря един 
символичен подарък – една писалка, с пожеланието да слагате подписа си под 
полезни документи за община Смолян – нови договори, нови проекти. 
(Ръкопляскания.) А сега приканвам общинският съветник с най-дълъг житейски 
стаж да заповяда тук и да поеме ръководството на първото тържествено 
заседание на Общински съвет – Смолян от тук нататък. Това е г-н Михаил 
Генчев. (Ръкопляскания.) 

(Съгласно чл. 23, ал. 3 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация, общинският съветник с най-дълъг житейски стаж 
– Михаил Генчев, зае мястото си на сцената, за да открие и ръководи първото 
заседание на Общински съвет – Смолян.) 
 
ПО ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Избор на председател на 
Общински съвет – Смолян. 

 
МИХАИЛ ГЕНЧЕВ: Уважаеми г-н народен представител, уважаеми г-н областен 
управител, уважаеми г-н кмет, уважаеми дами и господа общински съветници, 
драги гости! Сериозно или на шега се оказа, че аз съм най-възрастният общински 
съветник и това ми дава право да се обърна към вас с надеждата да съм добър 
орисник на една по-сериозна, по-отговорна и по-ползотворна съвместна работа в 
местния парламент. Тук сме по волята на хората от община Смолян, които 
изживяват еднакви тревоги и хранят общи надежди. Независимо от различните 
си възгледи и вяра, и избиратели, и избрани, имаме общ стремеж към свобода и 
достойнство, еднаква жажда за правда и братство. Всички сме с едни и същи 
мечти за преодоляване на човешките несгоди и за създаване на по-добри 
възможности за живот и изява на всеки – тук и сега. Всички сме с поглед в една 
и съща посока – икономическото и духовното възраждане на Смолян, Смолянска 
община и Родопа планина и за превръщането на най-красивото място в страната 
ни и в най-добро място за живеене. Много се надявам, че посланията на хората, 
които ни дадоха доверието си, ще ни помогнат да мобилизираме мислите и 
действията си. Днес, повече от всякога, като общински съветници сме длъжни да 
отговорим на тежненията и стремежите на хората в името на общите ни 
ценности за демокрация и вярата ни в щастливото бъдеще на Смолян и 
смолянчани. Днес, повече от всякога, сме длъжни спешно да предложим и 
извървим най-важните стъпки за промените, които обещавахме пред 
избирателите. Ако в сърцата ни е останала дори капчица кръв, вярна на 
Кубратовия завет, че „Съединението прави силата”, трябва да обединим разум и 
сили, защото нищо не е по-важно от добруването на хората. Бъдещето ще бъде 
такова, каквото го създадем. Нека като общински съветници да дадем своя 
принос за едно наистина по-добро бъдеще на съгражданите ни и края ни. На 
добър час! С много вяра, с много разум и с много грижа за по-добър утрешен ден 
на Смолянска община и нейните достойни люде! С тези думи дами и господа, 
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откривам първото заседание на новоизбрания Общински съвет – Смолян! И с 
удоволствие и чест приемам ролята на негов първи водещ. В това си качество, си 
позволявам да поздравя новоизбраните общински съветници, кметовете на 
населени места и кмета на община Смолян, и да пожелая успешна и ползотворна 
работа в името на жителите на община Смолян. Като започваме същинската 
работа на Общинския съвет, предлагам да пристъпим към втора точка от 
обявения дневен ред, а именно: Избор на председател на Общинския съвет. На 
основание чл. 21, ал. 1, т. 1 и във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 3 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, преди да пристъпим към 
предложения и разисквания, е необходимо да изберем Временна комисия за 
избор на председател на Общинския съвет. В тази връзка предлагам Комисията 
за избор на председател на Общинския съвет да се състои от трима члена. Имате 
ли други предложения? Няма. Моля, който е съгласен Комисията за избор на 
председател на Общинския съвет да се състои от трима члена, да гласува с 
вдигане на ръка. 
 

ГЛАСУВАХА: „ ЗА” – 29, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0. 
 

МИХАИЛ ГЕНЧЕВ: Численият състав на комисията се приема. Пристъпвайки 
към формирането на персоналния състав на комисията ви предоставям думата за 
вашите поименни предложения, в това число и за неин председател. Имате 
думата за предложения за членове на Комисията за избор на председател на 
Общинския съвет. Заповядайте, г-н Топов. 
ФИЛИП ТОПОВ: От името на групата на ПП „ГЕРБ” предлагам в състава на 
комисията да влезне адвокат Мирчев. 
МИХАИЛ ГЕНЧЕВ: Благодаря ви! Други предложения? Заповядайте, д-р 
Методиева. 
МАРИЯНА МЕТОДИЕВА: От името на групата съветници от „Българска 
социалистическа партия” предлагаме Милен Пачелиев. 
МИХАИЛ ГЕНЧЕВ: Благодаря. Други предложения? Заповядайте! 
КИРИЛ АСЕНОВ: От името на групата на „Коалиция за развитие на Община 
Смолян” предлагам г-н Кирил Хаджихристев. 
МИХАИЛ ГЕНЧЕВ: Благодаря ви! други предложения? Ако няма други 
предложения, да се ориентираме към гласуване. Предлагам да стане анблок и с 
явно гласуване. Имате ли някакви възражения против начина на гласуване? 
Минаваме към гласуване явно и анблок. Моля, който е съгласен с така 
предложения състав на Комисията за избор на председател на Общинския съвет, 
да гласува с вдигане на ръка. 
 

ГЛАСУВАХА: „ ЗА” – 29, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0. 
 

МИХАИЛ ГЕНЧЕВ: Комисията по провеждане на избор на председател на 
Общински съвет – Смолян е избрана. С това можем да пристъпим към най-
съществената част от работата на днешната сесия. Предоставям думата на 
общинските съветници и групите общински съветници за предлагане на 
кандидатури за избор на председател на Общинския съвет. 
(Общинският съвет – Смолян, на основание чл. 21, ал. 1, т. 1, във връзка с чл. 21, 
ал. 1, т. 3 от Закона за местното самоуправление и местната администрация 
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избра Временна комисия за избор на председател на Общински съвет – Смолян, 
в състав): 

1. Петър Мирчев     
2. Милен Пачелиев    
3. Кирил Хаджихристев  

 
МИХАИЛ ГЕНЧЕВ: Имате думата, г-н Топов. 
ФИЛИП ТОПОВ: Уважаеми г-н областен управител, уважаеми г-н кмет 
Мелемов, уважаеми колеги общински съветници и кметове на населени места, 
уважаеми гости! Да обясня защо съм тук. Вчера, по-голямата част от листата за 
кандидати за общински съветници от ПП „ГЕРБ” проведохме едно събиране, на 
което взехме две решения. Едното от тях е в бъдещия Общински съвет да бъде 
регистрирана група общински съветници от ПП „ГЕРБ” и като председател бях 
номиниран аз да бъда председател на тази група. Затова съм тука. Второто 
решение е да изпълня приятното поръчение за номинация за бъдещ председател 
на Общинския съвет и в това решение групата общински съветници предлагат за 
председател на бъдещия Общински съвет, всъщност настоящия, да бъде 
предложено на вниманието на колегите общински съветници г-жа Славка 
Каменова. В тази връзка моля, г-н водещ и председателстващ, да ми дадете 
възможност още малко да изкажа най-искрените си благодарности към всички 
жители на община Смолян за активното участие в изборния процес. Да изкажа 
най-искрената благодарност към Общинската администрация, с която работихме 
бих казал перфектно. Да изкажа благодарност и на представителите на 
държавните и общинските институции, с които поддържахме много добра и 
ползотворна съвместна работа. Не мога да не изкажа и благодарността и към 
гражданите на община Смолян, които гласуваха за листата на „ГЕРБ”, за всички 
останали листи и с много голяма признателност и благодарност към всички 
граждани на община Смолян, които гласуваха и лично за мен. Това за мен е една 
много голяма отговорност и искам пред тях и пред всички жители и гости на 
община Смолян да кажа, че в бъдещия Общински съвет ще работя единствено и 
само в интерес на хората, в интерес на обществото. Когато приключвахме 
мандата на миналия Общински съвет, аз благодарих на общинските съветници и 
отправих едно пожелание на бъдещите общински съветници: да не забравят 
преди влизането в тази свещена зала да събуят политическите чизми вънка и да 
влизат вътре с пантофите на съгласието и добруването, с пантофите в интерес на 
просперитета на община Смолян. Ще моля това, макар и символично пожелание, 
да го приемат и колегите, които са избрани в настоящия Общински съвет. Още 
веднъж благодарности на всички избиратели на община Смолян. Благодарности 
към всички хора, които организираха изборния процес, които работеха 
последните четири години за просперитета на община Смолян. Живи и здрави! 
Пожелавам успех на всички и във всичко! На многая лета! Благодаря ви, г-н 
председателстващ! 
(Ръкопляскания.) 
МИХАИЛ ГЕНЧЕВ: Благодаря за направеното предложение. Моля, други 
предложения от името на другите групи? Д-р Методиева. 



 

12 
 

МАРИЯНА МЕТОДИЕВА: Уважаеми г-н областен управител, уважаеми г-н 
кмете, драги ми колеги, мили гости! Искам да ви благодаря на всички, че заедно 
успяхме да се съберем тука и имам възможността от името на нашата партия 
„БСП” да дам предложение за председател на Общинския съвет и това е г-н инж. 
Димитър Кръстанов. Аз накратко ще ви го представя, защото всички много 
добре го познаваме. Той е известен политик на най-новата българска история. 
Депутат е във Великото народно събрание, бивш областен и заместник-областен 
управител, дългогодишен общински съветник. Бил е и председател на 
Общинския съвет. Смятам, че той с всичките си тези възможности би бил много 
добър председател на Общинския съвет. Благодаря ви на всички! 
МИХАИЛ ГЕНЧЕВ: И аз ви благодаря, д-р Методиева! Предложения от името 
на другите групи? Г-н Кирил Асенов. Заповядайте! 
КИРИЛ АСЕНОВ: Уважаеми дами и господа, г-н областен управител, г-н 
кмете, господа общински съветници! Искам да ви споделя позицията на „КРОС”. 
Ние направихме серия от срещи с политическите сили, присъстващи в този 
парламент. Взехме в предвид всичко, което чухме от нашите избиратели по 
време на предизборната кампания. Оценихме по същество позицията по 
същество на всички политически сили и след окончателна среща, проведена днес 
сутринта, ние взехме едно решение. Какво е то и как изглежда. Тъй като ние 
имаме отредено второ място, втора по брой група в местния парламент, имаше 
вероятност и възможност да сглобим кандидатура на наш представител за 
председател на Общинския съвет. Но тя би изглеждала подкрепена от център 
ляво, от либерали и от други коалиции в Смолян, разнопосочния интерес на 
които би ни попречило да следваме политиката и да изпълним ангажиментите, 
които сме поели към нашите избиратели. След като имахме серия срещи с 
всички представители, направихме повторни няколко срещи и от там за нас се 
оформя една позиция, която е много ясна, прозрачна и елементарна. Ние 
решаваме да дадем кредит на доверие на кандидатурата на „ГЕРБ”, в частност 
случая с г-жа Каменова, като ние взехме решение да поставим много точни и 
ясни жалони, граници и параметри на това, което ние очакваме да направи 
Общинския съвет и това, което не се е случвало в този Общински съвет до сега. 
Ще излезем с нарочна пресконференция с г-н Мелемов след тази среща, в която 
ще ви оповестим всички основни десет точки, по които тази сутрин сме 
дебатирали и дискутирали. Тези десет точки, около които ние сме обединили 
нашите виждания, че трябва по най-бързия начин да се вземат мерки и да се 
направят реорганизации и реформи в Община Смолян. Именно това е това, което 
ние обещахме на нашите избиратели. Именно това е това, за което ние 
положихме усилия да станем общински съветници. Ние решихме безусловно да 
дадем тримесечен кредит на доверие, може би с удължаване от още три месеца, 
след като видим, че нещата се ускоряват и вървят напред. В рамките на шест 
месеца ние ще бъдем толерантни и да видим посяването на семенцата на 
реорганизацията, на реформата, на промените, които всички очакват да видят. 
Искаме да видим реогранизирана община, с по-малко разходи за фонд „Работна 
заплата”. Искаме да видим реализиране на договори, които тегнат като 
воденичен камък на нашата община от много години, свързани с всички 
дейности, които обслужват града ни. Искаме да видим реформи в прозрачността, 
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с която Община Смолян взема решения за възлагане на обществени поръчки, и 
преки възлагания по бедствия и аварии и каквото се сетите нататък. Това са 
нещата в най-общи линии плюс промяна на функцията на Общината – обърната 
към инвеститорите, които да създават работни места, което от своя страна да 
задържи младите хора в нашия регион. Имаме 42 точки по които търсим 
партньорство с всички политически сили, не само с „ГЕРБ” в случая. Най-
голямата група има най-голяма вероятност да сглоби мнозинство и ние решихме 
да подкрепим с кредит на доверие за първите шест месеца това мнозинство. След 
това си запазваме правото да искаме свикване на сесия и искане за смяна на 
председателя на Общинския съвет, ако в този състав той не заработи. Това е 
нашето единствено условие. Благодаря ви за вашето внимание и това ще бъде и 
нашата позиция. 
(Ръкопляскания.) 
МИХАИЛ ГЕНЧЕВ: Благодаря на г-н Асенов. Други предложения? Анита 
Чолакова. 
АНИТА ЧОЛАКОВА: Уважаеми г-н кмете, уважаеми гости, уважаеми колеги! 
Поисках думата, за да представя нашият кандидат, съвсем накратко надявам се. 
Славка Каменова е родена на 30 януари 1953 година. В продължение на 27 
години тя е съдия, заместник-председател на Районния и Окръжния съд в 
Смолян. Година и шест месеца тя е заместник-кмет на Смолян, след което 
печели конкурс за „Главен секретар” на Висшия съдебен съвет в София. 
Длъжността „Главен секретар на Висшия съдебен съвет” г-жа Каменова 
изпълнява в продължение на 9 години. От средата на 2014 година тя е адвокат на 
свободна практика в Смолян. Има един син. Вие знаете, че Славка Каменова е 
личност с безспорен авторитет. 38-те години ангажимент в съдебната  власт, по-
голямата част от които в правораздаването, я прави изключително подходяща да 
оглави Общинския съвет. За нас е много важно председателят да е опитен юрист 
из под чийто контрол ще постъпват компетентно подготвени и законосъобразни 
актове, което ще ни донесе нужната увереност, че документите, върху които 
дебатираме ще са правно изчистени. Това означава, че ние нито в един момент 
няма да дебатираме върху акт, за който имаме дори минимално съмнение, че е на 
ръба на закона или го прекрачва. Така ние ще сме напълно неуязвими и ще 
стъпваме винаги на сигурно. За нас ще остава да разискваме и решаваме до 
колко даденото предложение е полезно и целесъобразно, което от своя страна е 
гаранция, че в тази зала ще се гласуват качествени решения. Нейният авторитет 
ни е нужен, защото човекът, който ще ръководи заседанията и ще ни 
представлява на всякакви други форуми, е достоен и почтен. Нека не забравяме, 
че г-жа Каменова има характерни лидерски умения и ще бъде обединителната 
фигура за този пъстър и многолик местен парламент. Качествата, които тя 
притежава като човек и професионалист я правят идеална за целите на този 
Общински съвет. Понеже съм убедена, че на нея най-много ще й приляга и най-
много ще и подхожда да е първа сред равни, предлагам да я подкрепим с 
абсолютно мнозинство – 29 от 29. Благодаря за вниманието! 
МИХАИЛ ГЕНЧЕВ: Благодаря на г-жа Чолакова! Още веднъж, има ли други 
предложения? Г-н Кръстанов. 
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инж. ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Уважаеми почетни граждани на Смолян, 
уважаеми съграждани и гости, уважаеми г-н областен управител, г-н кмете, 
уважаеми колеги общински съветници, кметове на населени места! Обикновено 
на първото заседание на един колективен орган на власт, така е сътворена 
демокрацията, се избира негов ръководител, който по същество е пръв между 
равни. Неговите функции, права и отговорности са много конкретно, много ясно 
и много прецизно разписани в един закон, който се нарича Закон за местното 
самоуправление и местната администрация, и други подобни на него. Ние тук не 
правим състезание на идеи, нито съпоставяме личности. Познавам г-жа 
Каменова от много дълго време и сме работили заедно в прекрасни отношения и 
надявам се с добри резултати. Тя като заместник-кмет, аз като председател на 
Общински съвет – Смолян в един период от преди 7-8 години. В началото на 
миналия век при функционирането на колективните органи на власт е сътворен 
един принцип: „Преди да се обединим, ние трябва да се разграничим”. Този 
принцип не сепарира политическото пространство. Той прави ярки линиите на 
разделение по отделни политики, проблеми и визии между отделните 
политически групи и тяхното политическо представителство. Така че нека да 
приемем, че днес ние практически се броим така, както по волята на 
избирателите нашата група е трета по численост. Ние практически не разчитаме 
на някаква масова подкрепа на една кандидатура за председател на Общинския 
съвет. Надявам се подходяща. Ние разчитаме на това в хода на самото тайно 
гласуване да се проявят онези конкретни подкрепи, партньорства, консолидации, 
които ще ни дадат основание по-нататък ние вярно да чертаем местната 
политика и да намираме добрите решения. Така че ние пристъпваме към една 
характерна, типична и нормална процедура, в която всички сериозни участници, 
в най-общи линии имат конкретни очаквания за резултатите, които могат да се 
получат. Но такива са правилата на демокрацията. И именно в тази връзка, аз 
бих искал да почертая още един път, че гласуването, което ще направим след 
малко, ще покаже кои по отношение на разделението в политическия спектър, 
защото то не може да не съществува по определени визии и политики, ние имаме 
в този Общински съвет. По отношение на консолидацията, по отношение на 
нашите клетвени слова, които насочват единствено към гражданите, които са ни 
изпратили тука, много пъти сме казвали и аз имам възможност да го казвам най-
много пъти, защото съм ръководил заседания на Общинския съвет в тази зала  
преди тридесет и няколко години, и забележете, когато сме давали думата на 
граждани, влизащи от улицата. Така че демокрацията трябва да се прави 
красиво, трябва да има изключително много толерантност, взаимно разбиране и 
познаване на правилата и процедурите, за да бъдем на нивото на отговорностите, 
които са ни гласували нашите избиратели. Благодаря! 
МИХАИЛ ГЕНЧЕВ: И аз ви благодаря! Последно питане. Има ли други 
желаещи за отношение? Г-н Аршински. 
САЛИХ АРШИНСКИ: Г-н народен представител, г-н областен управител, г-н 
кмет, дами и господа общински съветници и кметове, скъпи  гости! Изборите 
приключиха. Те бяха едно състезание, в което всяка една политическа сила 
получи доверието на избирателя. Факт е, че на общинско ниво нито една 
политическа сила не успя да увеличи своята тежест в Общинския съвет, с 
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изключение на местните коалиции, които се появиха на политическата сцена. 
Това показва, че имат ясна визия, че политическите сили трябва изоставят 
чизмите, като г-н Топов подчерта, и да влезнат в залата с пантофите на 
съгласието. Без това да изключва обаче различните политически позиции на 
политическите сили. В тази връзка мисля, че всеки, който е получил 
максималното доверие на гласоподавателите, има право на своите 100 дни, за да 
покаже диалогичност, и че програмата, която е предложил на гласоподавателите 
в община Смолян, ще бъде реализирана. От тази гледна точка общинските 
съветници на „Движението за права и свободи” ще дадат тези 100 дни кредит на 
доверие. Ние обаче, също както и беше изразено от другите колеги общински 
съветници, очакваме промени. Не само на думи, а в дела. Защото наистина се 
надявам след тези четири години този Общински съвет да е онзи орган, който е 
спрял обезлюдяването на община Смолян, който е повдигнал икономическото 
състояние на живеещите. Благодаря! 
(Ръкопляскания.) 
МИХАИЛ ГЕНЧЕВ: И аз ви благодаря, г-н Аршински. Хайде, нека да е 
последно питане. Има ли други желаещи? Според мен няма. Ако няма 
действително, предлагам да прекратим разискванията. Моля, общинските 
съветници, които са съгласни да прекратим разискванията, да гласуват с вдигане 
на ръка. Сами се ориентирахте, че малко по-продължително трябва да задържаме 
ръката, за което благодаря.  
 

ГЛАСУВАХА: „ ЗА” – 29, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0. 
 

МИХАИЛ ГЕНЧЕВ: Прекратяваме разискванията. За избора на председател на 
Общински съвет – Смолян са предложени две кандидатури: на г-жа Славка 
Каменова и на г-н Димитър Кръстанов. Преди да преминем към гласуването, 
искам да поправим един пропуск при избора на Комисията за провеждане на 
избора. Забравихме да изберем председател. Предлагам за председател на 
Комисията по избора да бъде представителят на най-голямата група общински 
съветници – г-н Петър Мирчев. Имате ли други предложения? Моля, който е 
съгласен с така направеното предложение г-н Петър Мирчев да бъде председател 
на Комисията по избора, да гласува с вдигане на ръка.  
 

ГЛАСУВАХА: „ ЗА” – 29, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0. 
 

(Общинският съвет – Смолян, на основание чл. 21, ал. 1, т. 1, във връзка с чл. 21, 
ал. 1, т. 3 от Закона за местното самоуправление и местната администрация 
избра председател на Временната комисия за избор на председател на 
Общински съвет – Смолян): 

Петър Мирчев  – председател 
 
МИХАИЛ ГЕНЧЕВ: Г-н Мирчев е избран за председател на Комисията за 
избор на председател на Общинския съвет. Съгласно чл. 24 от Закона за 
местното самоуправление и местната администрация, Общинският съвет избира 
своя председател с тайно гласуване. Изборът на председател се извършва с обща 
интегрална бюлетина и плик, подпечатани с печата на Общинския съвет. На 
бюлетината срещу празни квадратчета са изписани имената на съответните 
кандидати. Бюлетината и плика се получават срещу подпис от Комисията по 
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избора. Гласуването става с отбелязването на вота в квадратчето пред името на 
съответния и предпочитан кандидат, след което бюлетината се поставя в плика и 
се пуска в избирателната урна след подпис в официалния списък на Общинския 
съвет. Зачертани, ръчно изписани и белязани бюлетини, бюлетини без отбелязан 
вот или с повече от едно отбелязване и празни или белязани пликове се смятат за 
недействителни. За избран се смята кандидатът, получил най-малко 15 гласа. 
Ако при първото гласуване никой от кандидатите не получи необходимото 
мнозинство от 15 гласа, се провежда второ гласуване, в което участват двамата 
кандидати, които са получили най-много гласове. В случая са само двамата. 
Върху плика и бюлетината за повторното гласуване се поставя двоен печат на 
Общинския съвет и процедурата за гласуване е същата, както при първия вот. В 
случая за избран се счита кандидатът, който получи най-много гласове. Мисля, 
че след тези разяснения, можем да пристъпим към провеждане на избора. Г-н 
Иванов за процедура. 
СТОЯН ИВАНОВ: Уважаеми г-н председател! Това, което ни прочетохте не е 
фиксирано в действащия правилник. Значи там няма квадратчета, няма 
възможност за манипулиране на избори. Има само имена. Разгледайте 
Правилника и ако трябва, да коригираме. 
МИХАИЛ ГЕНЧЕВ: Това, което се предлага е в съответствие с Избирателния 
кодекс и в съответствие с Правилника на Великото народно събрание. Ако 
искате да коментираме, да коментираме. Предлага ви се най-законния и най-
демократичния начин за избор. Мисля, че това не е пречка да проведем избора, 
така че нека да не утежняваме процедурата. Заповядайте! 
ДАНЧО КИРЯКОВ: Добър ден на всички! Аз предлагам да не почваме 
споровете от първата сесия. И ми се иска да чуя как се е подготвила 
администрацията за този избор. Предлагам ви така, както тя се е подготвила, да 
вървим по тази процедура, независимо, че г-н Иванов е прав. В случая 
правилника гласи друго. Зависи как се е подготвила. Да не губим време. Мисля, 
че можем да постигнем съгласие по това. Благодаря! 
МИХАИЛ ГЕНЧЕВ: Мога предварително да ви кажа, че като председателстващ 
нещата, които трябва да се уреждат във връзка с това, което се предлага, са 
подготвени технически. Ако искате, може да потвърди секретаря на Общинския 
съвет. 
(Виолета Бояджиева – гл. експерт в Дирекция „ АИО и ОМП”: Подготвени са и 
двата варианта, така че който решите.) 
МИХАИЛ ГЕНЧЕВ: Ако искате, може да гласуваме. В случая има две 
предложения. Предложението, което ви предлага водещият на сесията и едно 
предложение от г-н Иванов, само че трябва да предложи каква процедура. 
СТОЯН ИВАНОВ: Какво е написано в Правилника? Само имена, без 
възможности… 
МИХАИЛ ГЕНЧЕВ: Заповядайте, г-н Топов. 
ФИЛИП ТОПОВ: Предлагам да се възложи на администрацията да бъдат 
отпечатани две бюлетини с имената, които са номинирани и да постигнем все 
пак съгласие да няма квадратчета, да няма съмнение. Две отделни бюлетини с 
изписаните имена. 



 

17 
 

МИХАИЛ ГЕНЧЕВ: Извинявам се, нека да не разпускаме, след малко ще дам 
почивка. След съответната консултация ще ви предложа нещо. Моля 
общинските съветници да заемат местата си и да не напускат залата.  
(За кратък период от време бяха направени консултации с представителите на 
Комисията за избор на председател на Общинския съвет и с областния 
управител във връзка с определяне начина на гласуване за избор на председател 
на Общински съвет - Смолян.) 
МИХАИЛ ГЕНЧЕВ: Уважаеми госпожи и господа общински съветници, моля 
за необходимата отговорност и за необходимото внимание. След кратка 
консултация с Областния управител, предлагам да преминем към следния 
вариант на действие. Давам думата на председателя на Комисията по избора, 
който е в правото си да предложи процедурата на избора и да правим тази 
процедура. Г-н Петър Мирчев,  предоставям ви думата. 
ПЕТЪР МИРЧЕВ – председател на Временната комисия по провеждане на 
тайното гласуване за избор на председател на Общински съвет – Смолян:: 
Уважаеми колеги общински съветници, уважаеми присъстващи! След проведено 
съвещание на избраната от вас комисия, всички сме на становище, че трябва да 
се спрем на бюлетина, в която да се запише името на всеки един от двамата 
кандидати. Тези две бюлетини съответно да стоят в съответната кабинка, 
тайната стаичка, и всеки влизайки избира съответната бюлетина, която да 
подкрепи. Съответно излизайки от кабинката я пуска в урната така, както е 
преценил. Това е нашето предложение. Надявам се, че нямате възражения по 
този начин да протече избора. Ако няма възражения, предлагаме да ни 
предоставите малко технологично време да организираме нещата с комисията – 
10 минутки мисля, че е достатъчно. 
МИХАИЛ ГЕНЧЕВ: Благодаря! За техническа подготовка и за самото 
провеждане на избора, давам 20 минути почивка.  
 

х х х х х 
 

МИХАИЛ ГЕНЧЕВ: Комисията по провеждане на избора е технически 
подготвена. Моля общинските съветници по воля и желание да се явят за 
гласуване. За да се поберем в 20-минутната почивка, моля общинските 
съветници за по-голяма активност при гласуването. Уважаеми госпожи и 
господа общински съветници! Комисията по провеждане на избора за 
председател на Общинския съвет е към приключване на своята работа. Моля 
общинските съветници да заемат местата си в залата.  
(След тайното гласуване за избор на председател на Общински съвет – 
Смолян). 
МИХАИЛ ГЕНЧЕВ: Уважаеми присъстващи на първата сесия на Общински 
съвет – Смолян! Уважаеми дами и господа общински съветници! Като 
подновявам работата на днешната първа сесия, предоставям думата на 
председателя на Комисията по избор на председател на Общински съвет – 
Смолян – г-н Петър Мирчев. 
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ПЕТЪР МИРЧЕВ: Уважаеми г-н областен управител, уважаеми г-н кмет, 
уважаеми дами и господа, драги гости! След проведено от нас гласуване по 
избор на председател на Общинския съвет, избраната от вас комисия в състав: 
 

1. Председател – Петър Стефанов Мирчев; 
2. Член – Милен Пачелиев; 
3. Член – Кирил Хаджихристев 
 

  след така проведената процедура по гласуването констатира следното: 
- гласували – 29 общински съветници 
- празни пликове – 3 бр. 
- действителни гласове – 25 бр. 
Разпределение на получените действителни гласове за издигната 

кандидатура: 
- За първата кандидатура: Славка Раденкова Каменова –  гласували 

„ за” – 19. (Ръкопляскания). 
- За втората кандидатура: инж. Димитър Йовчев Кръстанов – 
гласували „ за” – 6. (Ръкопляскания). 

На база на това, Общинският съвет след проведено тайно гласуване, на 
основание чл. 21, ал. 1, т. 3 и чл. 24, ал. 1 от Закона за местното самоуправление 
и местната администрация, реши: 

Избира за председател на Общинския съвет г-жа Славка Раденкова 
Каменова. (Продължителни ръкопляскания). 
 
 

Общинският съвет след проведено тайно гласуване на основание чл.21, 
ал.1, т.3 и чл.24, ал.1 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация прие  

 
Р Е Ш Е Н И Е: 

№ 1 
 

 
1. Избира за председател на Общинския съвет Славка Раденкова Каменова. 
 
 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Тази математика не излиза обаче. 
ПЕТЪР МИРЧЕВ: Защо? 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: 29 – 3 ? 
ПЕТЪР МИРЧЕВ: Три празни и има една недействителна.  
МИХАИЛ ГЕНЧЕВ: Може да направиш уточнението. 
ПЕТЪР МИРЧЕВ: Уважаеми дами и господа, уважаеми присъстващи! Във 
връзка с казаното от г-н Мелемов, че математиката не излиза, може би наистина 
не стана за въпрос. Имаше един плик, в който имаше подадени две съответно 
бюлетини различни, така че ние от комисията приехме, че това е недействителен 
глас и с оглед на това така уведоменото от вас, съответно броя гласове 
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съответства. Г-жа Славка Каменова е новият председател. Да й е честито! На 
добър път! (Продължителни ръкопляскания). 
МИХАИЛ ГЕНЧЕВ: Уважаеми госпожи и господа общински съветници! 
Позволете ми да се ползвам от правото си като водещ пръв да поздравя г-жа 
Славка Каменова с избирането й за председател на Общински съвет – Смолян! С 
пожелания за успешна и ползотворна работа в името на гражданите на община 
Смолян и в името на техния по-добър утрешен ден! Предоставям думата на г-н 
Недялко Славов – областен управител на област Смолян за връчване на 
клетвените листове на положилите клетва общински съветници, кмет на община 
Смолян и кметове на населени места на новоизбрания председател на 
Общинския съвет. 
НЕДЯЛКО СЛАВОВ: Уважаема г-жо Кменова! Приемете моите най-сърдечни 
поздравления по случай избирането ви за председател на Общински съвет – 
Смолян. Този категоричен вот – близо 2/3 от гласовете на общинските 
съветници, е голяма отговорност, която съм сигурен, че съзнавате. Връчвайки за 
съхранение клетвените листове на избраните кметове и общински съветници, ви 
пожелавам мъдро, смело и умело ръководене на най-висшия законодателен 
орган в Община Смолян. На добър час! (Ръкопляскания.) 
МИХАИЛ ГЕНЧЕВ: Като благодаря на всички присъстващи на днешната 
първа сесия на Общински съвет – Смолян за вниманието и търпението ви, 
приканвам новоизбрания председател на Общински съвет – Смолян г-жа Славка 
Каменова да встъпи във функциите си на председател на Общинския съвет. 
(Ръкопляскания.) 
СЛАВКА КАМЕНОВА – председател на Общински съвет – Смолян: 
Уважаеми г-н областен управител, уважаеми г-н кмет, уважаеми госпожи и 
господа общински съветници, уважаеми кметове, уважаеми съграждани! 
Встъпвайки в тази длъжност си давам сметка, че поемам една много висока 
отговорност, с огромен кредит на доверие към Общинския съвет и с огромен 
респект спрямо ангажиментите, които сме поели към община Смолян. 
Политическото говорене, според мен, приключи днес. Политиката не е нещо, 
което ще бъде водещо в работата на Общинския съвет. От днес започва 
експертната длъжност, експертната дейност на един страхотен Общински съвет, 
бих казала. Невероятни, млади, амбициозни, силни хора, мотивирани да поемат 
ангажимент, да изпълнят това, което чуха, което поеха като ангажимент пред 
будната общественост на община Смолян. Благодаря за огромното доверие! 
Поемам риска, поемам отговорността да работя, да се вслушвам във всичко 
онова, което може да надгради полезното, което е постигнато от предишния 
Общински съвет и смятам, че след четири години ще се поздравим с 
достойнство, с гордост, с изпълнени ангажименти. Поемам отговорността, че 
след три месеца или след шест месеца, ще можем да дадем ясен и категоричен, 
конкретен отговор на голяма част от предизвикателствата, които лично ние сме 
приели и спрямо тези, които ни бяха поставени в движение на днешната сесия. 
Благодаря ви! Ако позволите, да ви поканя на първото заседание, първата 
работна среща на Общинския съвет, кметовете, което ще бъде открито и за 
гражданите, в 247 зала. Благодаря ви още веднъж! Пожелавам на всички ви 
търпение и не ни дръжте в неведение за това, което се случва в общината. 
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Виждам, че има желаещ общински съветник – г-н Кръстанов! Благодаря ви за 
достойното предизвикателство, което представихте с вашата кандидатура. За 
мен ще бъде удоволствие да работя с вас! Има думата г-н Кръстанов. 
инж. ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Уважаема г-жо председател, позволете ми 
още един път, преди малко го направих лично, още един път пред публиката да 
ви поздравя сърдечно и да ви пожелая здраве и успехи! Аз съм убеден, че ще 
можете мъдро, умело, компетентно и толерантно да ръководите заседанието на 
Общинския съвет и именно като първа между равни. Едновременно с това, 
искам да отбележа, че изпълних поръчението на моята партия да се 
кандидатирам за председател на Общинския съвет, за да се разграничим. Тъй 
като в Общинския съвет ще съществуват групи на политически партии, по 
политически признак, и именно в този аспект аз искам да благодаря сърдечно и 
на моите колеги от групите, които ме подкрепиха и да ги убедя, че ще се 
опитаме да водим една съдържателна, резултатна политика. Една политика на 
сътрудничество в партньорство и координация с всички онези в Общинския 
съвет, които милеят за развитието на Родопите и на родопчани, но ние ще бъдем 
опозиция. Ние ще бъдем онзи коректив, от който се нуждае всяка съвременна 
демократична власт. На добър час на този мандат, на вас като председател! И ви 
моля да не забравяте едно нещо на хората, които тука имаме едно „инж.” пред 
фамилиите – не бъркайте усилията с резултатите! Винаги да си даваме сметка 
като управляващи за коефициента на полезно действие, което така постигаме, 
решавайки конкретните въпроси и задачи. Още един път: На добър час на този 
мандат! (Ръкопляскания.) 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Благодаря ви, инж. Кръстанов! С удовлетворение 
закривам днешната тържествена сесия! Благодаря на всички! Здраве и късмет! 
 
(Заседанието на Общинския съвет беше закрито в 12.25 часа.) 
 
 
СЛАВКА КАМЕНОВА 
Председател на Общински съвет – Смолян         
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Изготвил протокола, 
Анелия Кехайова, гл. специалист  
в сектор „Административно обслужване” към Дирекция „АИО и ОМП” 

 
 
 


