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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 

№ 10 
 

Днес, 24.03.2016 година, от 15.00 часа, в заседателната зала на Община 
Смолян, се проведе заседание на Общински съвет – Смолян, на основание чл. 23, 

ал. 4, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация. 
Присъстваха: 25 общински съветници. 

Отсъстваха: Илия Томов, Милен Пачелиев, Петър Мирчев и Филип Топов. 
Заседанието беше открито и ръководено от председателя на Общинския 

съвет – Славка Каменова. 
 

СЛАВКА КАМЕНОВА – председател на Общинския съвет: Добър ден на 
всички! Уважаеми госпожи и господа, преди откриването на сесията, моля с 
едноминутно мълчание да почетем паметта на загиналите в сърцето на Европа и 

да изразим съпричастност към болката, която изгаря цяла Европа. 
(Всички присъстващи в залата станаха на крака и с едноминутно мълчание 

почетоха паметта на загиналите при терористичните актове в Брюксел от 22 

март 2016 г.). 

СЛАВКА КАМЕНОВА: Благодаря! Преди проверката на кворума и 

пристъпването към дневния ред, искам да направя едно съобщение. Обръщам се 
към кметовете на селата Търън, Смилян, Момчиловци и Арда: В изпълнение на 
своите правомощия по Закона за местното самоуправление и местната 
администрация, Консултативният съвет на Общинския съвет на свое заседание 
взе решение да се организират приемни по места на територията на община 
Смолян. За месец април ще успеем по график да посетим четири от селата. 
Обръщам се с апел към всички общински съветници: Няма да има предварителен 

списък. Нека всеки от общинските съветници, според графика си, според своите 
ангажименти, да реши на кои места ще успее да се срещне с гражданите. Имайте 
предвид, че това са едни много важни ангажименти. Известно е, че  кметът на 
община Смолян, съвместно с Общинска администрация, провежда своите 
графици и своите посещения. Но в рамките на нашите правомощия, знаете, че 
всеки от нас, като общински съветници, има право да внесе предложения, 
съгласувани с кмета, за вземане на определени решения за решаване на въпроси 

на територията на общината. И така, обявявам графика, който е публикуван на 
интернет-страницата на Община Смолян. Обръщам се към кметовете за 
създаване на организация на посочените дати: Това са само понеделници. На 4 

април от 18 часа – в кметството на с. Търън; на 11 април от 18 часа – в 
кметството на с. Смилян; на 18 април от 18 часа – в кметството на с. 
Момчиловци; и на 25 април от 18 часа – в кметството на с. Арда. Благодаря ви. 

Г-жо Бояджиева, моля да обявите кворума. 
(Виолета Бояджиева – гл. експерт в дирекция „АИО и ОМП”: В залата 

присъстват 23 общински съветници.) 
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СЛАВКА КАМЕНОВА: 23-ма общински съветници присъстват в залата. Налице 
е законов кворум, поради което откривам заседанието на Общинския съвет. 
Постъпила е в срок допълнителна точка, в срока, така, както е определен в 
правилника. Допълнителната докладна е за вземане на решение за изменение и 

допълнение на Решение № 810/30.10.2014 г., с което, след проведено обществено 
обсъждане, е взето решение Община Смолян да поеме дългосрочен общински 

дълг в размер на 10 милиона лева, а именно рефинансирането му чрез емитиране 
на облигации. Това е допълнителната точка. Има ли други предложения? Ако 
няма, който е съгласен тази допълнителна точка и обявеният дневен ред да 
станат дневен ред, моля да гласуваме с вдигане на ръка. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА” – 24, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0. 

СЛАВКА КАМЕНОВА: Междувременно кворумът е 24. С 24 гласа „за”, без 
„против” и „въздържали се” дневният ред се приема. 
 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д: 

 

1. Програма за управление на Община Смолян 2015 – 2019 г. 
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – кмет на община Смолян 

 

2. Награждаване на Клуб на дейците на културата – Смолян 

ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – кмет на община Смолян 
 

3. Кандидатстване на Община Смолян по втора покана за проектни 

предложения по Програмата за сътрудничество INTERREG V-A „Гърция-
България 2014-2020“, Приоритетна ос 2 „Устойчив и приспособим към 

климата трансграничен регион“, Инвестиционен приоритет 6с 
„Консервация, опазване, популяризиране и развитие на природното и 

културното наследство“ 

ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – кмет на община Смолян 

 

4. Кандидатстване на Община Смолян по втора покана за проектни 

предложения по Програмата за сътрудничество Interreg V-A „Гърция-
България 2014-2020“, Приоритетна ос 2 „Устойчив и приспособим към 

климата трансграничен регион“, Инвестиционен приоритет 6d „Опазване 
и възстановяване на биологичното разнообразие“. 

ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – кмет на община Смолян 

 

5. Кандидатстване на Община Смолян по втора покана за проектни 

предложения по Програмата за сътрудничество Interreg V-A „Гърция-
България 2014-2020“, Приоритетна ос 4 „Трансграничен регион с висока 
степен на социално приобщаване“; Инвестиционен приоритет 9a 

„Инвестиране в здравна и социална инфраструктура“ с проект 
„Трансгранични медицински услуги за подобряване на първичната 
медицинска помощ“(Cross-border medicine services for improving primary 

health care) с акроним CBmCARE 

ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – кмет на община Смолян 
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6. Кандидатстване на Община Смолян по втора покана за проектни 

предложения по Програмата за сътрудничество Interreg V-A „Гърция-
България 2014-2020“, Приоритетна ос 4 „Трансграничен регион с висока 
степен на социално приобщаване“; Инвестиционен приоритет 9c 

„Предоставяне на подпомагане на социалните предприятия“ с проект 
„Създаване на интелигентни специализирани инкубатори за подобряване 
на социалното предприемачество“, с акроним RIS3INS. 

ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – кмет на община Смолян 

 

7. Прекратяване членството на община Смолян в сдружение „Общинска 
мрежа за енергийна ефективност Еко Енергия“. 

ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – кмет на община Смолян 

 

8. Упълномощаване на представител на Община Смолян за участие в 
извънредно Общо събрание на акционерите на МБАЛ „Д-р Братан 

Шукеров“ АД, гр. Смолян, свикано за 12.04.2016 г., и гласуване по 
дневния ред. 

ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – кмет на община Смолян 

 

9. Поправка на очевидна фактическа грешка в Решение №74/18.02.2016 г. от 
Протокол № 8  на Общински съвет - Смолян. 

ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – кмет на община Смолян 

 

10. Изменение на Решение № 946/30.04.2015  година  за предоставяне на 
безвъзмездно управление на  Министерство на образованието и науката, 
помещения частна общинска собственост. 

ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – кмет на община Смолян 

 
11. Определяне на второстепенни разпоредители с бюджетни кредити  в 
Община Смолян, считано от 01.01.2016година. 

ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – кмет на община Смолян 

 
12. Промяна в състава на Постоянните комисии на Общинския съвет 

   ДОКЛАДВА: Сл. Каменова – председател на Общински съвет 
 

13. Ново обсъждане на Решение № 76 от 18.02.2016 г. на Общински съвет –
Смолян, на основание чл. 45, ал. 7 от Закона за местното самоуправление 
и местната администрация. 

   ДОКЛАДВА: Сл. Каменова – председател на Общински съвет 
 

14. Вземане на решение за рефинансиране на съществуващ дълг и други 

инвестиционни проекти на община Смолян чрез емитиране на облигации 

ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – кмет на община Смолян 

 

 



4 

 

ПО ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Представяне на Програма за 

управление на община Смолян (2015 – 2019 г.). 

Докладва: Николай Мелемов – кмет на Община Смолян 
 

СЛАВКА КАМЕНОВА: По първа точка кметът на Община Смолян е представил 
неговата програма за управление за времето на мандата. Основанието за 
внасянето на тази програма е по чл. 44, ал. 5 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация. Не се касае за стратегия за развитие 
на общината. Това е едностранен акт от кмета на Община Смолян. Той проявява 
коректно отношение към Общинския съвет, който да се запознае с тази 

програма. Постъпили са предложения по време на разглеждането на програмата 
в комисиите, но тези предложения биха могли да залегнат в една последваща 
програма за развитие, тъй като ние не можем да вменяваме задължения на кмета, 
който, на база предизборната си програма, залага своята визия за управление на 
общината. Имате думата, г-н Мелемов. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Уважаеми дами и господа общински съветници, колеги 

кметове! Спазвайки Закона за местното самоуправление и местната 
администрация, предлагам на вашето внимание плана за управление на община 
Смолян. Основната задача на плана е да дефинира стратегическите цели на 
общинско развитие, да очертае изпълнима стратегия за постигане на тези цели 

чрез определяне на основните приоритетни направления, мерки и проекти, 

институционалното и финансово осигуряване на плана. Също така да послужи за 
мобилизиране на собствените и привличане на външни ресурси за постигането 
на мотивираните цели, да създаде работещ ефективен контакт с очакваните 
структурни фондове на Европейския съюз и привличането им на територията на 
общината. Финансирането на местни проекти от външни източници в бъдеще ще 
бъде изключително трудно, ако същите не са част от планов документ, по който 
има обществено съгласие. Да стимулира възникването на нова ценностна 
система и нов подход при решаването на проблемите, ориентирани към духа на 
обединена Европа и принципите за устойчиво развитие. Друга цел е да 
интегрира всички заинтересовани страни към изпълнението на мерките, 
заложени в плана, и по този начин да разшири демократизацията  на 
управлението чрез разширяване на социалната основа на стратегическото 
планиране. В разработването на настоящия план е използвана цялата налична 
информация и компетенции на партньорите. Заплахите за реализацията му се 
коренят в недостатъчни ресурси и все още силен секторен или ведомствен 

подход в планирането и управлението. Това от своя страна води до по-слаба 
координация на финансовите ресурси и дисбаланс в защитените приоритети. В 

самата програма, както казах, се поставят по-дългосрочни стратегически цели. 

Знам, че всички, които са имали желание, са я разгледали. Същата е била 
обсъдена и от комисиите. Смятам, че програмата обхваща всички сфери на 
нашия общински живот. 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Уважаеми колеги, както предварително ви анонсирах, 
тази програма по принцип не подлежи на обсъждане. Не можем да я променяме, 
допълваме и изменяме. С нашето явно гласуване само трябва да удостоверим, че 
кметът е изпълнил своята препоръка по Закона за местното самоуправление, а 
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именно да ни я предостави за сведение. Затова ви моля с вдигане на ръка да 
гласуваме, че приемаме за сведение програмата. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА” – 20, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 4. 

СЛАВКА КАМЕНОВА: С 20 гласа „за” приемаме за сведение програмата и 

пожелаваме успешно управление на г-н Мелемов. 
 

Общинският съвет на основание чл.44, ал.5 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация прие 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 140 

 
1.Приема за сведение програмата за управление на Община Смолян 2015 – 

2019г. 
 

СЛАВКА КАМЕНОВА: Преди втора точка само да обявя постъпилите 
уведомления от Илия Томов, Петър Мирчев, Филип Топов и Милен Пачелиев, 
които по различни причини не са в състояние да присъстват на заседанието.  
 

ПО ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Награждаване на Клуб на дейците 

на културата – Смолян. 

Докладва: Николай Мелемов – кмет на Община Смолян 

 

СЛАВКА КАМЕНОВА: Предложение от кмета на Община Смолян за 
награждаване на Клуб на дейците на културата – Смолян, по повод предстоящия 
му юбилей – 50 години от създаването му. Предложението на кмета на общината 
е за награждаване на клуба с 500 лева парична награда. Има предложение, г-н 

Мелемов, да се допълни с грамота или поздравителен адрес. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Приемам предложението. Смятам, че няма нужда да 
убеждавам общинските съветници за заслугите на клуба в културния живот на 
общината. Само искам да добавя, че тържествата ще бъдат в навечерието на 24 

май, които включват поредица от изложби на художници и фотографи, срещи с 
писатели и дейци на културата, музикални вечери и дискусии. 

СЛАВКА КАМЕНОВА: Откривам дискусия. Г-н Хаджихристев. 
КИРИЛ ХАДЖИХРИСТЕВ: Уважаема г-жо председател! Уважаеми г-н кмет! 
Предлагам наградата да бъде 1 000 лева. След разговор с г-н Казанджиев 
разбрахме, че Клубът на културните дейци има и издателска дейност, 
необходими са малко повече средства. Така че 1 000 лева мисля, че ще бъде по-
добра награда. 
СЛАВКА КАМЕНВА: Звучи по-отговорно от страна на общината. Г-н 

Кръстанов. 
(Данчо Киряков, от място: Аз щях да предложа 2 000 лв., даже 3 000 лв.) 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Данчо, на 50 години – 500 лв., т. е. на година – 10 лева, 
ама нека да е 20. 

(Реплики в залата). 

(Михаил Генчев, от място: Е-хеее, голяма щедрост!) 
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НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Вижте сега, г-н Генчев, ще имате възможност всяка 
партия да добави и ще ги вдигнем, няма проблеми. 

ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Много ми се иска да отбележа, че Клубът на дейците 
на културата е институция, която няма никакво отношение към политическата 
принадлежност на когото и да е било. Този клуб изпълнява една 
високопатриотична и много изискана функция от гледна точка на културните 
придобивки и естетическите ценности, които има като цяло в развитието на 
нашия край. В Комисията по бюджет и Комисията по законност направих 
предложението за това, което днеска направи и колегата Хаджихристев – 

ръководител на групата на „КРОС”. Иска ми се да отбележа в подкрепа на това 
предложение за подкрепата на клуба с 1 000 лева, че Клубът на дейците на 
културата освен, че има своя база, освен, че чества 50-годишнина, в момента 
предвижда една мащабна по своя характер издателска дейност, който трябва да 
бъде подкрепена. Тоест, всички колеги, които могат да вдигнат ръка в подкрепа 
на това предложение, трябва да си дадем ясна сметка, че с тези средства клубът 
ще издава сборник „50 години Клуб на дейците на културата”, юбилеен вестник 
„Огнище” и възстановяване на списание „Проглед”, което по преценка на Съюза 
на българските писатели и на Съюза на българските журналисти е едно от най-

стойностните в страната. Благодаря ви. 

СЛАВКА КАМЕНОВА: Други предложения? Г-н Стоян Иванов. 
СТОЯН ИВАНОВ: Уважаеми г-н председател! Уважаеми г-н кмете! И аз, като 
председател на бюджетната комисия, получих предложение от Клуба на 
културните дейци – единствената културна институция в гр. Смолян. На фона на 
2 500 лева, които миналата сесия дарихме на Клуб „Зевзек”, мисля, че 1 000 лева 
е достойна награда за Клуба на културните дейци. И правя предложение към 

колегите да подкрепят предложението. 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Други предложения има ли? Г-н Аршински. 

САЛИХ АРШИНСКИ: Г-жо председател, г-н кмет, господа и дами съветници и 

кметове! Понеже на втора сесия става въпрос за пари за читалища и институции 

и тъй като не успях да присъствам на последните комисии за съжаление, две 
неща искам да кажа: Всяко нещо е политика. Дали ще бъде култура, 
инфраструктура, изгревът на слънцето или залезът на луната, всичко е политика. 
Така че, това е първото нещо. И второто нещо: Хубаво е тези неща да стават на 
комисии като предложения, когато няма журналисти. Защото, когато има 
журналисти, много е хубаво всеки да застане на микрофона и да иска много 
пари. И аз бих го направил, но е малко непочтено.  
СЛАВКА КАМЕНОВА: Други? Г-н Хаджихристев, реплика. 
КИРИЛ ХАДЖИХРИСТЕВ: Аз само искам да обърна внимание на г-н 

Аршински, че комисиите не са някакви тайни общества, те са публични. 

СЛАВКА КАМЕНОВА: Аз искам да ви уверя, г-н Аршински, г-н Хаджихристев, 
че до момента всички предложенията, които се правят в комисиите, се обявяват 
в зала. По принцип, може би г-н Аршински имаше предвид да стане експертен 

дебат в комисиите. Благодаря на всички. Ако няма други предложения, моля да 
прекратим разискванията с явно гласуване. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА” – 25, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0. 
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СЛАВКА КАМЕНОВА: Прекратяваме разискванията. Подлагам на гласуване 
предложението, което се оформи – за определяне размера на паричната 

награда в размер на 1 000 лева. Поименно гласуване. 
 

1. Анита Чолакова   – „за”  

2. Валентин Кюлхански   – „за” 

3. Валентин Цолов   – „за” 

4. Данчо Киряков    – „за” 

5. Димитър Кръстанов   – „за” 

6. Димитър Николов  – „за” 

7. Екатерина Гаджева   – „за” 

8. Елисавета Лободова   – „за” 

9. Ивайло Халваджиев   – „за” 

10.  Иван Пищалов   – „за” 

11.  Илия Томов    – отсъства 
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 Журналов  – „за” 

19.  Милен Пачелиев   – отсъства 
20.  Михаил Гунчев   – „за” 

21.  Михаил Генчев   – „за” 

22.  Петър Мирчев    – отсъства 
23.  Петя Язова    – „за” 

24.  Салих Аршински   – „за” 

25.  Славка Каменова   – „за” 

26.  Стефан Сабрутев   – „за” 

27.  Стоян Иванов    – „за” 

28.  Филип Топов    – отсъства 
29.  Юлия Кисьова   – „за” 

 

СЛАВКА КАМЕНОВА: Резултат? 

(Виолета Бояджиева: 25 „за”, без „против” и „въздържали се”). 

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

подлагам на явно гласуване предложението за парична… То всъщност се 
гласува. Няма смисъл от повторно гласуване, щом се приема паричната награда. 
Всъщност подлагам отново цялото решение на гласуване с цялата 
формулировка, чисто формално, процедурно. Поименно гласуване. 
 

Поименно гласуване на проекта за решение по т. 2 от дневния ред: 

1. Анита Чолакова   – „за”  

2. Валентин Кюлхански   – „за” 

3. Валентин Цолов   – „за” 
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4. Данчо Киряков    – „за” 

5. Димитър Кръстанов   – „за” 

6. Димитър Николов  – „за” 

7. Екатерина Гаджева   – „за” 

8. Елисавета Лободова   – „за” 

9. Ивайло Халваджиев   – „за” 

10.  Иван Пищалов   – „за” 

11.  Илия Томов    – отсъства 
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 Журналов  – „за” 

19.  Милен Пачелиев   – отсъства 
20.  Михаил Гунчев   – „за” 

21.  Михаил Генчев   – „за” 

22.  Петър Мирчев    – отсъства 
23.  Петя Язова    – „за” 

24.  Салих Аршински   – „за” 

25.  Славка Каменова   – „за” 

26.  Стефан Сабрутев   – „за” 

27.  Стоян Иванов    – „за” 

28.  Филип Топов    – отсъства 
29.  Юлия Кисьова   – „за” 

 

СЛАВКА КАМЕНОВА: Резултат? 

(Виолета Бояджиева: 25 „за”, без „против” и „въздържали се”). 

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

решението се приема. 
 

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

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 141 

 

1. Награждава Клуб на дейците на културата – Смолян, по повод честване 
50 години от учредяването му, с парична награда в размер на 1000лв. (хиляда 
лева) и грамота. 
 

ПО ТРЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Кандидатстване на Община 

Смолян по втора покана за проектни предложения по Програмата за 

сътрудничество INTEREG V-А „Гърция-България, 2014-2020”, 

Приоритетна ос 2 „Устойчив и приспособим към климата трансграничен 
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регион”, Инвестиционен приоритет 6с „Консервация, опазване, 

популяризиране и развитие на природното и културното наследство”. 

Докладва: Николай Мелемов – кмет на Община Смолян 
 

СЛАВКА КАМЕНОВА: Това предложение на кмета касае музея. По време на 
комисиите е направено едно предложение от г-н Кръстанов, което е прието от 
всички комисии, а именно да се създаде по-гъвкава възможност за Общинска 
администрация  да се привличат и други партньори в рамките на тези така 
наречени „меки мерки” за кандидатстване, при което да се упълномощи кмета в 
свободен избор да подпише партньорски декларации. Г-н Мелемов. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: На 09.09.2015 година Европейската комисия одобри 

трансграничната програма за Гърция и България за периода 2014-2020 година. 
Програмата обхваща 11 гръцки и български области. Формулирани са пет 
приоритетни оси, описани в докладната. Моля за вашето решение, с което да 
дадете възможност на Община Смолян да кандидатства по различните проекти и 

различните оси,  като се допуска предварително изпълнение, съгласно чл. 60, ал. 
1, предл. 3 от Административнопроцесуалния кодекс. 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Откривам дискусия. Има ли други предложения, 
колеги? Г-н Кръстанов. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Благодаря ви, г-жо председател, г-н кмет, уважаеми 

кметове и кметски наместници на населени места, уважаеми колеги, уважаеми 

гости! Като човек, който е бил доста дълго време в целия процес на планиране 
на „Европейско териториално сътрудничество”, в програмния комитет на 
програмата, искам да отбележа, че по втора и по четвърта ос на програмата има 
съответно, говоря с приблизителни числа, 42 милиона евро по втора и 34 

милиона евро по четвърта ос на програмата. Това са възможностите на всичките 
тези 11 области и общини в Република България да участват в „Европейско 
териториално сътрудничество”, Оперативна програма „България – Гърция, 2014-

2020”, наричана за краткост „INTEREG V”. Струва ми се, че целесъобразно и 

единствено вярно решение, което можем да вземем по четирите точки, които ни 

се предлагат – 3, 4, 5 и 6, е да дадем повече простор и отвореност в действията на 
Общинска администрация и на онези експерти, които пряко ще се ангажират с 
привличането на партньори и с възможностите за разширяване кръга на 
участниците, за да бъдат усвоявани повече средства по съответния специален 

закон за усвояване на средствата от Европейския съюз. Струва ми се, че това 
прагматично съображение дава единствено възможност на експертите, в случая 
– на Общинска администрация, гъвкаво и целесъобразно, своевременно и 

динамично да коригира действията си, за да може да бъде полезна за местната 
общност и за управление като цяло на проектите в интерес на териториалните 
общности. И в двете комисии, в които взех участие във вторник, съм направил 
това предложение. То е продиктувано единствено от намеренията, познавайки 

програмите, познавайки изискванията и характера на отделните етапи и 

процедури, да се действа адекватно, за да се осигуряват повече средства за 
община Смолян. Така че потвърждавам това свое предложение, за да не се 
изказвам и по четирите точки: Да запишем, или просто да отбележим в проекта 



10 

 

за решение, че това е наш ангажимент, за да може да бъде ефективна 
администрацията и органите по управление на проектите. 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Вносителят на предложението се е съобразил с това 
предложение. В мотивите към докладната е разписана тази възможност и в 
решението, по същия начин. Нека да приключим разискванията и ще го изчетем. 

Има ли други предложения, колеги? Ако няма, да прекратим разискванията. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА” – 25, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0. 

СЛАВКА КАМЕНОВА: С 25 гласа „за” прекратяваме разискванията. Решението: 
„Дава съгласие Община Смолян да кандидатства като водещ партньор с 
проектно предложение „Интерактивни, ориентирани към бъдещето подходи за 
опазване на културното наследство и развитие на устойчив туризъм в 
трансграничния регион”… Приоритетна ос 2…”… Не чета целия текст, вие сте 
запознати. … „Упълномощава кмета да подпише партньорска декларация и 

партньорско споразумение за целите на проекта.” И останалите неща не се 
променят. Така, както са внесени от вносителя. Поименно гласуване, колеги. 

 

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. Димитър Николов  – „за” 

7. Екатерина Гаджева   – „за” 

8. Елисавета Лободова   – „за” 

9. Ивайло Халваджиев   – „за” 

10.  Иван Пищалов   – „за” 

11.  Илия Томов    – отсъства 
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 Журналов  – „за” 

19.  Милен Пачелиев   – отсъства 
20.  Михаил Гунчев   – „за” 

21.  Михаил Генчев   – „за” 

22.  Петър Мирчев    – отсъства 
23.  Петя Язова    – „за” 

24.  Салих Аршински   – „за” 

25.  Славка Каменова   – „за” 

26.  Стефан Сабрутев   – „за” 

27.  Стоян Иванов    – „за” 

28.  Филип Топов    – отсъства 
29.  Юлия Кисьова   – „за” 
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СЛАВКА КАМЕНОВА: Резултат? 

(Виолета Бояджиева: 25 „за”, без „против” и „въздържали се”). 

СЛАВКА КАМЕНОВА: 25 гласа „за”, без „против” и „въздържали се”. Приема 
се решението. 
 

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

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 142 

 

1. Дава съгласие Община Смолян да кандидатства  като водещ партньор с 
проектно предложение „Интерактивни, ориентирани към бъдещето подходи за 
опазване на културното наследство и развитие на устойчив туризъм в 
трансграничния регион“ - "Interactive, Future Oriented Approaches For Preservation 

of the Cultural Heritage and Development of Sustainable Tourism in the Cross-border 

Region" с акроним INFUORA по втора покана на Програма "Европейско 
териториално сътрудничество “Гърция – България 2014-2020”, Приоритетна ос 2 

„Устойчив и приспособим към климата трансграничен регион“, Инвестиционен 

приоритет 6с „Консервация, опазване, популяризиране и развитие на природното 
и културното наследство“. 

2. Упълномощава Кмета да подпише партньорска декларация и 

партньорско споразумение за целите на проекта.  
3. Дава съгласие музейна сграда – публична общинска собственост, с 

пълен идентификатор № 67653.918.17, Акт за общинска собственост № 654 от 
03.04.2003г., в кв. 15, УПИ I за музей, картинна галерия и библиотека, по ПУП 

на гр. Смолян – Нов център, да бъде включена в проект за кандидатстване по 
Програма "Европейско териториално сътрудничество “Гърция – България 2014-

2020” Приоритетна ос 2 „Устойчив и приспособим към климата трансграничен 

регион“, Инвестиционен приоритет 6с „Консервация, опазване, популяризиране 
и развитие на природното и културното наследство“. 

4. Декларира, че пет години след приключване на проекта 
предназначението на музейна сграда на РИМ „Стою Шишков“ няма да се 
променя.  

5. Допуска предварително изпълнение, съгл. чл. 60, ал. 1, предл. 3 от 
Административно процесуалния кодекс. 
 

ПО ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Кандидатстване на Община 

Смолян по втора покана за проектни предложения по Програмата за 

сътрудничество INTEREG V-А „Гърция-България, 2014-2020”, 

Приоритетна ос 2 „Устойчив и приспособим към климата трансграничен 

регион”, Инвестиционен приоритет 6d „Опазване и възстановяване на 

биологичното разнообразие”. 

Докладва: Николай Мелемов – кмет на Община Смолян 
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СЛАВКА КАМЕНОВА: По същия начин е съобразено предложението на 
комисиите. Възприето е предложението и на г-н Кръстанов. Г-н Мелемов. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Тази точка и следващите са отново свързани с 
„INTEREG V” – „Гърция България, 2014-2020”. Само че тука разликата е, че е 
Приоритетна ос 2 „Устойчив и приспособим към климата трансграничен 

регион”, Инвестиционен приоритет 6d „Опазване и възстановяване на 
биологичното разнообразие” и партньорите от гръцка страна са различни. 

СЛАВКА КАМЕНОВА: Откривам дискусия. Има ли други предложения? Г-н 

Кръстанов, поддържате ли това, което казахте преди малко, и по тази точка? 

(Димитър Кръстанов кима утвърдително). 

СЛАВКА КАМЕНОВА: Ако няма други предложения, моля да прекратим 

разискванията. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА” – 25, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0. 

СЛАВКА КАМЕНОВА: С 25 гласа „за” прекратяваме разискванията. Решение: 
„Дава съгласие Община Смолян да кандидатства като партньор с проектно 
предложение „Стратегии и инструменти за устойчиво управление на защитените 
територии, по Приоритетна ос 2, съобразяване с избора на партньори и за 
гъвкавост, както и упълномощава кмета да подпише партньорска декларация и 

партньорско споразумение за целите на проекта”. Отново поименно гласуване. 
 

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. Димитър Николов  – „за” 

7. Екатерина Гаджева   – „въздържала се” 

8. Елисавета Лободова   – „за” 

9. Ивайло Халваджиев   – „за” 

10.  Иван Пищалов   – „за” 

11.  Илия Томов    – отсъства 
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 Журналов  – „за” 

19.  Милен Пачелиев   – отсъства 
20.  Михаил Гунчев   – „за” 

21.  Михаил Генчев   – „за” 

22.  Петър Мирчев    – отсъства 
23.  Петя Язова    – „за” 

24.  Салих Аршински   – „за” 

25.  Славка Каменова   – „за” 
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26.  Стефан Сабрутев   – „за” 

27.  Стоян Иванов    – „за” 

28.  Филип Топов    – отсъства 
29.  Юлия Кисьова   – „за” 

 

СЛАВКА КАМЕНОВА: Резултат? 

(Виолета Бояджиева: 24 „за”, без „против”, 1 „въздържал се”). 

СЛАВКА КАМЕНОВА: 24 гласа „за”, без „против”, 1 „въздържал се”. Приема се 
решението. 
 

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

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 143 

 

1. Дава съгласие Община Смолян да кандидатства  като партньор с 
проектно предложение „Стратегии и инструменти за устойчиво управление на 
защитените територии“ (Strategies and Tools for Sustainable Management of 

Protected Areas), с акроним ECONature с водещ партньор по проекта 
Геотехническа камара - Гърция по втора покана на Програма "Европейско 
териториално сътрудничество “Гърция – България 2014-2020”, Приоритетна ос 2 

„Устойчив и приспособим към климата трансграничен регион“, Инвестиционен 

приоритет 6d „Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие“.  

2. Упълномощава Кмета да подпише партньорска декларация и 

партньорско споразумение за целите на проекта.  
 3. Допуска предварително изпълнение, съгл. чл. 60, ал. 1, предл. 3 от 

Административно процесуалния кодекс. 
 

ПО ПЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Кандидатстване на Община 

Смолян по втора покана за проектни предложения по Програмата за 

сътрудничество INTEREG V-А „Гърция-България, 2014-2020”, 

Приоритетна ос 4 „Трансграничен регион с висока степен на социално 

приобщаване”, Инвестиционен приоритет 9а „Инвестиране в здравна и 

социална инфраструктура” с проект „Трансгранични медицински услуги за 

подобряване на първичната медицинска помощ”. (Cross-border medicine 

services for improving primary health care) с акроним CBmCARE. 

Докладва: Николай Мелемов – кмет на Община Смолян 
 

СЛАВКА КАМЕНОВА: По т. 5 идентично предложение, касаещо болницата. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Приоритетна ос 4 „Трансграничен регион с висока 
степен на социално приобщаване”, Инвестиционен приоритет 9а „Инвестиране в 
здравна и социална инфраструктура” с проект „Трансгранични медицински 

услуги за подобряване на първичната медицинска помощ”. Партньорите са 
описани в докладната. 
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СЛАВКА КАМЕНОВА: Откривам дискусия. Отново с уговорката, г-н 

Кръстанов, че поддържате казаното по предишните точки. 

(Димитър Кръстанов кима утвърдително). 

СЛАВКА КАМЕНОВА: Има ли желаещи да вземат отношение? Не виждам. 

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

СЛАВКА КАМЕНОВА: С 24 гласа „за” прекратяваме разискванията. Поименно 
гласуване на решението, така, както е  възприето и с промяната. „Дава съгласие 
Община Смолян да кандидатства като водещ партньор…”. Съобразили сме и 

препоръката на г-н Кръстанов, не ограничаваме администрацията, както и 

упълномощаваме кмета да подпише партньорска декларация и партньорско 
споразумение за целите на проекта. Поименно гласуване. 
 

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

1. Анита Чолакова   – „за”  

2. Валентин Кюлхански   – „за” 

3. Валентин Цолов   – „за” 

4. Данчо Киряков    – „за” 

5. Димитър Кръстанов   – „за” 

6. Димитър Николов  – „за” 

7. Екатерина Гаджева   – „за” 

8. Елисавета Лободова   – „за” 

9. Ивайло Халваджиев   – „за” 

10.  Иван Пищалов   – „за” 

11.  Илия Томов    – отсъства 
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 Журналов  – „за” 

19.  Милен Пачелиев   – отсъства 
20.  Михаил Гунчев   – „за” 

21.  Михаил Генчев   – „за” 

22.  Петър Мирчев    – отсъства 
23.  Петя Язова    – „за” 

24.  Салих Аршински   – „за” 

25.  Славка Каменова   – „за” 

26.  Стефан Сабрутев   – „за” 

27.  Стоян Иванов    – „за” 

28.  Филип Топов    – отсъства 
29.  Юлия Кисьова   – „за” 

 

СЛАВКА КАМЕНОВА: Резултат? 
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(Виолета Бояджиева: 25 „за”, без „против” и „въздържали се”). 

СЛАВКА КАМЕНОВА: 25 гласа „за”, без „против” и „въздържали се”. Приема 
се решението. 
 

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

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 144 

 

1. Дава съгласие Община Смолян да кандидатства  като водещ партньор с 
проектно предложение „Трансгранични медицински услуги за подобряване на 
първичната медицинска помощ“ (Cross-border medicine services for improving 

primary health care) с акроним CBmCARE по втора покана на Програма 
"Европейско териториално сътрудничество “Гърция – България 2014-2020”, 

Приоритетна ос 4 „Трансграничен регион с висока степен на социално 
приобщаване“; Инвестиционен приоритет 9a „Инвестиране в здравна и социална 
инфраструктура“.  

2. Упълномощава Кмета да подпише партньорска декларация и 

партньорско споразумение за целите на проекта.  
3. Допуска предварително изпълнение, съгл. чл. 60, ал. 1, предл. 3 от 

Административно процесуалния кодекс. 
 

ПО ШЕСТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Кандидатстване на Община 

Смолян по втора покана за проектни предложения по Програмата за 

сътрудничество INTEREG V-А „Гърция-България, 2014-2020”, 

Приоритетна ос 4 „Трансграничен регион с висока степен на социално 

приобщаване”, Инвестиционен приоритет 9с „Предоставяне на подпомагане 

на социалните предприятия” с проект „Създаване на интелигентни 

специализирани инкубатори за подобряване на социалното 

предприемачество”, с акроним RIS3INS. 

Докладва: Николай Мелемов – кмет на Община Смолян 

 

СЛАВКА КАМЕНОВА: По т. 6 идентично предложение, касаещо социалното 
предприемачество. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Приоритетна ос 4 „Трансграничен регион с висока 
степен на социално приобщаване”, Инвестиционен приоритет 9с „Предоставяне 
на подпомагане на социалните предприятия” с проект „Създаване на 
интелигентни специализирани инкубатори за подобряване на социалното 
предприемачество”. 

СЛАВКА КАМЕНОВА: Откривам дискусия. По същия начин е възприето 
предложението, разглеждано на комисиите, по препоръка на г-н Кръстанов. Ако 
няма други предложения, да прекратим дискусията. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА” – 24, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0. 

СЛАВКА КАМЕНОВА: С 24 гласа „за” прекратяваме разискванията. Подлагам 

на поименно гласуване решението, което е съобразено с препоръката. „Дава 
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съгласие Община Смолян да кандидатства като водещ партньор… 

Упълномощава кмета да подпише партньорска декларация и партньорско 
споразумение за целите на проекта”. Поименно гласуване. 
 

Поименно гласуване на проекта за решение по т. 6 от дневния ред: 
1. Анита Чолакова   – „за”  

2. Валентин Кюлхански   – „за” 

3. Валентин Цолов   – „за” 

4. Данчо Киряков    – „за” 

5. Димитър Кръстанов   – „за” 

6. Димитър Николов  – „за” 

7. Екатерина Гаджева   – „за” 

8. Елисавета Лободова   – „за” 

9. Ивайло Халваджиев   – „за” 

10.  Иван Пищалов   – „за” 

11.  Илия Томов    – отсъства 
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 Журналов  – „за” 

19.  Милен Пачелиев   – отсъства 
20.  Михаил Гунчев   – „за” 

21.  Михаил Генчев   – „за” 

22.  Петър Мирчев    – отсъства 
23.  Петя Язова    – „за” 

24.  Салих Аршински   – отсъства 
25.  Славка Каменова   – „за” 

26.  Стефан Сабрутев   – „за” 

27.  Стоян Иванов    – „за” 

28.  Филип Топов    – отсъства 
29.  Юлия Кисьова   – „за” 

 

СЛАВКА КАМЕНОВА: Резултат? 

(Виолета Бояджиева: 23 „за”, без „против” и „въздържали се”). 

СЛАВКА КАМЕНОВА: С 23 гласа „за”, без „против” и „въздържали се” 

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

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 145 

 

1. Дава съгласие Община Смолян да кандидатства  като партньор с 
проектно предложение „Създаване на интелигентни специализирани инкубатори 

за подобряване на социалното предприемачество“, (Smart Specialisation 

Incubators For The Enhancement оf Social Entrepreneurs) с акроним RIS3INS с 
водещ партньор Гръцка агенция за местно развитие и местно самоуправление по 
втора покана на Програма "Европейско териториално сътрудничество “Гърция – 

България 2014-2020”, Приоритетна ос 4 „Трансграничен регион с висока степен 

на социално приобщаване“; Инвестиционен приоритет 9с - Предоставяне на 
подпомагане на социалните предприятия. 

2. Упълномощава Кмета да подпише партньорска декларация и 

партньорско споразумение за целите на проекта.  
3. Допуска предварително изпълнение, съгл. чл. 60, ал. 1, предл. 3 от 

Административно процесуалния кодекс. 
 

ПО СЕДМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Прекратяване членството на 

Община Смолян в Сдружение „Общинска мрежа за енергийна ефективност 

Еко Енергия”. 

Докладва: Николай Мелемов – кмет на Община Смолян 
 

СЛАВКА КАМЕНОВА: Няма предложения от комисиите. Г-н Мелемов. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: С Решение № 152/29.11.2014 г., Протокол № 14, 

Общински съвет – Смолян е приел Община Смолян да се присъедини към 

„Общинска мрежа за енергийна ефективност Еко Енергия”. Мотивите на 
внесената в Общински съвет – Смолян преди повече от 11 години докладна са 
били, че присъединявайки се към „Общинска мрежа за енергийна ефективност 
Еко Енергия”, Община Смолян ще има възможността да ползва специализиран 

софтуер за изграждане и поддържане на информационна система за енергийна 
ефективност. Към днешна дата Община Смолян разполага с квалифицирани 

експерти, които успешно анализират и оценят всички въпроси, касаещи 

енергийната ефективност. От друга страна, обследването за енергийна 
ефективност и предписване на необходимите енергоспестяващи мерки по 
отношение на сгради на територията на община Смолян бива възлагано по реда 
на Закона за обществените поръчки на дружества, специализирани в 
предоставянето на подобен тип услуги. Предвид гореизложеното смятам, че е 
отпаднала необходимостта да се плаща ежегоден членски внос и предлагам да 
прекратим членството си в това сдружение. 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Откривам дискусия. Ако няма предложения, моля да 
прекратим процедурно тази фаза от нашата работа. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА” – 23, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0. 
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СЛАВКА КАМЕНОВА: С 23 гласа „за” прекратяваме разискванията. Поименно 
гласуване, колеги, за прекратяване на членство. 
 

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    – „за” 

5. Димитър Кръстанов   – „за” 

6. Димитър Николов  – „за” 

7. Екатерина Гаджева   – „за” 

8. Елисавета Лободова   – „за” 

9. Ивайло Халваджиев   – „за” 

10.  Иван Пищалов   – „за” 

11.  Илия Томов    – отсъства 
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 Журналов  – „за” 

19.  Милен Пачелиев   – отсъства 
20.  Михаил Гунчев   – „за” 

21.  Михаил Генчев   – „въздържал се” 

22.  Петър Мирчев    – отсъства 
23.  Петя Язова    – „за” 

24.  Салих Аршински   – отсъства 
25.  Славка Каменова   – „за” 

26.  Стефан Сабрутев   – „за” 

27.  Стоян Иванов    – „за” 

28.  Филип Топов    – отсъства 
29.  Юлия Кисьова   – „за” 

 

СЛАВКА КАМЕНОВА: Резултат? 

(Виолета Бояджиева: 22 „за”, без „против”, 1 „въздържал се”). 

СЛАВКА КАМЕНОВА: С 22 гласа „за”, без „против” и 1 „въздържал се” 

решението за прекратяване на членството се приема. 
 

 

 

 

 

 

 



19 

 

Общинският съвет на основание чл.21, ал.1, т.15 и т.23 и ал.2 от Закона за 
местното самоуправление и местната администрация прие 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 146 

 

1. Приема Община Смолян да прекрати членството си в сдружение 
„Общинска мрежа за енергийна ефективност Еко Енергия“. 

2. Възлага на кмета на община Смолян да предприеме всички необходими 

фактически и правни действия във връзка с изпълнението на решението по 
предходната точка, включително да уведоми сдружение „Общинска мрежа за 
енергийна ефективност Еко Енергия“ за настоящото решение. 

 

ПО ОСМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Упълномощаване на представител 

на Община Смолян за участие в извънредно Общо събрание на акционерите 

на МБАЛ „Д-р Братан Шукеров” АД, гр. Смолян, свикано за 12.04.2016 г., и 

гласуване поп дневния ред. 

Докладва: Николай Мелемов – кмет на Община Смолян 

 

СЛАВКА КАМЕНОВА: На комисиите беше направено предложение 
представител на общината да бъде заместник-кметът Венера Аръчкова.  
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Приемам предложението. 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Вносителят приема това предложение. Г-н Мелемов, 
нещо допълнително? 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: В деловодството на общината е получена покана за 
свикване на извънредно Общо събрание на акционерите на Многопрофилна 
болница за активно лечение „Д-р Братан Шукеров” АД, което ще се проведе на 
12.04.2016 г. от 13 ч. Бяхме предложили Любомир Равелов (директор на 

Дирекция „Правно-нормативно обслужване”) да бъде упълномощен. На 
комисиите е предложено да бъде г-жа Венера Аръчкова. За мен мнението на 
съветниците е много важно, така че съм съгласен. 

СЛАВКА КАМЕНОВА: Откривам дискусия. Има ли други предложения? Ако 
няма, да прекратим разискванията. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА” – 23, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0. 

СЛАВКА КАМЕНОВА: Прекратяваме разискванията. Поименно гласуване на 
проекта за решение за упълномощаване на заместник-кмета на Община Смолян, 

Венера Аръчкова. 
 

Поименно гласуване на проекта за решение по т. 8 от дневния ред: 

1. Анита Чолакова   – „за”  

2. Валентин Кюлхански   – „за” 

3. Валентин Цолов   – „за” 

4. Данчо Киряков    – „за” 

5. Димитър Кръстанов   – „за” 

6. Димитър Николов  – „за” 

7. Екатерина Гаджева   – „за” 
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8. Елисавета Лободова   – „за” 

9. Ивайло Халваджиев   – „за” 

10.  Иван Пищалов   – „за” 

11.  Илия Томов    – отсъства 
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 Журналов  – „за” 

19.  Милен Пачелиев   – отсъства 
20.  Михаил Гунчев   – „за” 

21.  Михаил Генчев   – „за” 

22.  Петър Мирчев    – отсъства 
23.  Петя Язова    – „за” 

24.  Салих Аршински   – отсъства 
25.  Славка Каменова   – „за” 

26.  Стефан Сабрутев   – „за” 

27.  Стоян Иванов    – „за” 

28.  Филип Топов    – отсъства 
29.  Юлия Кисьова   – „за” 

 

СЛАВКА КАМЕНОВА: Резултат? 

(Виолета Бояджиева: 23 „за”, без „против” и „въздържали се”). 

СЛАВКА КАМЕНОВА: С 23 гласа „за”, без „против” и „въздържали се” 

решението се приема. 
 

Общинският съвет на основание чл.21 ал.1 т. 9 и 23 и ал.2 от Закона за 
местното самоуправление и местната администрация и чл. 34 от  Наредбата за 
условията и реда за упражняване на правата на собственост на общината в 
търговски дружества с общинско участие и общински предприятия във връзка с 
чл.221, т. 7 и 10 и чл. 226 от Търговския закон прие 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 147 

 

I. Упълномощава ВЕНЕРА РАЙЧЕВА АРЪЧКОВА – заместник-кмет на 
Община Смолян, да представлява Община Смолян на извънредното Общо 
събрание на акционерите на МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО 

ЛЕЧЕНИЕ „Д-Р БРАТАН ШУКЕРОВ“ АД, гр. Смолян, ЕИК 120503871, с адрес: 
град Смолян, област Смолян, община Смолян, бул. „България” № 2, в което 
Община Смолян е акционер с 35 105 броя поименни акции, всяка с номинална 
стойност  от 10 лева, представляващи 9,26 % от капитала на дружеството,  на 
12.04.2016 г. от 13:00 часа и при непровеждане на първоначално насроченото 
общо събрание, поради липса на кворум при условията на чл. 227, ал.3 от 
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Търговския закон, събранието ще се проведе на 26.04.2016 г. от 13:00 часа, като 
вземе становище и гласува по проекторешенията, съдържащи се в предложения 
дневен ред, както следва: 

1. По точка първа от дневния ред: Промяна в капитала на дружеството - 

Проект на решение: Общото събрание на акционерите приема предложената 
промяна в капитала на дружеството - да гласува „за” и да изрази положително 
становище. 

2. По точка втора от дневния ред: Промяна в Устава на дружеството - 

Проект на решение: Общото събрание на акционерите приема предложената 
промяна в Устава на дружеството - да гласува „за” и да изрази положително 
становище. 

ІІ. Възлага на представителя на Община Смолян да присъства на 
извънредното Общо събрание на акционерите. 

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

БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ „Д-Р БРАТАН ШУКЕРОВ“ АД,           гр. 
Смолян. 

IV. Възлага на упълномощения представител в седемдневен срок след 

провеждане на извънредното Общо събрание на акционерите да изготви доклад 

и представи протокола от проведеното събрание. 
 

ПО ДЕВЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Поправка на очевидна 

фактическа грешка в Решение № 74/18.02.2016 г. от Протокол № 8 на 

Общински съвет – Смолян. 

Докладва: Николай Мелемов – кмет на Община Смолян 
 

СЛАВКА КАМЕНОВА: Внесено е предложение за поправка на очевидна 
фактическа грешка в Решение № 74 от 18.02.2016 г. на Общинския съвет. Става 
въпрос за техническа грешка. Одобрили сме задание по съседната преписка, 
вместо за „Разсадьов чучур” – за „Вадата”. 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Вие горе-долу го прочетохте. То интересно, как ще 
объркаш „Разсадьов чучур”?! Дано не сме обидили някой в Соколовци или в 
Левочево. Ще го поправим. 

СЛАВКА КАМЕНОВА: Случило се е. Редът за поправка е с гласуване. Има ли, 

колеги, предложения в рамките на дискусия? Ако няма, да прекратим дискусията 
за поправка. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА” – 25, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0. 

СЛАВКА КАМЕНОВА: Прекратяваме разискванията. Който е съгласен да 
допуснем поправка на очевидна фактическа грешка и да се счита за одобрено 
правилното задание, моля да гласува с вдигане на ръка. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА” – 25, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0. 

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

решението за промяна на заданието се приема. 
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Общинският съвет на основание чл. 62, ал. 2 от Административно 
процесуалния кодекс прие 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 148 

 

1. Допуска поправка на очевидна фактическа грешка в Решение № 74/ 18.02.2016 

г. от Протокол № 8 на Общински съвет – Смолян, по точка 2 като одобрява 
задание за изработване за Подробен устройствен план  - План за регулация и 

застрояване на поземлени имоти с №№ :003006, 003015 и част от 003016 в 
местност „Разсадьов чучур”, землище с. Соколовци, вместо одобреното задание 
за изработване за Подробен устройствен план  - План за регулация и застрояване 
на поземлен имот поземлен имот с №002956 в местност „Вадата”, землището на 
с. Левочево.  
      

 Приложение : Задание за изработване за Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване 
на поземлени имоти с №№003006, 003015 и част от 003016 в местност „Разсадьов чучур”, землище                   
с. Соколовци и ПУП. 

 

ПО ДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Изменение на Решение № 

946/30.04.2015 г. за предоставяне на безвъзмездно управление на 

Министерство на образованието и науката помещения – частна общинска 

собственост. 

Докладва: Николай Мелемов – кмет на Община Смолян 
 

СЛАВКА КАМЕНОВА: Няма предложения от комисиите. Г-н Мелемов. 
Всъщност тук се променя страната по договора.  
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Да. Стартира проект „Система за кариерно ориентиране 
в училищното образование”, който надгражда едноименния проект по 
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси, 2007-2013 г.”. Във връзка 
с новия проект, който надгражда стария, от Министерството на образованието и 

науката ни молят да се предприемат необходимите действия за сключването на 
анекс към действащия договор за временно и безвъзмездно управление на 
ползваните по предходния проект помещения, които са описани в докладната. 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Дискусия? Има ли предложения? Ако няма, моля да 
прекратим тази фаза от приемането на решението. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА” – 25, „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    – „за” 

5. Димитър Кръстанов   – „за” 

6. Димитър Николов  – „за” 
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7. Екатерина Гаджева   – „за” 

8. Елисавета Лободова   – „за” 

9. Ивайло Халваджиев   – „за” 

10.  Иван Пищалов   – „за” 

11.  Илия Томов    – отсъства 
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 Журналов  – „за” 

19.  Милен Пачелиев   – отсъства 
20.  Михаил Гунчев   – „за” 

21.  Михаил Генчев   – „за” 

22.  Петър Мирчев    – отсъства 
23.  Петя Язова    – „за” 

24.  Салих Аршински   – „за” 

25.  Славка Каменова   – „за” 

26.  Стефан Сабрутев   – „за” 

27.  Стоян Иванов    – „за” 

28.  Филип Топов    – отсъства 
29.  Юлия Кисьова   – „за” 

 

СЛАВКА КАМЕНОВА: Резултат? 

(Виолета Бояджиева: 25 „за”, без „против” и „въздържали се”). 

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

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. 12, ал.3  от Закона за 
общинската собственост прие 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 149 

 

І. Изменя Решение № 946/30.04.2015 г. в частта относно смяна на страна 2 

по договора, като досегашният текст се сменя със следния: „Министерство на 
образованието и науката, със седалище  гр. София, бул. “Княз Дондуков”№ 2А 

ЕИК 000695114, в качеството му на Конкретен бенефициент, представляван 

съгласно Заповед № РД09-4 от 07.01.2016 г. на министъра на образованието и 

науката от г-жа Евгения Костадинова – директор на дирекция “Образователни 

програми и образователно съдържание” и ръководител на проект  
BG05M2ОP001-2.001-0001 „Система за кариерно ориентиране в училищното 
образование“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за 
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интелигентен растеж“ 2014 – 2020 г., наричана по - долу за краткост 
ПОЛЗВАТЕЛ“. 

 

ПО ЕДИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Определяне на 

второстепенни разпоредители с бюджетни кредити в Община Смолян, 

считано от 01.01.2016 година. 

Докладва: Николай Мелемов – кмет на Община Смолян 
 

СЛАВКА КАМЕНОВА: В хода на работата на комисиите е направено 
предложение, което – колкото и да изглежда козметично, технически – смислово 
дооформя и дава по-голяма яснота на решението при определяне на 
второстепенните разпоредители. Съобразено е и е внесено с поправките. Г-н 

Мелемов.  
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: В съответствие с приетия Закон за публичните 
финанси, Общинският съвет с Решение № 178 от 19.09.2012 г., изменено и 

допълнено с Решение № 268 от 31.01.2013 г., е определил второстепенните 
разпоредители с бюджетни кредити в Община Смолян. Във връзка със 
структурните промени в общината през 2016 г. и в зависимост от начина на 
финансиране, предлагам второстепенните разпоредители с бюджетни кредити да 
бъдат обособени в три групи – делегирани от държавата дейности, смесено 
финансиране (държавни дейности и местни дейности) и изцяло местни дейности. 

Към така определените разпоредители предлагам да добавим и нови 

разпоредители, а именно Център за настаняване от семеен тип за деца/младежи с 
увреждания. Предвид гореизложеното, ви предлагам решение. 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Дискусия, предложения? Няма. Нека да прекратим в 
такъв случай тази фаза. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА” – 25, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0. 

СЛАВКА КАМЕНОВА: Прекратяваме разискванията. Предлагам да се гласува 
решението, в което са направени измененията, а именно променена е 
номерацията, както е предложено в комисиите – точкуване, като по този начин е 
създадена яснота в определянето и конкретизирането на второстепенните 
разпоредители. Който е съгласен да приемем това решение, моля да гласува. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА” – 25, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0. 

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

решението се приема. 
 

Общинският съвет на основание чл.11 ал.10 от Закона за публичните 
финанси и чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация прие 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 150 

 

І. Отменя, считано от 01.01.2016 година Решение № 178/19.09.2012 година 
и Решение №  268/31.01. 2013 година за приемане на второстепенните 
разпоредители с бюджетни кредити в Община Смолян. 
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IІ. Определя  второстепенните разпоредители с бюджетни кредити в 
Община Смолян, считано от 01.01.2016година  както следва: 

 

А. Делегирани от държавата дейности: 
                   I. Културни институции 

• Регионална библиотека “Николай Вранчев” – Смолян 

• Художествена галерия 
• Регионален исторически музей “Стою Шишков” – Смолян 

II. Социални институции  

• Дом за възрастни с психични разстройства – с. Ровино 

• Дом за възрастни с психични разстройства „Професор Доктор 
Т.Ташев”   с. Петково 

• Дом за стари хора с отделение за лежащо болни – с. Фатово 
• Дневен център за деца и възрастни с увреждания „Звънче”– 

Смолян 

• Дом за деца  с.Широка лъка 
• Център за настаняване от семеен тип за деца /младежи с 
увреждания 

• Наблюдавано жилище 
• Център за обществена подкрепа 
• Център за настаняване от семеен тип за деца /младежи без 
увреждания 

III. Образование 
• Ученическо общежитие „Васил Димитров „ – гр.Смолян 

• I СОУ “Св.Св. Кирил и Методий” -  гр.Смолян 

• II ОУ “Професор Доктор Асен Златарев” -  гр.Смолян 

• IV ОУ “Стою Шишков” -  гр.Смолян 

• V ОУ “Юрий Гагарин” -  гр.Смолян 

• VI ОУ “Иван Вазов” -  гр.Смолян 

• VII ОУ “Отец Паисий” -  гр.Смолян 

• ГПЧЕ “Иван Вазов” -  гр.Смолян 

• ПМГ “Васил Левски” -  гр.Смолян 

• ОУ “Св.Св. Кирил и Методий” -  с.Арда 
• ОУ “Св.Св. Кирил и Методий” -  с.Момчиловци 

• ОУ “Стою Шишков” -  с.Търън 

• ОУ “Никола Йонков Вапцаров” -  с.Широка лъка 
• ОУ “Св.Св. Кирил и Методий” -  с.Смилян 

• Обединен детски комплекс – град Смолян 

Б. Смесено финансиране – държавни дейности и местни дейности 
                        1. Фолклорен ансамбъл „Родопа”. 

                        2. Детски градини, Детска кухня и Здравни кабинети в т.ч. 
• ОДЗ - 2 „Синчец”- гр.Смолян 

• ОДЗ - 3 „Родопчанче”- гр.Смолян 
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• ОДЗ - 4 „Радост” - гр.Смолян 

• ОДЗ - 5 „Шина Андреева” - гр.Смолян 

• ОДЗ - 6 „Зорница”- гр.Смолян 

• ОДЗ - 11 „Митко Палаузов”- гр.Смолян 

• ЦДГ- 1 „Слънце”- гр.Смолян 

• ЦДГ-8 „Вела Пеева”- гр.Смолян 

• ЦДГ-10 „Детелина”- гр.Смолян 

• ОДЗ „Изворче”- с.Момчиловци 

• ОДЗ „Вела Пеева”- с.Смилян 

• ЦДГ „Калинка” -  с.Арда 
• ЦДГ „Детелина”  -  с.Широка лъка 
• ЦДГ „Русалка” -  с.Търън  

• Детска кухня 
• Здравни кабинети 

3. Общинско предприятие „Народна астрономическа обсерватория 
и Планетариум” 

             4. Кметства и Кметски наместничества: 
- Кметства 

• с. Арда, 
• с. Бостина 
• с.  Виево 
• с. Влахово 
• с. Градът 
• с. Дунево 
• с. Eленска 
• с. Катраница 
• с. Кутела 
• с. Левочево 
• с. Лъка 
• с. Могилица 
• с. Момчиловци, 

• с. Мугла 
• с. Петково 
• с. Подвис 
• с. Полковник Серафимово 
• с. Река 
• с. Ровина 
• с. Сивино 

• с. Славейно 
• с. Смилян 

• с. Соколовци 

• с. Стойките 
• с. Стража 
• с. Тикале 
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• с. Требище 
• с.  Търън 

• с. Широка лъка 
- Кметски наместничества: 

• с. Бориково 
• с. Белев дол 
• с. Буката 
• с. Букаците 
• с. Вълчан 

• с. Горово 
• с. Гела 
• с. Горна Арда 
• с. Кошница 
• с. Орешец 

• с. Селище 
• с. Солища 
• с. Турян 

• с. Чеплетен 

• с. Чокманово 
 

По точки 12 и 13 докладвам аз като вносител. Да изберем общински съветник, 
член на Консултативния съвет. Предлагам г-н Хаджихристев. Имате ли нещо 
против да председателствате? 

(Кирил Хаджихристев, от място: Нямам против.) 

СЛАВКА КАМЕНОВА: Заповядайте, от място. Понеже е поименно гласуването, 
ето ви списъка. 
 

ПО ДВАНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Промяна в състава на 

Постоянните комисии на Общинския съвет. 

Докладва: Славка Каменова – председател на Общинския съвет 

 

КИРИЛ ХАДЖИХРИСТЕВ: Предоставям думата за становища по въпроса. 
Вносителят има думата. Извинявайте, пропуснах. 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Колегите са запознати с докладната. След полагането на 
клетва от г-н Николов на мястото на напусналия Адриян Петров, 
междувременно г-жа Гаджева поиска да бъде освободена като член на 
Постоянната комисия по законност поради служебна ангажираност, предлагам с 
едно решение да освободим г-жа Гаджева и да изберем Димитър Николов за 
член на три комисии – Постоянната комисия по законност, Постоянната комисия 
по бюджет и финанси и Постоянната комисия по здравеопазване и социални 

дейности. 

КИРИЛ ХАДЖИХРИСТЕВ: Други предложения? Няма. Предлагам да 
прекратим разискванията. Който е съгласен да се прекратят разискванията, моля 
да гласува. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА” – 25, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0. 
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КИРИЛ ХАДЖИХРИСТЕВ: Колеги, предлагам да гласуваме така предложената 
докладна записка. Поименно гласуване. 
 

Поименно гласуване на проекта за решение по т. 12 от дневния ред: 

1. Анита Чолакова   – „за”  

2. Валентин Кюлхански   – „за” 

3. Валентин Цолов   – „за” 

4. Данчо Киряков    – „за” 

5. Димитър Кръстанов   – „за” 

6. Димитър Николов  – „за” 

7. Екатерина Гаджева   – „за” 

8. Елисавета Лободова   – „за” 

9. Ивайло Халваджиев   – „за” 

10.  Иван Пищалов   – „за” 

11.  Илия Томов    – отсъства 
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 Журналов  – „за” 

19.  Милен Пачелиев   – отсъства 
20.  Михаил Гунчев   – „за” 

21.  Михаил Генчев   – „за” 

22.  Петър Мирчев    – отсъства 
23.  Петя Язова    – „за” 

24.  Салих Аршински   – „за” 

25.  Славка Каменова   – „за” 

26.  Стефан Сабрутев   – „за” 

27.  Стоян Иванов    – „за” 

28.  Филип Топов    – отсъства 
29.  Юлия Кисьова   – „за” 

 

КИРИЛ ХАДЖИХРИСТЕВ: Моля да обявите резултата. 
(Виолета Бояджиева: 25 „за”, без „против” и „въздържали се”). 

КИРИЛ ХАДЖИХРИСТЕВ: С 25 гласа „за”, без „против” и „въздържали се” 

решението се приема. 
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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 

№ 151 

 

1. Освобождава Екатерина Димитрова Гаджева като член на Постоянната 
комисия по законност местно самоуправление, обществен ред и 

сигурност. 
2. Избира Димитър Николов Николов за член на Постоянната комисия по 
законност местно самоуправление, обществен ред и сигурност, 
Постоянната комисия по бюджет, финанси и икономическо развитие и 

Постоянната комисия по здравеопазване и социални дейности, 

образование, култура, вероизповедания, младежта и спорта. 
 

ПО ТРИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Ново обсъждане на 

Решение № 76 от 18.02.2016 г. на Общински съвет – Смолян, на основание 

чл. 45, ал. 7 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация. 

Докладва: Славка Каменова – председател на Общинския съвет 

 

КИРИЛ ХАДЖИХРИСТЕВ: Давам думата на вносителя. 
СЛАВКА КАМЕНОВА: С настоящата докладна, уважаеми колеги съветници, ви 

предлагам решение, с което да отменим приетото от нас решение и да върнем 

преписката на кмета на Община Смолян, тъй като това касае една допълнителна 
процедура по изясняване на съсобствеността върху имота, който е предмет на 
тази заповед, след което да бъде внесено отново за гласуване. Тъй като сме 
обвързани с един задължителен срок, в който трябва да се произнесем, да 
задвижим процедурата в 14-дневен срок, в този срок Общинска администрация 
не успя да направи новото решение, по принцип това е процедурата – да 
отменим нашето решение и да върнем преписката на кмета. 
КИРИЛ ХАДЖИХРИСТЕВ: Подлагам на дискусия докладната записка. Явно 
няма желаещи. Моля с вдигане на ръка да се гласува за прекратяване на 
дискусията. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА” – 25, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0. 

КИРИЛ ХАДЖИХРИСТЕВ: Прекратяваме дискусията. Преминаваме към 

гласуване на самата докладна записка. Който е съгласен с така предложената 
докладна записка, моля да гласува. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА” – 25, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0. 

КИРИЛ ХАДЖИХРИСТЕВ: С 25 гласа „за”, без „против” и „въздържали се” се 
приема докладната записка. 
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Общинският съвет на основание чл. 21, ал. 2 и чл. 45, ал. 9 предложение 
първо  от Закона за местното самоуправление и местната администрация прие 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 152 

 

1. Отменя Решение № 76 от 18.02.2016 г. на Общински съвет – Смолян 

относно процедура по прекратяване на съсобственост по реда на чл. 36, ал. 1, т. 1 

от ЗОС. 

2. Връща преписката на Кмета на Община Смолян. 

 

ПО ЧЕТИРИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Вземане на решение 

за рефинансиране на съществуващ дълг и други инвестиционни проекти на 

Община Смолян чрез емитиране на облигации. 

Докладва: Николай Мелемов – кмет на Община Смолян 

 

СЛАВКА КАМЕНОВА: Преминаваме към последната точка от дневния ред, 
допълнителна точка 14, предложение за изменение и допълване на Решение № 

810 от 30.10.2014 г. По време на разглеждане на докладната в комисиите е 
направено това предложение. Така че този абзац е вследствие на дискусията, от 
която става ясно, че се променя решение, с което след проведено обществено 
обсъждане, е поет този облигационен заем. В момента се разписват правилата за 
облигациите. 
(Стефан Сабрутев, от място: Кога е проведено обществено обсъждане?) 

СЛАВКА КАМЕНОВА: При приемането на решението от 2014 година. 
(Михаил Генчев, от място: Общественото обсъждане от тогава няма нищо 

общо с това рефинансиране.) 

СЛАВКА КАМЕНОВА: Момент, изчакайте. Г-н Мелемов, имате думата. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Събирането на дължимите от Община Смолян суми е 
съпроводено с образуване на изпълнителни дела, с всички неблагоприятни 

последици от това, в т. ч. увеличаване на задължението с разноските по 
изпълнителните дела, налагане на възбрани и запори и публична продан на 
имущество, водещи до нарушаване на бюджетната финансова автономия и 

дисциплина на Община Смолян и невъзможност за разплащане на 
съществуващите задължения. За бюджета на Община Смолян заплащането на 
всички дължими суми в пълен размер е непосилно. Във връзка с това бе взето 
Решение № 810 от 30.10.2014 г., Протокол № 42, за поемане на дългосрочен 

общински дълг. В интерес на Община Смолян е съществуващите задължения да 
бъдат погасени в максимално кратки срокове, което обстоятелство обуславя и 

настоящото предложение за вземане на решение за рефинансиране на 
съществуващ дълг и други инвестиционни проекти на Община Смолян чрез 
емитиране на облигации. 

СЛАВКА КАМЕНОВА: Откривам дискусия. Колеги, имате думата. Г-н 

Сабрутев. 
СТЕФАН САБРУТЕВ: Уважаеми г-н Мелемов! Уважаема г-жо председател! 
Уважаеми колеги! Самата докладна, при самото й внасяне, показва, че 
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финансовото състояние на Община Смолян изобщо не е добро. Три години 

слушахме г-н Мелемов как ни уверяваше, че общината се движи много добре, че 
ние намаляваме дълговете, но вече виждаме, че това е факт и истината е друга. 
Аз имам няколко въпроса. Първо, обидно бе за мен да научим в 5,30, че има 
такава докладна, тъй като нямах възможност да присъствам на обсъжданията в 
комисиите. Аз лично бях уведомен по имейла в 5,30, че има такава точка. 
Обидно е, защото това е една много важна точка, която касае взимане на дълг, не 
малък дълг – 10 милиона. И си мисля, че не трябваше да се внася в „12 без 5”. 

Лично моето предложение към г-н Мелемов, тъй като той е вносител, е да 
оттегли тази точка, за да се разгледа по-внимателно и да видим има ли други 

варианти за друг тип дълг, а не с облигации. Второто питане към г-н Мелемов е, 
кое налага да  търсим този тип рефинансиране? Втори въпрос: Какво значи 

„рефинансиране на дълг”? Как го разбирате вие? Предложението ми към една от 
точките, които предлагате в решението, е: „1. На основание чл. 17, ал. 1, т. 1 от 
ЗОД, размерът на облигационния заем да е 10 милиона лв. Средствата ще бъдат 
използвани за рефинансиране на съществуващ кредит”, а не дълг. Защо казвам 

„кредит”? Защото в 2014 година, на общественото обсъждане много внимателно 
следях нещата и изказванията, които чух от ваша страна, а и на г-жа Аръчкова 
беше, че за вас дълг е рефинансиране на всички останали задължения. Аз мисля, 
че ако взимаме дълг, трябва да рефинансираме кредита, а не задълженията, 
които сте ги просрочили в предишните четири години. Второ: Никъде не става 
ясно дали ще се погаси кредитът, затова казвам „да се погаси кредитът”. Ако ние 
вземем такъв заем, няма лошо, но да погасим съществуващия кредит в 
„Инвестбанк”. Още едно предложение: Точка 6-та, която касае следното: „На 
основание чл. 17, ал. 1, т. 6 от ЗОД, фиксираният лихвен процент да не бъде по-
висок от 5 %...”. Защо 5, след като кредитът в момента е на 4 %? Защо не търсим 

намаление? Такава беше идеята, да получим по-добри условия. Предлагам лично 
да бъде не повече от 4, защото към момента е 4 %. Как е определена и на какво 
основание таксата за инвестиционния посредник до 20 хиляди лева? Има ли 

някакви законови основания и как точно е определена? И като цяло си мисля, че 
не би трябвало да се приема тази точка. Да се разгледа. Не съм против поемането 
на дълга, но да е ясно за какво ще се ползват средствата, тъй като виждаме, че 
6,5 милиона лв. е по моя информация към момента кредитът, който не е 
издължен, вие искате да вземете 10 милиона. Да знаем разликата от 3,5 милиона 
за какво ще ги харчим. Аз мисля, че Общинският съвет трябва да определи за 
какво ще бъде усвояван този кредит, дълг, или каквото там го наричате. 
Благодаря. 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Други? Може да ви отговаря на първия въпрос, г-н 

Сабрутев. По отношение времето на внасяне на допълнителна точка държа да 
обясня, че тази точка беше обсъждана на консултативния съвет, на който 
присъства представителят на вашата партийна група. И мисля, че е коректно 
така, както от останалите групи нямам подобни оплаквания, да съобразявате 
вашите съображения вътре в групата по отношение на това какво се случва на 
консултативния съвет. Това по отношение на срока. Никой не е внасял в „12 без 
5”, нито в „6 без 5”. Точката е обсъждана непосредствено преди обявяване на 
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проекта за дневния ред, но няколко дни преди комисиите. По отношение на 
останалите въпроси, евентуално вносителят ще ви отговори. 

(Михаил Генчев, от място: Процедура.) 

МИХАИЛ ГЕНЧЕВ: Много се извинявам, г-жо председател, но има разписано 
как се уведомяват общинските съветници за предстоящите заседания и кога се 
внасят материалите. Няма такава практика чрез консултативния съвет да бъдем 

уведомявани. Моля ви в това отношение да бъдем коректни и да спазваме 
правилника за дейността на Общинския съвет. 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Други? Г-н Асенов. След това г-н Киряков. 
КИРИЛ АСЕНОВ: Уважаеми г-н кмете! Уважаеми господа и дами общински 

съветници! Наистина, малко може би късно е внесена тази докладна, но в нея 
има много интересни данни. Аз я четох и останах с впечатление, че тя е писана 
точно за някой. Това най-вероятно е така. Това е практика, когато се правят 
такива емисии, не е нищо ново. Таксата за посредника според мен е пазарна. 
Прави ми впечатление, че дългът, който трябва да поеме Община Смолян, е 
предложен да бъде с лихва 5 %. Предимството на най-новото ни общество е, че 
„Гугъл” знае всичко. Направих си труда и попаднах на Община Сливен, която в 
момента е в същата процедура, за пъти по-голяма цифра от 25 милиона лева и за 
20 годишен период. Тоест, по-голям обем, по-дълъг период, по-голям риск. 
Цената, на която Сливен в момента се опитва да си купи по същия начин дълг 
чрез ценни книжа, със същия способ – частно предлагане, е 2,7, стремеж – 2,8 – 

вариант за постигане. Направих си малка сметка, от която личи, че при 3 % дълг, 
целият обем на дължимата сума пари по дълга за 12 години ще бъде 1 874 998 

лв. Поправете ме, ако бъркам. При 5 %, сумата е 3 124 997 лв. Иначе казано, 
повече от 1 200 000 лв. Има ли причина, поради която Община Смолян трябва да 
си купи дълг на 5 %, е първият ми въпрос? С всички такси, които се дължат при 

този тип финансиране, цената на целия дълг, въпреки че парите са най-евтината 
стока на света, при нас ще струва близо 6 %, в момент, в който една частна 
компания се финансира на 2,78, с всички такси – на около 3 %. Моят въпрос е, 
няма ли вариант да се намери по-добра цена? 

СЛАВКА КАМЕНОВА: Други? Г-н Киряков. След това г-н Кръстанов. 
ДАНЧО КИРЯКОВ: Добър ден на всички! Аз ще започна с припомнянето на 
едни мои думи преди 3-4 години. И май ще излезна прав, г-н Мелемов, че 
задълженията, натрупани по времето на управлението на социалистическата 
партия, ще ги плащаме 20 години. Натам отива работата. Аз също исках да 
повдигна въпроса за процента. Започвам веднага след Асенов… след г-н Асенов. 
Извинявайте, г-н Асенов. Действително е безсмислено, ако търсим 5 %. 

Истината е, че в докладната е казано два. Разликата между „банково 
финансиране” и „финансиране чрез облигации” са два-три съществени елемента. 
И единият от тези елементи е, че облигационното финансиране е винаги в пъти 

по-евтин от банковото. То е така, защото кредитополучателят, в случая Община 
Смолян, ще получи средства директно от институции, изобщо – собственик на 
ресурс, който в момента има просто свободни такива. Този ресурс няма да бъде 
натоварен особено много, освен с някои такси. Няма да бъде натоварен с други 

средства за печалба, които извличат банките. И това е една от съществените 
разлики в такова облигационно финансиране. Затова аз мисля, че лихвеният 
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процент наистина трябва да бъде по-нисък. Виждам, че в решението е 
предложено кметът да може да отсрочва падежа на заявителите на облигации. 

Такава възможност можем да дадем като Общински съвет. Това да се прави и на 
по-късен етап, с цел това, което предлагаме, да се постигне максимално нисък 
лихвен процент, който може да получим при такова финансиране. Това е, което 
исках да кажа. И още едно: Аз лично тая съмнения по отношение на законното 
изискване за едномесечното обсъждане. Надявам се, че юристите добре са 
проверили това. Защото в противен случай ще забавим още повече процедурата, 
ако това решение бъде отменено, в което аз сериозно се съмнявам, защото 
темите, за които говорим, решението отпреди година и половина, са различни с 
поставената сега. Благодаря. 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Други? Г-н Кръстанов, имате думата. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Първо бих искал, уважаема г-жо председател, да 
направя една твърда уговорка във връзка с участието ми в така наречения 
консултативен съвет. Нищо, което казвам там, няма характер на гласуване и на 
позиция, особено тогава, когато противоречи на писани правила за това как се 
осъществява дейността и организацията на Общинския съвет. Чета официални 

данни на Министерството на финансите. Моля инж. Киряков да слуша 
внимателно. (Чете): „През последните четири години пет общини значително 
нарушават поети ангажименти за разходи по бюджета и надвишават 50 на сто от 
средногодишния размер на отчетените разходи, а именно Сливен – 222,3; 

Смолян – 206,3; Родопи – еди колко си; Карлово – еди колко си; Марица – еди 

колко си. Моля ви да отбележите, г-н Киряков, защото иначе ще трябва да 
преценя, че не четете като подготвен и образован човек данните, че дългът на 
Община Смолян към момента по данни на Министерството на финансите е 13 

886 124 лева. А старото задължение, за което вие споменавате, че стояло 
отнякъде и някоя партия била виновна за него, е по-малко от половината от този 

дълг. Моля да се информирате за структурата на тези задължения, за които 
споменах, почти 14 милиона, и тогава да правите категорични изводи. Говоря за 
официални данни на Министерство на финансите по така наречения дългосрочен 

общински дълг, в т. ч. поети гаранции от общините. Знаете, че обикновено в тази 

зала аз не говоря празни неща. Говоря числа, които са по данни, подписани от 
министъра на финансите и предложени на бюджетната комисия в Парламента. 
От тази гледна точка аз моля, г-н кмете, да се изясни тук, в тази зала, каква е 
структурата на този дълг, за да е наясно на всички, защото усещам, че инж. 

Киряков е влязъл в много дълбоко заблуждение. Допускам, че и други колеги 

биха могли да сбъркат. Не отричам, че има задължения, които стоят от години. 

Но имайте предвид, че ние в момента обсъждаме облигационен заем, чието 
погасяване става на 24 анюитетни вноски. Но никой не ви казва за тези вноски, 

за колко години, за минимален срок от 10 години, т. е. обхващаме отново 
няколко мандата след днешна дата. Аз също поставям въпроса за цената на 
дълга. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Може ли да обясня? 

ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Разбира се. И още едно нещо искам да отбележа. 
Уважаеми колеги, трябва да се знае, че практически, и аз застъпвам тази теза, 
ресурсите, които се акумулират в община като нашата, не могат да стигнат, не 
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могат да бъдат достатъчни за нейното разширено възпроизводство. В тази връзка 
категорично искам да посоча примера с публичните инвестиционни програми, 

при които Правителството целево подпомага общини като нашата, като 
единствения възможен, реалистичен, обективен, адекватен подход при 

развитието на такива общини. Всичко друго, за което ни се говори, в това число 
и в програмите, добри намерения, но не може да бъде реализирано, защото има 
реалности, защото има стекли се обстоятелства, защото има ресурс на реалния 
сектор и т. н. Благодаря. 
(Данчо Киряков, от място: Реплика.) 

СЛАВКА КАМЕНОВА: Г-н Киряков. 
ДАНЧО КИРЯКОВ: Уважаеми г-н Кръстанов, 6,5 милиона е банковият кредит. 
Заедно с него, стъпвайки в първия си мандат г-н Мелемов, с всички други 

задължения, които също са дълг на общината, бяха… забравих точно, бяха над 

20 милиона.  
(Михаил Генчев, от място: Понамали малко…) 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Какво да намаля?  

ДАНЧО КИРЯКОВ: Да, да, да, бяха над 20 милиона. Съвсем различно щеше да 
бъде състоянието на общината и затрудненията за разплащане на 
нововъзникнали задължения, ако общината преди пет години нямаше този дълг, 
който беше над 20 милиона, твърдя. Да не кажа малко по-голяма цифра. Така че 
аз не оспорвам това, което вие изчетохте, г-н Кръстанов, в никакъв случай. Но 
вие цитирате единствено и само сумата по кредита, банковия. А другите 
задължения, неплатени фактури отпреди пет, осем и десет години? 

(Михаил Генчев, от място: Те не влизат в общинския дълг…) 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Къде не влизат? 

(Михаил Генчев, от място: В общинския дълг.) 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Как да не влизат, г-н Генчев? 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Г-н Генчев, чувал ли сте за събирателно дружество 
„Лайтинг”. От 2011 до 2015… 

ДАНЧО КИРЯКОВ: 7 милиона – СД „Лайтинг”. 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Да. Какво са правили, никой не знае. Кажете откъде са 
платени парите? 

ДАНЧО КИРЯКОВ: То просто е смешно! Аз не зная защо така ентусиазирано г-
н Кръстанов, вероятно нещо е по-емоционален днес, насочи думите към мене, че 
некомпетентно, неинформирано… Съжалявам много, вие сте прав абсолютно, но 
само за банковия кредит – 6,5 милиона лева. 
СЛАВКА КАМЕНОВА: По реда. Реплика на г-н Кръстанов. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Дуплика. 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Дуплика. Благодаря. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Пази боже, инж. Киряков, никога не бих си позволил 

да ви обвиня в некомпетентност. Затуй помолих да бъде изяснена структурата на 
тези 13 866 000. И вие ще видите, че там има едни други неща, към които имат 
отношение последните пет години, или четири години и половина. И тогава ще 
си говорим пак. Защото знам, че сте обективен човек, и пред фактите и вие, и аз 
мълчим. Искам обаче още едно нещо да отбележа тук. Не забравяйте, че за 
последния мандат – с най-голямо уважение го казвам към колегите, които 
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управляваха – единствените сериозни инвестиции, които са влезли в публичния 
сектор, са тези по публичната инвестиционна програма от 2014 година, 
разходвани в 2015 г. 5 милиона за спортен комплекс, басейн, спортна зала и 

стария стадион и 1 800 000 лв. за Могилица, Смилян, Търън, Момчиловци, 

Петково, Виево и Кутела. Всичко друго, което влиза, влиза или в съвсем 

минимални размери като мащаб, или формира така наречения безлихвен кредит 
от Министерство на финансите. Ако внимателно четете всичките тези неща и 

държите добра връзка с г-жа Венера Аръчкова, вие ще се съгласите с мене. 
Иначе, наистина ще си помисля, че сте емоционален, което не е много 
характерно за вас. Но пък не бива и никой да се обижда за това, че някога може 
по-емоционално да се изложи една или друга теза. Благодаря. 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Нека да се ограничим към експертно изказване все пак. 
Г-н Иванов. 
СТОЯН ИВАНОВ: Благодаря. Първо, необходимостта от заема е неоспорима, 
защото от 1 април почват вноски от 280 000 лева, около 3 100 000 бяха. Явно, че 
няма да се справим. Трябва да търсим начин. Кметът и администрацията 
предлагат някакъв начин. Сега, аз искам малко да изкоментирам мненията на г-н 

Кръстанов, Генчев, Сабрутев. Връщам се в 2006 година. Ние ще рефинансираме 
онзи заем от 13 милиона лева, тогава взет при съмнителна целесъобразност, 
предизборно. Яростна съпротива на опозицията, дясната. От тогава, от 2006 г. 
досега ние сме изплатили 4 милиона лихви. Вместо да инвестираме в 
инфраструктура, ние изплащаме заем със съмнителна целесъобразност, с 
огромни лихви. Пак през същата 2006 г. – договорът с „Титан”. Пак по онова 
време – Консорциум „Светлина”. Пак по онова време – СД „Лайтинг”. Е, колко 
милиона станаха? Какво рефинансираме сега? С грешна политика през онази 

2006 година, която, водени от еуфорията, че икономическият растеж ще 
продължава така и ще събираме по 4-5 милиона само от приходи от продажба на 
имоти, но всичко секна. От 4 милиона, сега събираме 400 хиляди. Така че малко 
покаяние. И ви умолявам за подкрепа, да вървим напред, да спасим бедстващото 
положение на Смолян. 

(Стефан Сабрутев, от място: Реплика.) 

СЛАВКА КАМЕНОВА: Г-н Сабрутев, реплика. 
СТЕФАН САБРУТЕВ: Уважаеми г-н Иванов, споменахте моето име и някакво 
покаяние искате от мен. Аз в 2006 година, доколкото си спомням, не съм бил 
съветник. А вие бяхте ли? 

(Стоян Иванов, от място: Не.) 

СТЕФАН САБРУТЕВ: Не сте били? 

(Стоян Иванов, от място: Не съм бил.) 

СТЕФАН САБРУТЕВ: Значи сигурен бях, че ако бяхте, щяхте да подкрепите, 
познавайки вашия манталитет на държание в Общински съвет. Затова, моля за 
извинение, аз няма за какво да се покайвам, особено пред вас. 
СЛАВКА ИВАНОВА: Г-н Генчев. 
МИХАИЛ ГЕНЧЕВ: Аз мисля, че на всички е ясно, че е дошъл моментът да се 
спасява общината, както и че единственият начин да се спасява общината, е чрез 
именно вземането на някакъв дълг. И тука мисля, че никой от нас не коментира é 

ли е необходимо или не е необходимо да взимаме дълга. Рано или късно, ще 
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трябва да се взима този дълг. Въпросът е какъв дълг взимаме и какво постигаме 
с този дълг? Дали този дълг трябва да бъде точно 10 милиона, така, както го 
заявяваме? И ако този дълг е 10 милиона, какво става общо с общинския дълг? 

Това трябва да кажем, колеги. В момента общинският дълг е 13 милиона и нещо, 
14 милиона. Ако вземем сегашния дълг от 10 милиона и с него рефинансираме 
6,5 милиона лева, дългът на общината с поемането на новия дълг ще се увеличи 

на 17 милиона, т. е. увеличава се общинският дълг. Това ли предлагаме на 
гражданите на Смолян – увеличаване на общинския дълг? Второ… 

СЛАВКА КАМЕНОВА: Нека това да го обясни г-н кметът или г-жа Аръчкова. 
МИХАИЛ ГЕНЧЕВ: Моля да се изслушваме, дали сте ми думата. Вторият 
въпрос: За какво взимаме дълга и какви ще бъдат резултатите от дълга? Значи 

тука много се коментира дългът, който беше взет в 2006 година, 13 милиона. 
Само че тогава с решение на Общинския съвет беше поет дълг – ин-ве-сти-цио-
нен, инвестиционен дълг, т. е. залагане в инвестиции, които след това влизат в 
актива на баланса и общината отчита този дълг. В момента ни се предлага да 
поемем дълг, с който ще рефинансираме стар дълг и ще правим стари 

разплащания. Няма да има никакъв положителен ефект от използването на този 

дълг. Дългът, взет преди години, не е отишъл напразно. Той е отишъл за 
изпълнение на инфраструктура, без коментари как и какво. Следващото нещо, 
което не става ясно от това, което ни се предлага: Записано е, че ще плащаме 24 

шестмесечни вноски. Аз държа, ако приемем кредит, да бъдат точно разписани 

вноските, 24 равни вноски, шестмесечни, за да няма, това, което предлага г-н 

Киряков, да даваме право. Против съм категорично това да  даваме право да 
отсрочва плащанията кметът. Няма такова нещо. 
(Данчо Киряков, от място: Аз не съм предложил такова нещо.) 

МИХАИЛ ГЕНЧЕВ: Точно това предложихте преди малко – да дадем право на 
кмета да отсрочва погашенията. Точно това казахте. 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Моля ви, не влизайте в разговор. Достатъчно, г-н 

Генчев, разбрахме въпросите. Нека да отговори г-н кметът. 
МИХАИЛ ГЕНЧЕВ: Моля да не ме прекъсвате. 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Говорете конкретно, не повтаряйте нещата, с които 
съвсем се затруднява процесът на разискванията. 
МИХАИЛ ГЕНЧЕВ: Моля да не ми казвате кога да спра, защо да спра и как да 
спра. Просто, взел съм думата и си говоря това, което мисля. Това, че задавам 

неудобни въпроси, нека да не ви смущава. Значи трябва категорично да бъде 
записано това нещо. Не в момента, поемайки този дълг от 10 милиона, да правим 

някакви тънки сметки за отсрочване на плащания, разсрочвания на плащания и т. 
н. И забележете, ние поемаме един дълг, 12-годишен, който излиза три пъти 

извън рамките на мандата на сегашния кмет. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: От 2007 г. колко години са? 

МИХАИЛ ГЕНЧЕВ: Няма значение колко. Искам да подкрепя накрая, че ние в 
никакъв случай не трябва да тръгваме по този начин за такъв дълг при такъв 
лихвен процент. Няма такъв случай. Аз и на комисиите казах, че в България до 
момента, по моя информация има реализирани само два такива кредита от 
общини – единият е на Свищов, другият – на София. И двата кредита са съвсем 

неуспешни. Имам предвид облигационен заем. В момента се напъват много 
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общини. Явно това е командата и това е примерът, който се дава от 
Правителството, с постоянно поемане на инвестиционни дългове. Благодаря за 
вниманието. 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Реплика, г-н Киряков. 
ДАНЧО КИРЯКОВ: Искам да кажа, че аз предложих, ако е записано 
предложение кметът да има право да отсрочва погашенията, това го зачертайте, 
защото аз казах да дадем право на кмета да отсрочи датата на заявление за 
изкупуване на облигации. 

(Михаил Генчев, от място: Това е записано в предложението.) 

ДАНЧО КИРЯКОВ: А пък ние на кмета можем да му дадем права, когато си 

иска да ги отсрочва погашенията, обаче няма кой да му даде това. Защото 
предложеното – облигациите да бъдат поименни безналични, собственикът на 
безналични акции почти става съсобственик. Така че той може моментално да 
бъде възмезден. Не знам дали колегите са запознати. По стечение на 
обстоятелствата аз съм запознат с темата за облигационните заеми. Така че ние 
такова право ако му дадем, то е извън закона, въобще няма кой да го спази 

нашето решение. А датата за заявленията, е друго. Това го предложих във връзка 
с обявяване на по-ниска лихва в началото и търсене на такъв вариант. И тогава, 
ако не може и не може, кметът да отсрочи датата за закупуване на облигации. 

(Реплика на Михаил Генчев от място /не се чува/). 

СЛАВКА КАМЕНОВА: Г-н Мелемов, имате думата. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Уважаеми дами и господа общински съветници! Аз не 
съм специалист наистина във финансите, така че след това ще дам думата и на г-
жа Аръчкова, която да внесе някои уточнения. Но първото, което трябва да 
уточним: Както всички казвате, общината има дългове над 13 милиона. Те няма 
да станат по-големи. Тоест нов дълг не генерираме. Единствено пише „за 
инвестиционни проекти”, т. е. ако се наложи… 

(Реплика на Михаил Генчев от място /не се чува/) 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ (към Михаил Генчев): Е, стига ме прекъсва! Ти като 
беше там (на микрофона), нали не  щеше да  те прекъсват?! Какво се хилиш?! 

СЛАВКА КАМЕНОВА: Г-н Генчев, умолявам ви към спазване на елементарна 
етика. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Единствено би се наложило, ако се наложи да плащаме 
отчуждаване за главна пътна комуникация, но единствено това, което може да се 
разплати от този нов дълг. Иначе, няма да се увеличат задълженията на Община 
Смолян, заявявам го категорично. Тоест нови задължения няма да поемаме, а ще 
разплатим стари. Облигационният заем, както ви е обяснено, е един от най-

прозрачните инструменти. И както казаха хора, които разбират, ти може да 
прескочиш банката и да вземеш направо от инвеститор. Тези 5 % са най-лошият 
вариант. Надявам се, че някой ако има такива подходящи инвеститори, бихме 
могли да вземем на 2 %. В крайна сметка то ще бъде един конкурс и ще се 
избере най-доброто предложение. Ние няма да изберем най-лошото. И точно за 
това се твърди, че това е най-добрият инструмент, защото ще прескочим банките 
и които са най-добрите предложения, на тях ще се спрем. В докладната пише, че 
ще има и тримесечен отчет. Така че, пак казвам, ще дам думата и на г-жа 
Аръчкова, но тука много и политически изказвания станаха. Сега, преди 2011 г. 
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задълженията бяха над 25 милиона лв. Сега са 13 милиона и се топят. Но явно за 
един мандат не може. И много интересно, когато питам коя е тази фирма СД 

„Лайтинг”, където платихме над 4 милиона лв., какво е направила в тази община, 
„Сменяла някъде лампи”. Но от 2009 г. беше спряно да й се плаща. До 2011 г. 
бяха натрупани стари задължения милион и нещо, и оттам сме платили над 2,5 

милиона лева. Бе, фрапиращи случаи! Същото беше и с Консорциум „Светлина”: 

След 2009 г. не беше му плащано нищо. Пък те си пускат фактури и трупаме. Е, 

това не е ли чистене на задължения? „Не, това не е било”. Значи г-н Сабрутев 
вика: „Аз в 2006-та не съм бил в БСП”, ама сега е от групата на БСП…  

(Стефан Сабрутев, от място: Не съм бил съветник, г-н Мелемов.) 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Да, съгласен съм, правилно. Но г-н Генчев е бил 

заместник-кмет по тия времена. В един момент, ние сме влезнали в „Рожен-

Експрес” с шест или седем ресторанти, обекти, които са продадени след това. И 

в 2011 г. ни осъжда „Рожен-Експрес”, че в 2004-2005 г. на пенсионерите не им е 
платено безплатното пътуване. Ей такива, уникални неща! Над 800 хиляди лева 
стари задължения към „Рожен-Експрес”! Там сме акционери и сме влезнали с 
шест обекта. Та „Орфей”, та „Здравец”, та Хасовица. Всичко това е апорт на 
общината. „Рожен-Експрес” след това ги продава и в 2012 г. ни осъжда за 800 

хиляди. И това „не е било разплатени задължения”. Ами какво е това? Уникални 

неща! Уникални! Така че аз гарантирам, че с този заем, който искаме да вземем, 

няма да правим нови задължения, т. е. ще рефинансираме стари и евентуално за 
отчуждаване ще трябват пари. И затова не трябва да се говори за нов дълг. Няма 
нов дълг. Всичко е прозрачно, ясно и видно. Така че г-жа Аръчкова все пак може 
да даде обяснения.  
СЛАВКА КАМЕНОВА: Заповядайте, г-жо Аръчкова. 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА – заместник-кмет на Община Смолян: Уважаема г-жо 
председател, уважаеми общински съветници! Първо, за всички общински 

съветници, които не са били такива през 2014 г., искам да поясня, че в Решение 
№ 810 първа точка е да бъде поет дългосрочен общински дълг в размер до 10 

милиона лева. Тогава още е определен какъв да бъде размерът на дълга, който се 
поема. В същото това решение, т. 7, е заложено лихвеният процент да бъде до 5 

%. Условието е лихвеният процент да бъде фиксиран в размер до 5 %. В момента 
ние залагаме също до 5 %. Никъде не е фиксирано, че ще бъде 5 %. Когато се 
отиде на разговори, когато се отиде на договаряне пред „Централен депозитар”, 

когато стигнат нещата до финализиране, съгласно Решение № 810 и съгласно 
сегашното решение, вие като общински съветници ще бъдете информирани дали 

е предприето действието относно сключване на такъв договор, дали не е 
предприет договорът. По същия начин предложението ни е да бъде дългосрочен 

кредит за 12 години. По принцип в „Централния депозитар” предложенията са, 
че вноските при тях се правят в 6-месечен период. И затова в една от точките, т. 
5 в сегашната докладна, е записано, че съгласно чл. 17, ал. 1, т. 5 от ЗОД, 

условия за погасяване – падежът на емисията е 12 години, считано от датата на 
издаване на облигациите. Но и облигациите и задължаването на облигациите 
става по надлежния ред, след сключване на договора, след поставяне на 
условията. Те не са на анюитетни вноски, както са разплащанията към видовете 
кредити, а там е по разпореждане на „Централен депозитар”, постигнато 
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споразумение с „Централен депозитар”. Примерно за първата година – на две 
вноски в рамките на този период. Възможно е да се внасят авансово, например 

януари, февруари и март да се внесат по 10 хиляди лв. Обаче до юни месец ние 
сме длъжни да издължим сумата, която ни е посочена като погашение на дълг, 
като главница. Относно задълженията, за които г-н Кръстанов каза: Да, в отчета 
на Община Смолян е посочено, че просрочени задължения като общински дълг 
са 13 368 000 лв. И да се казва, и да се спекулира с това, при наложена 
финансова дисциплина, при наложени крайни мерки в Община Смолян и при 

погасени задължения, както каза г-н Мелемов, в размер от 20 милиона лв. на 13 

милиона лв. – 7 милиона лв., при наличието, че бюджетната рамка в 2011 г. е 
била 30 милиона лв., а от 2012 г. бюджетна рамка „Местни дейности” е на 15 

милиона лв. и с този бюджет от 15 милиона лв. ние сме успели да погасим за 
четири години 7 милиона лв. от дълга, мисля, че това не е нито финансово 
нарушение, нито е нямане на финансова дисциплина, нито е, че не можем да си 

командваме и боравим с финансите. Не затова, защото аз съм била директор на 
дирекция и аз съм управлявала като директор финансите на Община Смолян, 

респективно след решение на ръководството на Община Смолян, но мисля, че с 
наложената финансова дисциплина, с показаните действия от страна и на 
Министерството на финансите, от страна и на Сметна палата, и от различни 

видове институции, от които бяхме проверявани, е показно, че от 2012 г. отчетът 
на Община Смолян е заверяван без забележки, без резерви и без препоръки. По 
същия начин и за 2015 г. отчетът ни е заверен миналата седмица без резерви. В 

същото време, не затова, защото аз съм финансист на Община Смолян през 
годините, но за първи път финансистът на Община Смолян беше обявен в 
рамките на 10-те финансисти на годината за „Финансист на годината”. Мисля, че 
това е показно, че финансовата дисциплина и финансовият ангажимент, който е 
поела общината, са били в правилна посока. Винаги сме се съобразявали с 
решенията на Общинския съвет. Не сме предприемали никакви действия без 
ваше знание за разплащания, както и съвсем отговорно мога да кажа, че не сме 
допускали сформиране на нови задължения. 
(Михаил Генчев ръкопляска: Браво!) 

СЛАВКА КАМЕНОВА: Г-н Кръстанов. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Съвсем кратка реплика, ако позволите. Г-жо 
Аръчкова, никой не отправя към вас упреци, че неправилно отчитате или 

осчетоводявате разходите и че не се справяте със съответните методики за 
отчитане като цяло, които Сметната палата уважава и които са писани. Ако се 
върнем малко назад във времето, ние не можем да не отбележим едно изявление 
на г-н кмета в средствата за масово осведомяване, че „Община Смолян вече 
излиза от финансовата криза и тръгва на чисто”. Това беше… не мога да кажа 
точно кога, но мисля, че една или две години след началото на предишния 
мандат. Това от една страна. Не можем да не отбележим публичните конкретни 

изявления на тогавашния министър на финансите Симеон Дянков, че „Община 
Смолян няма финансови затруднения”. А сега… 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Ама реално погледнато ние си изпълняваме всички 

задължения към всички контрагенти. Проблемите са ни стари задължения, иначе 
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ние нямаме поети ангажименти, необслужвани. Пак го заявявам: Ние сме 
дисциплинирани, нямаме просрочени... 

ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Никога, по никакъв повод, г-н кмете, вие не можахте 
да покажете задълженията, за които говорите. Тук, в тази зала, г-жа Аръчкова е 
потвърждавала моето настояване, че задълженията са 7 700 000 лв. по средата на 
предишния мандат. И сега ми говорите за 28, за 35 и за не знам колко милиона, 
като че ли става дума за банички, а не за народни пари.  

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Абсолютно. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Да. Тук въпросът е в това: Пета година вече сте на 
този „кон”, „стремената” са у вас, у вас е в момента целият ресурс за управление. 
Ама, моля ви, стига сте гледали в огледалото за обратно виждане. Като човек, 
който се занимава от „100” години със спорт, ви казвам: Гледайте напред. Не 
може само да се въртим, да гледаме и да викаме: „Абе те ни оставиха това, затуй 

ситуацията е такава”. Погледнете напред като зрели, компетентни и отговорни 

хора. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Нямаме договори, които сме ги сключили и да не ги 

изпълняваме, и да не си спазваме задълженията. Нямаме договори, където не си 

разплащаме... 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Влизаме в диалогов режим. Приключвам, само с една 
препоръка: Търсете съдействието на централната власт. Ако има нещо, което 
може да бъде реализирано в момента като ефективен подход, това е подкрепата 
на централния бюджет. Благодаря. 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Настоящата докладна достатъчно е подробна. Тя е 
доразписала задължителни норми и правила от Закона за общинския дълг и аз 
мисля, че можем да се обединим към приключване на разискванията, ако няма 
още нещо. Г-н Сабрутев. След това г-н Асенов. 
СТЕФАН САБРУТЕВ: Уважаема г-жо Аръчкова, аз само искам едно изяснение 
по точка първа на решението,  там, където предложих да променим 

„съществуващ дълг” с „кредит”, и да ви попитам: Е ли е възможно вие да 
вземете 10 милиона кредит, т. е. общината да вземе 10 милиона кредит, и вие с 
тези средства да не погасите веднага, казвам веднага, съществуващия кредит на 
база на така предложената докладна? Допустимо ли е това? Така, както е 
предложена говоря, а не дали вие ще го направите така уклончиво. Допустимо 
ли е на база на точно това предложение, което предлага г-н Мелемов? 

СЛАВКА КАМЕНОВА: Г-жо Аръчкова, можете ли да отговорите? 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Разбира се, че мога да отговаря. Първо, има си Закон за 
общинския дълг. Понятието „кредит” е част от понятието „дълг”. 

СТЕФАН САБРУТЕВ: Така. Какво друго включа само дългът, за да разберат 
уважаемите колеги общински съветници какво бихте направили с 10-те 
милиона? Аз бих поразсъждавал на глас, ако искате: Да допуснем, че после го 
запишем това нещо. Ще дойде „Видовден” и ще видим дали ще… 

СЛАВКА КАМЕНОВА: Нека да не го превръщаме в диалог. Моля да 
приключите вашето изказване, за да дадем думата на г-жа Аръчкова. 
СТЕФАН САБРУТЕВ: Не съм приключил с въпросите. Исках този отговор. 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Превръщаме го в диалог, което не е най-редното. 
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ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Аз отговарям съвсем категорично: Дълг, общински дълг. 
Има Закон за общинския дълг, в който е написано какво представлява 
общинският дълг, какви и какви са нормите, за да бъде попаднато вътре в дълга, 
какво и какво включва. Съвсем ясно и точно е разписано. Мисля, че всички 

общински съветници сте достатъчно компетентни, може да си отворите и да си 

прочетете Закона за общинския дълг. 
СТЕФАН САБРУТЕВ: Благодаря, г-жо Аръчкова. Аз още един път ще предложа 
да бъде заменено със „съществуващ кредит и други инвестиционни проекти”. 

Ще обясня на уважаемите колеги преди да гласуват, защо го предлагам. Защото, 
не искам да бъда лош пророк, но само ще ви кажа какво би се случило, ако 
гласуваме точно така текста: Би се взел 10 милиона кредит. С тези 10 милиона, 
разбира се, няма да се погаси кредитът в „Инвестбанк”, а ще се плаща по 
колкото са падежите, както са сключени анексите, т. е. по 200 хиляди месечно. И 

дългът тогава, г-жо Аръчкова, ще бъде 10 + 6,5 (млн.) към момента на взимане. 
И когато не го погасите, според мен ще стане около 17 милиона лева. И  дано да 
не съм лош пророк, но това си мисля, че целите да направите. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ (с шеговит тон): Ах ти, лоша Венера! 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Извинявам се много, г-жо председател. Съвсем открито и 

съвсем отговорно искам от микрофона в залата на Общинския съвет да кажа, че 
до момента мисля, че Община Смолян не си е позволила лукса да поема 
задължения на гърба на всички наши данъкоплатци. А в същото време ни най-

малко ще си позволим отсега нататък да покриваме с някакъв поет дълг, защото 
по този начин, по който г-н Сабрутев казва, че ние едва ли не ще вземем 10 

милиона и ще си погасяваме с тях каквото си искаме, това не е вярно. Има 
законови мерки, има законосъобразност, има целесъобразност в начина на 
ползване. Дай боже, да  дадете вашата подкрепа да тръгнем в позиция най-

напред да кандидатстваме за вземане на такъв вид кредит, а тогава вече може да 
отидем на коментар дали наистина сме издължили или не сме издължили стария 
кредит. 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Други? Има ли желаещи. Г-н Асенов. Да, извинете, той 

заяви преди малко. 
КИРИЛ АСЕНОВ: Уважаеми господа отдясно и отляво, има една много стара 
британска максима. Тя казва: „Парите нямат панделка”. Едни определени пари в 
една купа никога не можеш да разбереш кои точно са и за какво са отишли. Но 
има и един много основен принцип: Парите са най-евтината стока на този свят. 
Нашата община е ползвала консултант и в това, което е написано в докладната, 
се вижда, че се отива към частно предлагане. Да, проспектът при частно 
предлагане е много по-евтин. Може би при публично предлагане е малко по-
скъп, но цената, която се постига там, е пъти по-добра. Ако вие наистина се 
опитвате да направите добър резултат, нашият съвет от КРОС е: Направете го 
публично предлагането. Благодаря. 
(Кирил Асенов напусна залата). 

СЛАВКА КАМЕНОВА: Други изказвания, предложения има ли? Ако няма, да 
прекратим разискванията с гласуване. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА” – 24, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0. 
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СЛАВКА КАМЕНОВА: Прекратяваме разискванията. По отношение на 
докладната, конкретни предложения, които да променят смисъла й, не се 
направиха. Пак казвам, че тази подробна докладна записка е разписала онези 

правила, които не са разписани в Закона за общинския дълг. Така че при 

провеждането на процедурата, Законът за общинския дълг дава достатъчно 
свобода и възможност да се договарят условията така, както бяха разисквани. 

Поименно гласуване, уважаеми колеги общински съветници, на предложението. 
(Стефан Сабрутев, от място: Имах предложение да се промени „съществуващ 

дълг” със „съществуващ кредит”). 

СЛАВКА КАМЕНОВА: „Съществуващ дълг” със „съществуващ кредит”? 

(Стефан Сабрутев, от място: Да.) 

СЛАВКА КАМЕНОВА: Така. Аз съм го отбелязала като предложение, но след 

обяснението… Ще го подложа на гласуване, макар че то смислово беше 
обяснено от г-жа Аръчкова какво са имали предвид. И понеже е такава промяна, 
която не е в кръга, който изисква поименно гласуване, подлагам на явно 
гласуване предложението на г-н Сабрутев в точка… всъщност след промяната – 

в т. ІІ, т. 1 – „рефинансиране на съществуващ дълг” е записано в предложението, 
да бъде „рефинансиране на съществуващ кредит”. Който подкрепя 
предложението на г-н Сабрутев, моля да гласува. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА” – 10, „ПРОТИВ” – 7, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 6. 

СЛАВКА КАМЕНОВА: Така. При кворум? 23-ма общо гласували. Не се приема 
предложението. Преминаваме към поименно гласуване на представеното 
предложение. 
 

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

1. Анита Чолакова   – „за”  

2. Валентин Кюлхански   – „въздържал се” 

3. Валентин Цолов   – „въздържал се” 

4. Данчо Киряков    – „за” 

5. Димитър Кръстанов   – „въздържал се” 

6. Димитър Николов  – „за” 

7. Екатерина Гаджева   – „за” 

8. Елисавета Лободова   – „въздържала се” 

9. Ивайло Халваджиев   – „за” 

10.  Иван Пищалов   – „въздържал се” 

11.  Илия Томов    – отсъства 
12.  Кирил Асенов    – отсъства 
13.  Кирил Хаджихристев  – „въздържал се” 

14.  Коста Начев    – „въздържал се” 

15.  Костадин Василев   – „за” 

16.  Мария Семерджиева   – „за” 

17.  Марияна Методиева   – „против”   

18.  Милен Журналов  – „за” 

19.  Милен Пачелиев   – отсъства 
20.  Михаил Гунчев   – „за” 

21.  Михаил Генчев   – „против” 
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22.  Петър Мирчев    – отсъства 
23.  Петя Язова    – „за” 

24.  Салих Аршински   – „за” 

25.  Славка Каменова   – „за” 

26.  Стефан Сабрутев   – „против” 

27.  Стоян Иванов    – „за” 

28.  Филип Топов    – отсъства 
29.  Юлия Кисьова   – „за” 

 

СЛАВКА КАМЕНОВА: Резултат? 

(Виолета Бояджиева: 14 „за”, 3-ма „против”, 7 „въздържали се”). 

СЛАВКА КАМЕНОВА: С резултат 14 „за”, 3-ма „против” и 7 „въздържали се” 

не се… 

(Михаил Генчев, от място: Поемам политическата отговорност и този път.) 

СЛАВКА КАМЕНОВА: Не се приема решението. 
 

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 

№ 153 

 

1. Не приема предложението на кмета на Община Смолян за рефинансиране 
на съществуващ дълг и други инвестиционни проекти на община Смолян 

чрез емитиране на облигации. 

 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Защо? Приема се. 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Трябват 15. 

(Михаил Генчев, от място: Не се приема, какво умувате!) 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Стига си викал! 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Не се приема решението, защото са… Г-н Генчев, 
наистина, приканвам ви към едно по-възпитано поведение в зала. Не прибягвам 

към мерките, които предвижда правилникът, но преминавате границите на 
нормално поведение, такова, каквото се налага от правилата за етично 

поведение. Поради изчерпване на дневния ред, закривам заседанието. 
 

(Заседанието на Общинския съвет беше закрито в 16.45 часа.) 

 

  

СЛАВКА КАМЕНОВА 

Председател на Общински съвет – Смолян    
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