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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 

№ 13 

 
Днес, 15.06.2016 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: 27 общински съветници. 

Отсъстваха: Данчо Киряков и Марияна Методиева 

Заседанието беше открито и ръководено от председателя на Общинския съвет – 

Славка Каменова. 

 

СЛАВКА КАМЕНОВА – председател на Общински съвет - Смолян: Добър ден! Г-жо 

Бояджиева, кворум? 

(Виолета Бояджиева – гл. експерт в дирекция „АИО и ОМП”: 26 общински съветници 

присъстват в залата.) 

СЛАВКА КАМЕНОВА: 26 общински съветници присъстват в залата. Постъпило е 

уведомление от общинския съветник Марияна Методиева. Междувременно и 

общинският съветник инж. Киряков се обади, че най-вероятно ще закъснее. Тоест ще 

закъснее, но най-вероятно ще се присъедини в един по-късен час. Налице е кворум за 

откриване на заседанието. Уважаеми общински съветници, на вашето внимание е 

проекта за дневен ред, обявен в срок. Предоставени са ви и два броя допълнителни 

докладни, които бяха разгледани в комисиите и по реда на чл. 57, ал. 2, т. 2 от 

Правилника ви предоставяме и една трета точка, съдържаща проект за незабавно 

решение по смисъла на този текст, във връзка с уведомление от министъра на 

финансите до кмета и уведомление от кмета на община Смолян до Общинския съвет за 

откриване на процедура за финансово оздравяване на Община Смолян. И във връзка 

със законовите срокове, които трябва да спазим задължително, се налага в днешно 

заседание да се разгледа и това предложение. Колеги, имате думата по приемане на 

дневния ред. Инж. Кръстанов. 

ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Благодаря ви, уважаема г-жо председател! Уважаеми г-н 

кмете, уважаеми  дами и господа кметове на населени места, уважаеми колеги и гости! 

Бих искал да привлека вашето внимание преди да коментирам самия дневен ред по 

няколко конкретни въпроса. 

СЛАВКА КАМЕНОВА: В процедура сме по приемане на проекта за дневен ред, г-н 

Кръстанов. 

ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: … по организационно-технически характер, но са особено 

важни, защото са свързани пряко с нашата комуникация. Искам да ви обърна внимание, 

уважаема г-жо председател, че на първото и второто заседание ни изпращахте покана 

със съдържание на дневния ред, който предлагате като проект, изведен и подписан, 

подпечатан от вас. След третото заседание вие ни изпращате просто един лист, който 

не можем да разберем дали е документ. Така фигурира този документ, може да 

проверите, и в „Диск”, и в сайта, който е –  в „Докс”. Неподписаните документи в доста 

от случаите, мога да ви дам конкретен пример, се различават по съдържание. В този 

аспект, в тази връзка и в този смисъл искам да привлека вниманието и на г-н кмета, че 

той вече не ни изпраща подписани материали. На третото и четвъртото заседание има 

негови подписи, тук-таме и с печат върху документите, които той ни изпраща. Всичко 

това е пряко свързано с конкретни правомощия и изисквания на Закона за местното 

самоуправление и местната администрация. Моля ви, нека да се уважаваме взаимно и 
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да спазваме тези изисквания. Според мен те са неотменни по една проста причина. В 

единият материал, в който пише „кмет” с „ръчичка” и подпис отдолу, има едно число, а 

в другият материал има друго число. И ние не можем да разберем кое е всъщност 

предложението на г-н кмета. В конкретния случай по проекта по т. 11. Мога да ви дам 

конкретния пример. Така че, уважаема г-жо председател, уважаеми г-н кмете, 

подписвайте ви моля материалите, които изпращате на вниманието на органа 

Общински съвет. По отношение на проекта за дневен ред, който сте ни изпратили. По 

принцип ние сме приели и сме обсъдили в работните органи на Общинския съвет – 

комисиите, двете докладни записки, които бяха включени допълнително. Приемаме, че 

е нормално да възникнат в хода на подготовката на заседанието на Общинския съвет 

конкретни задачи, които ние сме гледали. Днес, аз 15-ина минути преди заседанието се 

запознах с тази докладна записка, която ни е подготвена, г-н кмет, отново не е 

подписана. Просто така се разнася. Дали е така, г-н кмете, вие ще кажете, дали излиза 

от ваше име или вие сте вносител или някой пише докладни без даже да ви ги показва. 

Практически бихме могли да гледаме този въпрос, защото той е свързан пряко с чл. 130 

от Закона за публичните финанси и изисква незабавно отношение на органът за местно 

самоуправление, какъвто е Общинският съвет. Практически, за да се стигне до 

конкретно решение за преодоляване на финансово-икономическата криза, в която е 

изпаднала нашата община, неизпълнявайки четири от шестте критерия за финансова 

стабилност, на Министерство на финансите, според горецитирания закон. Обаче искам 

да направя едно конкретно предложение. Приемайки да обсъждаме тази докладна и да 

открием процедура за финансово оздравяване на Община Смолян, ние считаме, че 

трябва да направим това в съответствие с проекта за решение, в което има едни условни 

наклонения, които по принцип като се говори за финансиq на мен не ми се нравят. В т. 

4 от проекта за решение пише: „… ако се предвижда ползването на временен безлихвен 

заем…”. Аз мисля, че финансовото оздравяване на Общината, не „ако”, а задължително 

включва ползването на временен безлихвен заем от Министерство на финансите. В този 

аспект категорично предлагам най-важният въпрос, свързан с финансовото оздравяване 

на общината, а именно т. 1 – искането за  теглене на облигационен заем в размер на 10 

милиона лева, да бъде изтеглен и включен в проекта за решение, публичното 

обсъждане и всички други конкретни съпътстващи мерки, които трябва да 

предприемем в съответствие с изискванията на министъра на финансите по Закона за 

публичните финанси за финансово оздравяване на Община Смолян. В този аспект 

формулирам конкретно предложение от името на групата – приемаме да гледаме 

допълнителната точка, която възникна днес при условие, че тя влезе, че тя измести т. 1 

от дневния ред, а точка първа остане като елемент на проекта за решение, който ще 

обсъждаме с оглед на комплексните мерки, за да се оздрави общината. Благодаря. 

СЛАВКА КАМЕНОВА: Точка първа бихме могли, ако вносителят я оттегли. 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Да я оттеглям? 

СЛАВКА КАМЕНОВА: Това е предложението на г-н Кръстанов. Другото 

предложение, аз лично бих ви предложила да разгледаме точка първа заедно с 

допълнителната точка накрая, едновременно с двете точки. Ще ви предложа да 

гласуваме. Г-н Топов. 

ФИЛИП ТОПОВ: Уважаеми колеги, аз също разбрах формалното предложение на 

колегата Кръстанов на мястото на първа точка да бъде докладната записка относно 

оздравителната програма. По същество обаче това не може да бъде част, елемент от 

първата точка. Тоест вие предлагате първа точка по кредита да бъде оттеглена и да 

дебатираме по точката, която касае оздравителната програма. Така ли да го разбираме? 

Защото все пак трябва да подложим на гласуване. То няма как да ги смесим двете 

точки. 
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ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Тъй като има конкретен въпрос, отговарям веднага, г-жо 

председател. Ние предлагаме да приемем, да възприемем убеждението и виждането, че 

точка първа, а именно тегленето на безлихвен кредит в размер на 10 милиона е пряко 

свързано с точката, която се внася днес. Затуй не може да предпоставим всички други 

оздравителни мерки финансово-икономически като днес обсъждаме дали да вземем 

кредит или да не вземем. Защото има едно много съществено обстоятелство. 

Общините, които са одобрили и вече работят по тегленето на облигационен заем, ще се 

лишат в много голяма степен от наложителния и целесъобразен безлихвен кредит от 

Министерство на финансите. Това са два скачени съда и то много съществено, 

директно скачени. Затуй предлагаме точка първа да … Аз не знам дали кмета трябва да 

се консултира със своите хора по този въпрос. Въпросът е практически. 

СЛАВКА КАМЕНОВА: Г-н Кръстанов, благодаря. Г-н Мелемов, имате думата. 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Уважаеми дами и господа общински съветници, колеги 

кметове! Всичко това нямаше да се случи и щеше да бъде безпредметно да ги 

обсъждаме – и първа, и последна точка, ако не бяхте управлявали вие, г-н Кръстанов! 

(Михаил Генчев, от място: А, стига с тия номера бе…) 

СЛАВКА КАМЕНОВА: Моля ви, г-н Генчев, ще ви отстраня от залата при втора 

забележка.  

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

СЛАВКА КАМЕНОВА: Правя ви официална забележка, г-н Генчев. Няма да 

подвиквате от място. Вие сте общински съветник. 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Той не подвиква, той крещи. 

СЛАВКА КАМЕНОВА: Подлагам на гласуване дневния ред така, както е предложен. 

(Михаил Генчев, от място: Нищо няма да гласуваме. Какво ще гласуваме?) 

СЛАВКА КАМЕНОВА: Подлагам на гласуване дневния ред така, както е предложен. 

(Стефан Сабрутев, от място: Има предложение по дневния ред.) 

(Димитър Кръстанов, от място: Не сме приключили.) 

СЛАВКА КАМЕНОВА: Приключихме. Г-н Мелемов каза, че няма да оттегли точката. 

(Стефан Сабрутев, от място: Искам изказване по дневния ред, много ви моля.) 

СЛАВКА КАМЕНОВА: Кажете, г-н Сабрутев. 

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

СЛАВКА КАМЕНОВА: Г-н Генчев, излезте за малко. 

(Михаил Генчев, от място: Няма да може да излезна.) 

СЛАВКА КАМЕНОВА: Напуснете залата. 

СТЕФАН САБРУТЕВ: Уважаема г-жо председател, уважаеми колеги! С внасянето на 

докладната в 12 без 8 днес, въпросната докладна, която е супер спешна наистина, и с 

внасянето на първа точка за вземането на временен дълг, вие, г-н кмете, за пореден път 

доказахте следното: че никога през вашето 5-годишно управление на Общината не е 

била финансово стабилна. Противно на вашите твърдения в един национален вестник 

2011 година, когато за първата година от вашето кметуване казахте, че сте оправили 

батаците на предходното управление и от тука почваме да градим светлото бъдеще. 

Второ. За пореден път доказахте, че неглижирате Общинския съвет като институция и 

неглижирате всеки общински съветник. За справка, докладната дадена на 15.06. днес, в 

12 без 8 минути. Преди малко получихме писмото от министъра на финансите, което е 

изпратено на 9.06., а вие сте го получили на 13.06. Много удобно сте го получили, 

точно на 13.06. Само за справка да ви кажа, че въпросното писмо е публикувано в 

Държавен вестник на 7.06. Предполагам, че в администрацията, която управлявате, има 

хора, които четат държавните вестници. Аз съм убеден, тъй като в национални медии, в 

местни медии е публикувано нееднократно, че ние ще трябва да пристъпим към такова 

решение. В понеделник, в 14 часа, съответно и в 15.30 часа съм бил на две комисии. В 

нито една комисия не стана реч, особено цитирам Комисията по бюджет и финанси. 
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Вие не ни казахте, че предстои такова нещо в тази сесия. Това за мен е неглижиране на 

общинския съветник, като цяло Общинския съвет. Вие продължавате да не ни броите за 

хора. Вие си мислите, като сте мотивирали няколко човека освен вашата група… 

СЛАВКА КАМЕНОВА: Предложения по дневния ред имате ли, г-н Сабрутев? 

СТЕФАН САБРУТЕВ: Имам предложение, да. Искам да се изкажа, не ме прекъсвайте. 

Вие сте дошли до там, че като сте мотивирали някои общински съветници колеги да 

могат да ви подкрепят и да формирате мнозинство… 

СЛАВКА КАМЕНОВА: Две минути за изказването, моля ви. 

СТЕФАН САБРУТЕВ: … сте си решили проблема. 

(Кирил Хаджихристев, от място: Няма ограничения.) 

СТЕФАН САБРУТЕВ: Жителите на община Смолян няма да простят вземането на този 

дълг, защото това е грешка. Да, важно е да разгледаме, както г-н Кръстанов предложи, 

аз също предлагам да гласуваме, не да питаме г-н Мелемов, а да питаме колегите 

общински съветници и да гласуваме оттеглянето на т. 1 от първоначалния вид, тоест 

гласуване на… 

СЛАВКА КАМЕНОВА: Може би имате предвид отлагане? 

СТЕФАН САБРУТЕВ:  Не отлагане, да се оттегли. Ние трети път я гласуваме. 

Предишният път г-н кмета я оттегли, защото се съобрази с Комисията по законност и 

местно самоуправление. И какво променихме от тогава? Това е още една подигравка с 

общинските съветници. Наново ни ги вкарвате. Нито е морално, нито е законно да се 

прави това нещо. Предложението ми е да се гласува оттегляне на тази точка. 

(Димитър Кръстанов, от място: Лично обяснение.) 

СЛАВКА КАМЕНОВА: Г-н Кръстанов. 

ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Г-н кмете, нямате никакво основание да ме нападате лично. 

Вие, както и много други хора в тази зала знаят, че аз и като съветник … 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Как съм ви нападал лично? 

ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Казахте, че когато ние управлявахме… 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Имах предвид групата на БСП, партия БСП. 

ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Да, да. Вие сигурно не сте забравили, че като областен 

управител бях първия, който предложи публично инвестиционната програма – 

5 000 000 плюс 1 800 000 лв. за община Смолян. Това са единствените сериозни пари, 

които влязоха във вашия предишен мандат. Не го забравяйте. А ви съветвам и друго. 

Не се заяждайте лично с мен. 

СЛАВКА КАМЕНОВА: Така. Подлагам на гласуване… Г-н Хаджихристев? 

КИРИЛ ХАДЖИХРИСТЕВ: Уважаема г-жо председател, уважаеми г-н кмет, уважаеми 

господа общински съветници! Още в началото на мандата на Общинския съвет беше 

ясно, че финансовото състояние на общината въобще не е розово. Затова ние от КРОС 

предложихме комплекс от мерки, които трябва да се осъществят, за да може да се 

стабилизира финансово общината. Стигна се до момента, в който да се иска този 

облигационен заем. И както някои колеги казаха, направо се подигравате с общинските 

съветници с докладните записки, които вкарвате. Никъде не става ясно за какво ще 

бъдат похарчени парите, които са 3 600 000, освен заемът, който трябва да се 

рефинансира. 

СЛАВКА КАМЕНОВА: Вече влизаме по същество, г-н  Хаджихристев, това, което 

казвате. 

КИРИЛ ХАДЖИХРИСТЕВ: Момент. Ако погледнете двете докладни записки, тази, 

която е за заема, и тази, която е за оздравителната програма, те са идентични. Даже има 

изречения, които се повтарят. Така че аз съм също на мнение, че ние трябва да решим – 

или да оттеглим точката за този заем и да тръгнем към гласуване на решение за 

финансово оздравяване на общината, където да се включи, както каза г-н Кръстанов, и 

решението за облигационния заем. 
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СЛАВКА КАМЕНОВА: Други колеги по дневния ред? Подлагам на гласуване дневния 

ред така, както е предложен, с допълнителните точки. И минаваме по същество по 

разглеждане. Слушам. 

ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Моля ви да подложите на гласуване прекратяване на 

разискванията по дневния ред. 

СЛАВКА КАМЕНОВА: Ние още не сме приели дневния ред. Какви разисквания? 

(Михаил Генчев, от място: Има предложение за оттегляне, което трябва да се 

гласува.) 

СЛАВКА КАМЕНОВА: Г-н Кръстанов? 

ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Г-жо председател! 

СЛАВКА КАМЕНОВА: Г-н Кръстанов, нека да не играем еквалибристики. 

ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Какви еквилибристики? Какво искате? Да ви чета 

правилника на вас? Първо трябва да подложите на гласуване прекратяване на 

разискванията, след което да подложите на гласуване предложението. 

СЛАВКА КАМЕНОВА: Абсолютно излишна процедура. Който е съгласен да 

прекратим разискванията по обсъждане на проекта за дневен ред, моля да гласува. 

ГЛАСУВАХА: „ЗА” – 25, „ПРОТИВ” – 2, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0. 

СЛАВКА КАМЕНОВА: 25 гласа „за”, 2 „против”, няма „въздържали се”. Прекратяваме 

разискванията. Колеги, подлагам на гласуване проекта за дневен ред така, както е 

обявен с допълнителните точки. Който е съгласен, да гласува. 

(Димитър Кръстанов, от място: Процедура. Чакайте малко!) 

СЛАВКА КАМЕНОВА: Прекратихме разискванията, г-н Кръстанов. 

ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Г-жо Каменова, вие нещо? Вие ме учудвате. Един юрист, 

който познава прекрасно правилата. Първо питате защо прекратяваме разискванията? 

Защото такава е нормата. 

СЛАВКА КАМЕНОВА: Добре, прекратихме разискванията. 

ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Второ. Как ще гласувате основното предложение, преди да 

сте гласували допълнителните? Тези, които са направени за изменение, за допълнение, 

за промяна, за отпадане. Ще гласувате основното предложение? Моля ви се! Газите 

Правилника. 

СЛАВКА КАМЕНОВА: Г-н Кръстанов, ще напишем нов правилник специално за 

вашата група. Предлагате да гласуваме нещо преди да сме дали ход, както се казва, на 

заседанието.  

(Реплики от залата, не се чува.) 

СЛАВКА КАМЕНОВА: Момент. По правилник, когато разглеждаме т. 1, има ред в 

Правилника кои предложения се гласуват първо. Първо: ще подложа на гласуване 

предложението за оттегляне; второ: предложението за отлагане, трето: предложения, 

ако има за допълване и чак тогава по същество. 

ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Вие току-що подложихте за гласуване основното 

предложение. Затуй ви прекъснах по процедура. 

СЛАВКА КАМЕНОВА: Основното предложение… 

ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Прослушайте записа. 

СЛАВКА КАМЕНОВА: Подлагам на гласуване проекта за дневен ред така, както е 

обявен и допълнителните точки така, както са предложени.  

(Реплики от залата, не се чува.) 

СЛАВКА КАМЕНОВА: Моля, който е съгласен, да гласува. Приключваме. Който е 

съгласен да приемем дневния ред… 

(Димитър Кръстанов, от място: Кой дневен ред?) 

СЛАВКА КАМЕНОВА: Този, който е обявен. Проектът за дневен ред. 

(Стефан Сабрутев, от място: Вие нарушавате правилника, г-жо Каменова.) 

СЛАВКА КАМЕНОВА: Кажете, г-н Кръстанов. 
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ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Не мога да разбера. 

СЛАВКА КАМЕНОВА: Аз също не мога да разбера. 

ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Давате ход на заседанието. Това не е съдебно заседание. 

СЛАВКА КАМЕНОВА: Не сме дали ход на съдебно заседание, разбира се. 

ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Вие открихте заседанието, имаме кворум, обсъдихме 

дневния ред, прекратихме гласуването по дневния ред. 

СЛАВКА КАМЕНОВА: Така. Обсъждане на проекта. 

ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Прекратихме обсъжданията по дневния ред. Вие подлагате 

на гласуване основното предложение, което се съдържа във вашето писмо като 

председател на Общинския съвет. По това предложение са направени предложения за 

отлагане, за допълване, за отсрочване или за оттегляне. Ще гласувате тях най-напред, 

тогава ще подложите на гласуване. Толкова ли е сложно? Не мога да го разбера. Това са 

азбучни неща в тази зала. 

СЛАВКА КАМЕНОВА: Аз също ви обясних, че влизаме в противоречие с Правилника, 

защото по правилник когато има предложение за отлагане на точка по дневния ред, 

трябва да се гласува първо предложението за отлагане. 

(Михаил Генчев, от място: Няма такова нещо.) 

СЛАВКА КАМЕНОВА: Но трябва да има разисквания по точката.  

(Реплика от залата, не се чува.) 

СЛАВКА КАМЕНОВА: Ето го правилника сега. Колеги, ще дам почивка, за да се 

справите с Правилника. 

ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Я не говорете такива неща, че ще използвам по-остри думи. 

Не знам кой трябва да чете правилника. 

СЛАВКА КАМЕНОВА: Така. Четем Правилника. 

ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Я го четете. Как ще предложите на Общинския съвет да се 

гласува основното предложение, след като не сте подложили на гласуване 

предложението за отлагане, отхвърляне, изменение? 

СЛАВКА КАМЕНОВА: Няма как да го гласуваме без да има разисквания по точката. 

ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Какво говорите, г-жо Каменова?! 

СЛАВКА КАМЕНОВА: Така говорим, г-н Кръстанов! 

ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Олеле.. 

СЛАВКА КАМЕНОВА: Точно така. 

ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Я го четете това, аз не мога да повярвам, че юрист с вашия 

опит прави толкова елементарни пропуски в подхода да гласува един дневен ред. 

(Стефан Сабрутев, от място: Г-н Топов, помогнете.) 

СЛАВКА КАМЕНОВА: Нямам нищо против. Аз чета правилника, който сме приели. За 

да гласуваме предложение по конкретна точка, трябва да сме разисквали по тази точка. 

Съжалявам, аз така чета правилника. 

(Реплика от залата: Няма такова нещо.) 

СЛАВКА КАМЕНОВА: Кажете, г-н Кръстанов. 

ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: 15 минути почивка, за да прочете председателят 

Правилника. 

СЛАВКА КАМЕНОВА: Аз ще ви го размножа правилника. 

ФИЛИП ТОПОВ: Колеги, нека да се опитаме да въведем малко спокойствие. Г-жо 

Каменова, нека да подложим на гласуване отлагане на първа точка. 

СЛАВКА КАМЕНОВА: Ама по коя процедура? Аз честно казано, ще направя 

компромис с Правилника. За пореден път.  

ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: От името на група съветници 15 минути почивка. Прецедент 

е това, което се случва. Г-жо Каменова, имате 15 минути да се запознаете с Правилника 

за организацията и дейността на Общинския съвет. 
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СЛАВКА КАМЕНОВА: 10 минути почивка по искане на групата на БСП. Моля ви да 

прочетете Правилника. 

 

* * * * * 

 

(След почивката:) 

СЛАВКА КАМЕНОВА: Г-жо Бояджиева, проверка на кворума. 

(Виолета Бояджиева: В залата присъстват 27 общински съветници .) 

СЛАВКА КАМЕНОВА: 27 общински съветници. Налице е законов кворум. 

Продължаваме работата на Общинския съвет. По направеното предложение от групата 

на БСП за оттегляне на точка първа, вносителят заяви, че няма да я оттегли. Не оттегля 

точката и предлага същата да бъде включена в дневния ред, да се разгледа, след което в 

режима на гласуване по чл. 81 от Правилника, ще се вземе съответното решение по 

съдбата на тази точка. Затова, уважаеми колеги, подлагам на гласуване проектът за 

дневен ред с допълнителните точки. Който е съгласен, моля да гласува. 

(Димитър Кръстанов, от място: Как бе? Пак правим същото. Има конкретно 

предложение.) 

СЛАВКА КАМЕНОВА: Който е съгласен, моля да гласува. Произнесох се. 

(Димитър Кръстанов, от място: За отпадане на първа и на нейно място новата 

точка.) 

СЛАВКА КАМЕНОВА: Моля, който е съгласен, да гласува за проекта за дневен ред. 

ГЛАСУВАХА: „ЗА” – 15, „ПРОТИВ” – 12, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0. 

СЛАВКА КАМЕНОВА: 15 „за”, 12 „против”, без „въздържали се”. При 27 общински 

съветници кворум, приема се проектът за дневен ред. Приема се дневния ред и 

допълнителните точки. 

 

Д Н Е В Е Н  Р Е Д:  

 

1. Вземане на решение за рефинансиране на съществуващ дълг на Община Смолян 

чрез емитиране на облигации. 

ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – кмет на община Смолян 
 

2. Кандидатстване на Община Смолян с проектно предложение „Ремонт и 

рехабилитация на улици, тротоари, надлези,пешеходни алеи и детски площадки за 

подобряване на градска среда на гр. Смолян“, по Инвестиционен приоритет 

„Градска среда“, Група дейности „Градска среда“, включено в инвестиционната 

програма на Община Смолян по процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение 

на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие”, Приоритетна ос 1 

„Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на Оперативна програма „Региони в 

растеж“ 2014-2020 г. 

ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – кмет на община Смолян 
 

3. Кандидатстване на Община Смолян с проектно предложение „Обновяване и 

енергийна ефективност на образователна инфраструктура в гр. Смолян“, по 

Инвестиционен приоритет „Образователна инфраструктура“, включено в 

инвестиционната програма на Община Смолян по процедура BG16RFOP001-

1.001-039 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и 

развитие”, Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на 

Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. 

ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – кмет на община Смолян 
 

4. Кандидатстване на Община Смолян с проектно предложение „Изграждане на 

нови социални жилища“, по Инвестиционен приоритет „Социална 
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инфраструктура“, Група дейности „Социална инфраструктура“, включено в 

инвестиционната програма на Община Смолян по процедура BG16RFOP001-

1.001-039 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и 

развитие”, Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на 

Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. 

ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – кмет на община Смолян 
 

5. Промяна предназначението на урегулиран поземлен имот IV – Озеленяване 

предвиден в устройствения план за озеленена площ в кв.140а по плана на гр. 

Смолян, кв. Смолян. 

ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – кмет на община Смолян 
 

6. Разрешение за изработване на Подробен устройствен план - План за регулация и 

застрояване за поземлен имот с идентификатор 67653.133.11 в местност 

„Могилата”, землище на гр. Смолян. 

ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – кмет на община Смолян 
 

7. Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда 

за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на жилища 

– общинска собственост. 

ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – кмет на община Смолян 
 

8. Поправка на очевидна фактическа грешка в чл. 22 от Наредба  № 1 за осигуряване 

на обществения ред на територията на община Смолян, приета с Решение № 64 

от 18.02.2016 г. на Общински съвет – Смолян. 

ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – кмет на община Смолян 
 

9. Предоставяне на част от имот публична общинска собственост за безвъзмездно 

управление на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ гр. София, 

Областна служба „Изпълнение на наказанията“, гр. Смолян към Министерство на 

правосъдието, по реда на Закона за общинската собственост. 

ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – кмет на община Смолян 
 

10. Предоставяне на безвъзмездно управление на част от имот публична общинска 

собственост на Областна дирекция „Земеделие“ гр. Смолян, по реда на Закона за 

общинската собственост. 

ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – кмет на община Смолян 
 

11. Отдаване под наем чрез публично оповестен конкурс на част от имот общинска 

собственост по реда на Закона за общинската собственост. 

ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – кмет на община Смолян 
 

12. Отдаване под наем на имот общинска собственост по реда на Закона за 

общинската собственост. 

ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – кмет на община Смолян 
 

13. Отдаване под наем на общински терени за поставяне на преместваеми обекти по 

одобрена схема по реда на чл.56 от Закона за устройство на територията и Закона 

за общинската собственост. 

ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – кмет на община Смолян 
 

14. Възмездно право на пристрояване върху поземлен имот  67653.920.85 – частна 

общинска собственост по реда на чл. 38, ал. 2 от Закона за общинската 

собственост. 

ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – кмет на община Смолян 
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15. Прекратяване на съсобственост по реда на чл. 36, ал.1, т. 1 от ЗОС на поземлен 

имот с идентификатор 67653.919.483 

ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – кмет на община Смолян 
 

16. Прекратяване на съсобственост по реда на чл. 36, ал.1, т. 2 от ЗОС във връзка с чл. 

36 от Закона за собствеността на поземлен имот с идентификатор 67653.924.478 

ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – кмет на община Смолян 
 

17. Отдаване чрез търг на земи – ниви от общинския поземлен фонд на Община 

Смолян, намиращи се в землища на общ. Смолян, на основание чл. 24а, ал. 5 от 

Закона за собствеността и ползването на земеделските земи. 

ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – кмет на община Смолян 
 

18. Предоставяне на общински поземлен фонд на основание § 27, ал. 2, т. 1 от 

Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение 

на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ЗИДЗСПЗЗ/. 

ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – кмет на община Смолян 
 

19. Упълномощаване на представител на Община Смолян за участие в редовно 

годишно общо събрание на акционерите на „РОЖЕН ЕКСПРЕС“ АД, свикано за 

17.06.2016 г., и гласуване по дневния ред. 

ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – кмет на община Смолян 
 

20. Отчет за дейността на ОП „НАО и Планетариум“ – Смолян. 

  ДОКЛАДВА: Сл. Каменова – председател на Общински съвет 
 

21. Упълномощаване на представител на Община Смолян за участие в Общото 

събрание на съдружниците на „Регионално дружество за заетост и структурно 

развитие” ООД – Смолян, свикано за 22.06.2016 г. и гласуване по дневния ред. 

ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – кмет на община Смолян 
 

22. Упълномощаване на представител на Община Смолян за участие в редовно общо 

събрание на акционерите на „ПЕРЕЛИК ИНФРАСТРУКТУРНА КОМПАНИЯ“ 

АД, свикано за 11.07.2016 г., и гласуване по дневния ред. 

ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – кмет на община Смолян 
 

23. Откриване  на процедурата за финансово оздравяване на община Смолян. 

ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – кмет на община Смолян 

 

ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: От името на група съветници процедура. Уважаема 

госпожо, газите Правилника отново. Имаше конкретно предложение от мен и от 

Стефан Сабрутев за оттегляне и за замяна. Две отделни предложения. 

(Михаил Генчев, от място: И от Кирил Хаджихристев.) 

ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: И от Кирил Хаджихристев. Хайде, вие неглижирате нашата 

група, обаче защо една внушителна, изключително представителна група на КРОС е 

неглижирана по този начин? 

СЛАВКА КАМЕНОВА: Приключихме с този въпрос. 

ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Не сме приключили по този въпрос. 

СЛАВКА КАМЕНОВА: Приключихме. 

ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Никой председател на Общински съвет до сега не си е 

позволявал по този начин да неглижира предложения на колеги, независимо от това 

какъв ще бъде резултата от гласуването. Вие си позволихте. 

СЛАВКА КАМЕНОВА: С огромно уважение, нито капка неглижиране. 

ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: С огромно съжаление го отбелязвам. 

СЛАВКА КАМЕНОВА: С огромно уважение, лично към вас, г-н Кръстанов. Учудена 

съм от това, което чувам. Нито капка неглижиране. Напротив, с огромно уважение към 
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вашата работа. Пропуснах в началото да ви кажа, че ще проверя лично това, което 

споделихте за вида на материалите. Изненадана съм, че такова нещо сте забелязали.  

 

ПО ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Вземане на решение за рефинансиране 

на съществуващ дълг на Община Смолян чрез емитиране на облигации. 

Докладва: Николай Мелемов – кмет на Община Смолян 

 

СЛАВКА КАМЕНОВА: По точка първа, г-жо Бояджиева, становищата на комисиите са 

раздадени на общинските съветници? 

(Виолета Бояджиева: Да.) 

СЛАВКА КАМЕНОВА: По т.1, само преди да дам думата на вносителя, имаше 

предложения от Комисията по ТУОС. В т. 6 на решението да се промени размерът на 

лихвата – от 4 на 3 % и в решението да бъде записано изрично как точно и за какво ще 

се използва сумата по облигационния заем. Имате думата, г-н Мелемов. 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Уважаеми дами и господа общински съветници! Пак опряхме 

до политика, но в крайна сметка, ако бяхме приели наистина последна точка да стане 

първа, щяхме да минираме и двете точки. Защото там, както вие казвате, да бъде 

записано, че с облигационен заем ще се изпълни. Ами ако не се приеме после 

облигационния заем? Тогава и двете точки се минират. Така че в крайна сметка 

въпросът е не да правим политика, а наистина каква е логиката на този облигационен 

заем. Всеки месец Община Смолян дава справка в Министерство на финансите. Така е 

по закон. Там винаги се виждат задълженията на Общината. Аз гарантирам, за пореден 

път казвам, че с този облигационен заем ние няма да увеличим задълженията на 

Общината. Ще разплатим само стари задължения и то единствено с логиката Общината 

да бъде предвидима, тъй като тоя облигационен заем си има схемата на разплащане, 

предвидимо е всичко и ще спестим разходи за съдия-изпълнител и т. н. Съдим се и със 

„Светлина”, и други съдебни дела. Надявам се, аз лично, въпреки, че не съм голям 

оптимист и да спечелим, но като не спечелим, ще трябва да се разплащаме. Тука искам 

да отговоря на г-н Сабрутев, че съм бил казал, че Общината е в добро финансово. Да, 

добро е, имайки предвид това, че нямаме фактури от 2012 г., 2013 г., 2014 г. 

неразплатени. Защото 2012 г. основно плащахме фактури – примерно храненето в 

детските градини 3 години назад не е плащано – 1 милион, а хората си плащат такси. 

Къде са тия пари? Платихме фактури от 2003-2004 г. на „Рожен Експрес”. Сега такова 

нещо няма. Нямаме фактури от 2013 г., 2014 г., 2015 г. неразплатени. Тоест харчим 

само това, което има. И не минираме в бъдеще поколенията, както беше. Затова пак 

казвам, основното, което искам да кажа е, че с този заем ние няма да увеличим дълга на 

Общината. Всеки месец имаме справки, които ги даваме в Министерство на финансите. 

Всеки от вас може да бъде и запознат с тия справки. Просто от едно перо ще отиде в 

друго заемът и ще бъде облекчена в бъдеще работата на Общината. Смятам, че това е 

основното. Ние не вземаме нов дълг, просто променяме структурата на дълга, на 

общинския дълг. 

СЛАВКА КАМЕНОВА: Откривам разисквания, дискусия. Г-н Кръстанов. 

ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Благодаря ви, г-жо председател! Уважаеми г-н кмете, 

уважаеми дами и господа кметове на населени места, уважаеми колеги, уважаеми 

гости! Г-н кмете, има няколко неща, които предизвикват нашето съчувствие и 

разбиране в позицията, в която се намирате. И тя е пряко свързана с това, че вие вече 

доста дълго време, мандат и нещо управлявате общината като едноличен орган с вашия 

екип и практически изпитвате остри финансово-икономически трудности, свързани 

като цяло с поставената констатация на министъра на финансите, че Община Смолян е 

в незавидно тежко финансово-икономическо състояние и трябва да бъде изведена от 

това състояние с оздравителна програма. Начинът по който искате обаче сега да го 
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направим това, освен определените трудности и неточности, които се съдържат като 

цяло в подхода, обрича на неуспех оздравителната програма, която в последствие ще 

готвим и която вие искате да ни предложите с допълнителната докладна. Защото по 

този начин с облигационния заем, който ни предлагате за 10 години, а той може да се 

отсрочва, и да ангажирате мандати на някои от присъстващите в тази зала, бъдещ кмет 

на Смолян, 15-16 години напред. Трябва да се замислите имате ли това право. Вместо 

да покриете кредита, който практически е 6 400 000 лв. от по-предишни мандати, да не 

забравяме, че вече шеста година сте на коня, образно казано, вие практически 

получавате нашето съдействие, съгласие, тези 6 400 000 лв. да бъдат рефинансирани. 

Но не ни давате никакъв отговор на въпроса, което се изисква от вас по закон, не по 

наше хрумване, тези 3 600 000 лв. до 10 къде отиват. Това е първият проблем и моля да 

си го отбележите. Длъжен сте, на органът за местно самоуправление, който се 

разпорежда с общинските финанси, да дадете ясен, точен, категоричен отговор, 

изразяващ се в разчет, пише в Закона. Това е първо. Второ. Погледнете в докладната, 

която сте внесли, която не сте подписали, моля ви да отбележите, г-жо председател, вие 

не сте подписали дневния ред, а кметът не е подписал докладната, която ни е 

представена. Не знам дали заставате зад този, за мен не е документ, ако няма подпис и 

печат на Общината. Подпис на кмета като едноличен орган и печат на общината. В т. 3 

от проекта за решение отново фигурира чл. 3, т. 1 от Закона за общинския дълг. А чл. 3, 

т. 1 е свързан пряко с инвестиционни намерения, а не с покриване на каквито и да е 

задължения. Фактът, че вие в диспозитива сте отхвърлили, там сте изчистили и е 

отпаднало за инвестиционни цели, съвсем не значи, че в проекта за решение това е 

така. Тъй като чл. 3, ал. 1 като юридическа хипотеза съдържа точно инвестиционните 

цели и намерения. Това второ. Трето. Практически, според нас, в ситуацията, която се е 

създала, правителството прие закон за подпомагане на общините и според чл. 130 от 

Закона за публичните финанси Министъра на финансите трябва да намери начин с 

ресурси на централния бюджет да подпомогне общините. Теглейки този облигационен 

заем ние се обричаме на категоричен неуспех в начинанието и в опита да докажем пред 

Министерство на финансите състоятелността на нашата стара предишна задлъжнялост, 

за да получим сега подкрепата, която иначе ни се полага от националния бюджет. 

Всичките тези аргументи, събрани в едно, водят към предишното мое предложение – да 

обсъждаме оздравителната програма на Общината по чл. 130, която иска сега от нас 

Министъра на финансите по силата на Закона със или без, или с различен размер на 

някакъв заем. Но първо, приоритетно да заложим на безлихвения заем от Министерство 

на финансите и тогава на други финансови източници. Ако това някой не го разбира, 

готов съм да седна и с молив в ръка да му го обяснявам. Всеки, който малко или много 

се е занимавал с публични финанси, по този начин структурира интереса на Общината 

и на местната общност. Първо от централния бюджет, защото имаме такова право, и 

второ от такива заеми. Така че от тази гледна точка няма как да подкрепим 

предложението. 

СЛАВКА КАМЕНОВА: Искате думата, г-н Мелемов? 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Може би е хубаво тук да разкажа какво бихме разплатили. 

2006 г. сключва Общината договор с Консорциум „Светлина”. Всеки месец, 12 600 лв. 

за обход на общината. Всеки месец 12 600 лв. такса. И след това при този обход се 

виждат някакви повреди, прави се протокол, Общината проверява и разрешава да се 

извърши. Викаме общинската служителка: „Ти ходи ли бе?”, „Не, не ходих.” И така. 

Хубаво, Общината има пари, сключва договор. За 1 200 000 лв. в момента се съдим, 

само че Общината хем е имала пари, хем не ги е разплащала. На 3 ноември 2011 г., три 

дена след изборите, в един ден е направен обхода, констатирани са повредите, 

Общината е проверила, възложила и е изпълнила дейност за 80 000 лв. На 3 ноември 

2011 г. Та се съдим, но накрая ще ги платим. Ето за това са тия пари, казвам ви. Защото 
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има фрапиращи неща. В един ден да усвоиш ти 80 000 лв., да си минал сутринта… В 

момента имаме звено с една вишка. Те кметовете се обаждат и казват. Какво ще 

обхожда Общината? През деня какво ще видиш?. Кметът се обажда и казва: „Имаме 

толкова крушки”, те отиват и ги ремонтират. 12 600 лв. – то хубаво, ама да сте ги 

плащали. Пък не сте ги и плащали. От 2007 г. се спират плащанията, тоест от 2009 г. До 

2009 г. е горе-долу плащано. Ама от 2009 г. до 2011 г. – нищо. Трупане на фактури. 

Сега ще ги плащаме, какво да правим? Продадоха ни автомобили и т. н., „Момина 

вода” искат да продадат. Това е. Това ще плащаме – задължения. Но пак ви казвам, 

нямаме от 2012 г., 2013 г. Има хора и от бизнеса, някой да е казал, че не сме му 

разплатили през 2012 г., 2013 г., 2014 г.? Няма такава. Спазваме си дисциплината. 

Поръчваме само това, което може да платим и не задлъжняваме Общината. Ако някой 

ми даде пример и каже: „Ето, 2012 г. ни възложиха и не ми го платиха.” Както 2011 г. 

от 2003 г. да плащаме на „Рожен Експрес” безплатно пътуване на пенсионерите. Та 

затова говорим. Не случайно Сметната палата заверява отчетите на Общината без 

забележки. И от АДФИ имаме. Не е случайно. Защото наистина спазваме финансова 

дисциплина и не си позволяваме, както казвате, поколения напред да задлъжняват. 

(Димитър Кръстанов, от място: Реплика.) 

СЛАВКА КАМЕНОВА: Други? Реплика на г-н Кръстанов. 

ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Г-н кмете, разбирам затрудненията ви, но не може стигнеш 

от тука до София като управляваш превозно средство, ако гледаш само в огледалото за 

обратно виждане. Защото няма да ти остане време да гледаш напред и за камъните и 

опасностите, които стоят на пътното платно. 2003 г. като влезнахме в тази сграда, 

имаше само един работещ телефон – 26-62 и една крушка с кабел от Данъчно. Трябва 

ли това да е основание да сядаме сега и понеже вие ме върнахте към разплащанията с 

„Рожен Експрес”, вие знаете ли, че те са от 2001 г., 2002 г. и 2003 г.? И не само към 

„Рожен Експрес”. 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Ама вие попитахте къде ще плащаме, затова обяснявам. 

ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: И към „Орфей Експрес”. Ами напишете го, дайте ни го на 

всички общински съветници, в това число и на уважаваните съветници от вашата 

партия, от ГЕРБ. Дайте ни го написано тези 3 600 000 лв., ето с г-н Хаджихристев го 

повтаряме от един месец. 3 600 000 лв., освен кредитът от 6 400 000 лв., който е 

останал, г-жа Аръчкова добросъвестно ни съобщи това число, не цифра, пишете: 

3 600 000 лв. ще отидат за това, за това, за това. 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Няма как, защото задълженията ни са 13 000 000 лв., не са 

10 000 000 лв. Ако бяха 10 000 000 лв. щеше да е така. 

ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: 13 886 000 лв. 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Така. Затова става въпрос, че са повече. 

ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Аз ги цитирах тука и то цитирах Министъра на финансите. 

Което означава, че не оня, стария кредит е основата, старият кредит е 6 милиона и 

нещо, а другите 6 600 000 лв.? 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Пак са стари, да не са нови. 

ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Добре, част от тях може да са така. 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Кажете една фирма на която през 2012 г. фактура не сме й 

изплатили. Няма такава. 

ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Не можете да ни предлагате, да искате от нас разбиране, да 

обсъждаме оздравителна програма и едновременно с това да продължавате да 

настоявате да теглим 4 % облигационен заем… 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Не е 4 %. 

ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: … при положение, че основния лихвен процент в момента е 

под 1-ца. Сега ще станат тука финансисти и ще ви кажат за какво става дума. 
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НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Добре, но нали ще има конкуренция? Може да падне и на 0,1. 

Ще се радвам. Тия 4 % са сложени само поради една причина. Да стане ясно, че ще при 

по-добри условия от предишните. Нищо повече. 

(Стефан Сабрутев, от място: Те предишните са 4 %.) 

ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Е, как предишните ще са по-добри? 

СЛАВКА КАМЕНОВА: Нека да не го превръщаме в диалог. Ако сте приключили, г-н 

Кръстанов… 

ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Ако искате разбиране, съдействие и от време на време 

компетентен съвет, дайте да се уважаваме взаимно… 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Уважаваме се. 

ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: … да се зачитаме и да търсим добрите решения, а не да 

прави всеки другия виновен. 

СЛАВКА КАМЕНОВА: Има ли други изказвания? Някой ще вземе ли? Г-н Сабрутев. 

СТЕФАН САБРУТЕВ: Уважаеми г-н Мелемов! Аз искрено се надявах, че щяхте да 

оттеглите при така създалата се ситуация и нови обстоятелства тази докладна, но 

учудващо за мен вие не го направихте. 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: И да я оттегля, нищо няма да се промени, г-н Сабрутев. По-

добре за общината няма да стане. 

СТЕФАН САБРУТЕВ: Г-жо председател, аз държа, когато някой друг репликира, не 

само нашата група, да му правите забележки на г-н кмета. 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Извинявам се, г-н Сабрутев. 

СТЕФАН САБРУТЕВ:Според мен не е необходимо да се емитират тези 10 милиона 

облигации. Склонен съм да подкрепя един дълг и не еднократно съм го заявявал, в 

рамките на остатъка по кредита. Дали е 6 400 00 лв. или е вече 5 500 000 лв., г-жа 

Аръчкова може да каже точно, който е в „Инвестбанк”. Първо, защо съм против по-

големия дълг? Защото не виждам нужда от тези пари, да има нужда Общината. Второ. 

Ако ние вземем този кредит, и малките деца могат да смятат, и знаем, че ние 

увеличаваме общинския дълг. Никъде не сте записали за какво конкретно, както пита и 

колегата Кръстанов, ще се харчи остатъка от парите до 10 милиона. Второ си мисля, че 

по този начин вие сте предрешили едва ли не кой ще и борсовия посредник. Оставам с 

такова убеждение от докладната, че сте предрешили и кой ще бъде финансиращия 

орган или този, който ще купи облигациите. И конкретно питам, Общинска банка ли е 

приготвена и нагласена да купи тези облигации? Още едно питане. Има ли връзка пряко 

тази точка с инвестиционните намерения на вашата фамилия, бъдещите намерения и 

обвързано ли е нещо в тази посока? Благодаря! 

СЛАВКА КАМЕНОВА: Г-н Сабрутев спомена г-жа Аръчкова. 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ Ама нещо и за фамилията. 

СЛАВКА КАМЕНОВА: Не, не, моля ви, г-н Сабрутев, лични… 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Можете ли да го повторите, г-н Сабрутев? Точно и малко по-

конкретно. 

СТЕФАН САБРУТЕВ: Има ли пряка връзка и функция конкретно тази точка, вземането 

на общинския дълг, с новите инвестиционни намерения на фамилия Мелемови? 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Какви са те? Кажете ги. 

СТЕФАН САБРУТЕВ: А, не. Така говорят хората, не знам. 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Няма как да има нещо общо. 

СТЕФАН САБРУТЕВ: Аз питам само. О`кей! Ако е не, можете да отговорите само. 

СЛАВКА КАМЕНОВА: Г-н Сабрутев, нали разбирате… 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Моите пари ги държа в „Алианц банк”, да го съобщя на 

хората. 

СЛАВКА КАМЕНОВА: Това са обвинения, които са близки до едни други 

квалификации. 
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(Стефан Сабрутев, от място: Аз не съм обвинил. Това беше въпрос, г-жо Каменова. Вие 

сте юрист. Не ми вкарвайте в устата нещо, което не съм… 

СЛАВКА КАМЕНОВА: Придържайте се към добрия тон. 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Г-н Сабрутев, пак от питейните заведения. 

(Стефан Сабрутев, от място: Не, аз в последно време нямам време за питейни 

заведения.) 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Ами от къде е тази информация? 

СЛАВКА КАМЕНОВА: Г-н Иванов. 

СТОЯН ИВАНОВ: Уважаеми г-н кмет, уважаема г-жо председател! Аз като 

председател на Бюджетната комисия не мога да не взема отношение по този жизнено 

важен за общината въпрос. Бюджетната комисия прие за пореден трети път 

предложената докладна с ясните аргументи, че Общината е поставена до стената и се 

нуждае от свежи пари, свеж ресурс. В продължение на два месеца ние плащаме по 

погасителния план задължението, по 220 000 лв. главница, 25 000 лв. лихва. Това, 

повече от ясно е, че е непосилно за Общината и не знам дали тоя месец ще можем да 

платим не само тия суми, а и заплати, социални разходи, текущи разходи, елементарни 

потребности за Общината. Все пак плащаме дълг, рефинансираме дълг от 2006 г. – 

13 000 000 плюс 4 000 000 платени лихви – 17 000 000 лв.. Тази зловеща 2006 година. 

Договорът с „Титан” – до сега 55 000 000 лв., СД „Лайтинг” – 3 000 000 лв., СД 

„Лайтинг” – 5 078 000 лв., Консорциум „Светлина” – 3 000 000 лв. и т. н. Още малко, 

колегите, които трябва да наведат глава и тяхно морално право е, г-н Кръстанов и г-н 

Генчев като преки участници по онова време, да подкрепят сега направеното 

предложение за измъкване от тази ситуация. Те щяха да провалят сесията. Призовавам 

колегите да подкрепят направеното предложение и да се измъкваме от тежката 

ситуация, в която сме в момента. 

(Димитър Кръстанов, от място: Реплика.) 

СЛАВКА КАМЕНОВА: Така. Реплика или дуплика? 

ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Е как дуплика? 

СЛАВКА КАМЕНОВА: Хайде, семплика да е. 

ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Реплика на изказването на колегата Стоян Иванов. 

Уважаеми  г-н Иванов! Първо ще трябва да ми се извините, защото към датата на 

тегленето на оня кредит аз съм бил заместник-областен управител на област Смолян и 

съм си изказал позицията много ясно и категорично. Моите колеги знаят. Не съм 

вземал участие в гласуването на такъв кредит и вие бъркате като се опитвате по 

някакъв начин да ме уязвите днес. Не си проверявате информацията, първо. Второ, 

когато говорите за лихви по кредити и други неща, не знаете ли вие като председател 

на Бюджетната комисия, че през 2012 година договорът за кредита с „Инвестбанк” има 

Анекс № 1, според който четири години се плащат по едни нищожни суми и затуй сега 

в момента се налага да плащаме по 258 000 лв.? Как ще коментирате този факт? Според 

вас взет ли е правомерно този анекс? Взето ли е становище на органа за местно 

самоуправление, който може да се разпорежда? Повдигате въпроси, които иначе по 

друг повод и по друг начин ние нямаме намерение да повдигаме, защото това е бъркане 

в раната, а не търсене на решение. Създаване на проблем, а не решение на проблема. 

Така че не е това начина кой трябва да се наведе и кой не трябва да се навежда. И моля 

ви, не говорете, и друг път сме разговаряли, не говорете за вина без да имате нито един 

правен аргумент или основание. 

(Михаил Генчев, от място: Лично обяснение.) 

СЛАВКА КАМЕНОВА: Г-н Генчев. 

МИХАИЛ ГЕНЧЕВ: Към г-н Иванов, който споменава моето име в своето изказване. Г-

н Иванов, моля ви, когато споменавате имена на някой, да бъдем точни и конкретни. И 

да не се хвърлят в залата и пред гражданството на Смолян неверни цифри и неверни 
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данни. Направете си справка в съответните документи, които ги има на разположение в 

Общината и ще разберете за какво говоря. Първо, към края на нашия мандат, ноември 

месец 2011 година, Общината е била абсолютно стриктна по взаимоотношенията с 

„Инвестбанк”. Няма нито един просрочен период и за времето, което е управлявала 

кредита, са разплатени 6 500 000 лв. След 2011 година, нека някой да ми каже, как все 

още стоят 6 500 000 лв. неразплатени? Нека някой да каже 2011 година какви 

споразумения са постигнали с банката и защо сме стигнали до тука?  

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: На банката плащате, на фирмите – не. 

МИХАИЛ ГЕНЧЕВ: Казвам. Ноември месец 2011 година по кредита са разплатени 

6 500 000 лв. и до този момент стоят открити още 6 500 000 лв. Е, кажете ми кой е 

виновен? 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: А лихви плащахте ли или само главница? 

МИХАИЛ ГЕНЧЕВ: Всичко сме плащали. 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Значи 6 500 000 лв. главница и колко лихви? 

МИХАИЛ ГЕНЧЕВ: Колкото са били по погасителния план. Всичко е плащано. 

Направете си справка. Второ, когато цитирате и хвърляте в общественото пространство 

някакви цифри от рамките на 3 000 000, 5 000 000 и 10 000 000, малко се съобразявайте. 

Задължението към „Светлина” е 400 и няколко хиляди лева, нараснало до момента… За 

колко се съдим в момента говоря?  

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: 1 200 000. 

(Венера Аръчкова, от място: 1 200 000.) 

СЛАВКА КАМЕНОВА: Моля ви, нека да не го превръщаме в диалог.  

МИХАИЛ ГЕНЧЕВ: Колко е било първоначалното задължение – 400 000 лв. и в 

резултат на лихвите е нараснало до 1 800 000 лв. Защо? 

(Венера Аръчкова, от място: Не.) 

МИХАИЛ ГЕНЧЕВ: Как да не?  

СЛАВКА КАМЕНОВА: Г-н Генчев! 

МИХАИЛ ГЕНЧЕВ: Чети точно цифрите. Моля ви, уважаеми г-н кмете, уважаеми 

приятелю ще кажа! Вече сте 5 години кмет на община Смолян. Забравете да хвърляте 

топката от вашата градина в нашата градина. Били сме преди 5 години.  

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Добре. 

СЛАВКА КАМЕНОВА: Г-н Мелемов, нека да го оставим да приключи и ще дам думата 

на г-жа Аръчкова. 

МИХАИЛ ГЕНЧЕВ: Каквото сме могли, направили сме го. Жителите на Смолян знаят 

какво сме направили. 

(Димитър Кръстанов, от място: Дуплика има.) 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Аз бих се съгласил, ако се оправите със „Светлина” без 

Общината да взема отношение. И ще го призная. 

СЛАВКА КАМЕНОВА: Реплика, г-н Иванов. 

(Михаил Генчев, от място: Като дойдем на власт ще се оправим.) 

СТОЯН ИВАНОВ: Уважаеми колеги! Абсолютно точно цитирам цифрите и няма да си 

позволя да цитирам нещо, в което не съм сигурен. 5 078 000 лв. са изплатените на СД 

„Лайтинг”по време на тяхната работа. 3 000 000 лв. на Консорциум „Светлина”. 

3 000 000 лв. на Консорциум „Светлина” за цялото време, за което те са упражнявали 

дейност. Другото, което искам да ви кажа. 2011 година, ако вие бяхте спечелили 

изборите, към сегашните 14 000 000 дълг, трупайки 10 000 000 от министър Дянков, 

който пое, стават 24 000 000. Плюс 4 000 000, които пое Влади Горанов – 28 000 000, 

плюс 10 000 000, тези, които ви говоря, защото кметът прекрати договорите на 

приятелските ви фирми СД „Лайтинг” и Консорциум „Светлина”, сега дългът щеше да 

50 000 000. И щяхме да бъдем в същото положение – при Жан Виденов – да нямаме 

тоалетна хартия и елементарни потребности. Това е положението. 
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(Михаил Генчев, от място: Евала.) 

СЛАВКА КАМЕНОВА: Г-жа Аръчкова. Ще ви помоля да вземете становище, 

включително и по предложението на Комисията по ТУОС, която препоръчва да се 

уточни сумата по заема, за какво точно ще се използва и това, което стана като дебат. 

Ще моля да отговорите. 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА – зам.-кмет на Община Смолян: Уважаеми общински 

съветници! Всички вие много добре знаете, че в 2011 година Община Смолян и 

показно, и в момента от Министерство на финансите, поетите ангажименти по 

договори към 2011 година са 86 000 000, представляващи 387 % спрямо изпълнение на 

бюджет местни дейности. Но към оня момент не е съществувал Закон за публични 

финанси и не е имало ограничение. Следващият момент, който е, във връзка със 

задълженията на кредита. Г-н Генчев, да, през вашето време сте разплатили 6 500 000 

лв., но заедно с лихвите. Кредитът като остатък, който ние сме заварили, е бил 

7 800 000 лв. Не мога в момента да я кажа точната сума като главница. В усиления 

период, в 2012 година когато Община Смолян поема ръководството, с кмет г-н 

Мелемов, ние заварваме невписан в сметките на Община Смолян особен залог, който е 

вписан в Централен регистър. Взети кредити от ФЛАГ, които надвишават процентите, 

които са разрешени, защото не са посочени ангажираните фирми. Не искам да се 

спирам, защото четири години едно и също нещо всеки път коментираме. Нека да 

погледнем малко по-реалистично. В даденото време, в дадената ситуация, така е приело 

вашето ръководство, така е действало. Да, приели сте кредит и сте заробили наистина 

във времето, в същото време тогава как е взет този кредит, защото казвате, че ние 

искаме да заробим колегите, които ще бъдат след нас? Искам да попитам 

ръководството тогава, когато е взет този кредит от 13 000 000, при местни дейности 

приход – 12 800 000 или еквивалент 13 000 000, това е един цял бюджет на Община 

Смолян като приход. Тогава някой замисли ли се как ще бъде изплащан в бъдеще 

време? Затова мисля, нека да не вкарваме емоция. Този кредит го бистрим от 2014-2015 

година. Знаете много добре, че сме правили всички възможни средства и всички 

възможности сме правили проучвания, анализи сме правили, за да може да стигнем и 

до този вариант, който да бъде по-изгоден за Община Смолян. Кредитите, които взема 

Община Смолян, разплащанията, които прави Община Смолян, вземанията, които 

вземаме, било то по Закона за местни данъци и такси, дали е по Закона за таксите и 

извършените услуги от Община Смолян, мисля че съвсем доказателство е, че ние ги 

използваме целесъобразно. Нямаме отклонения на средства в частни фирми, както г-н 

Сабрутев каза, че г-н Мелемов едва ли не взема кредитите си и да обезпечава 

собствения бизнес. Мога съвсем отговорно да кажа, че няма служител в Община 

Смолян, който негова фирма или подопечна, или някоя, която е на негови близки, да 

работи и Община Смолян да разплаща на нея. Разплащаме по възможност това, което 

поемаме като ангажименти. Показно е от бюджетите, показно е и от изпълненията. 

Мисля, че кредитът ни е необходим с цел да не се направи това, да се достигне до там, 

да не могат служителите на Община Смолян да вземат възнаграждения. Защото в един 

момент, когато трябва да се плаща сума от порядъка на 250 000 лв. на месец като 

главница и лихва, толкова ни са парите, които събираме от местни данъци и такси, 

които можем да реализираме като собствен ресурс. При това положение ние не можем 

да подпомагаме европейски програми и проекти, където се изисква съучастие или пък 

да бъдат изплатени разходите преди да бъдат рефинансирани от управляващите органи. 

По този  начин ние сме затруднени да изплащаме консумативи на детски градини. Не 

можем да подпомогнем и да изпълним социалната програма, защото знаете, за всички 

социални програми първо трябва да има средства да бъдат разплатени, а след това да 

бъдат възстановени. Относно Консорциум „Светлина”. Г-н Генчев, можете да си 

направите справката и в Общинска администрация, предполагам и вие като заместник-
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кмет я имате, защото договорът с Консорциум „Светлина” е прекратен от общинското 

ръководство от 1.01.2012 г. Този вид услуга се изпълнява вече от Община Смолян, 

респективно от звено. До тогава задълженията на Община Смолян към Консорциум 

„Светлина” са 1 700 000, от които 520 000 са разплатени от вас, вашето управление. 

Останалите пари са с налични средства. Това е абонаментна такса, всеки месец 12 600-

12 800, в момента не мога да кажа точно колко беше. Тази сума е само за абонаментно 

обслужване, а останалите всички извършени строително-монтажни дейности, т. нар. 

ремонтни дейности, полагане на кабели, изправяне на стълбове и т. н., тези дейности са 

допълнително оформени. На първа инстанция печелим делото, на втора инстанция 

губим на трета – в момента е върнато. В момента тече втора процедура. Първото дело, 

което заведоха, това е частичен иск на фона на 1 200 000 задължение, частичен иск с 

няколко фактури за наемни вноски, с няколко фактури за ремонти. Той е с главница 

487 000, за което са ни запорирани и сметки, за които ни събира частен съдебен 

изпълнител данъци и такси, но в момента не може да прави разпределение, защото има 

несъответствие между двамата съдружници в Консорциум „Светлина”. След това вътре 

в тези суми има суми по ДДС, които фирмата изобщо не ги е отчела, защото една част 

от фактурите са проформи фактури, но това са теми, за които си има съдебна 

институция, която си разглежда делата. Относно дългът към момента. Дългът към 

момента, както и г-н Кръстанов каза, това е една величина, която е плаваща. В момента 

е 11, 13, в следващия момент може да бъде и 12 и 15. Това е плаваща величина в 

зависимост от погасяването. В този дълг, нека да не коментираме, защото държавата ни 

е помогнала и всички вие като общински съветници знаете, че безлихвения кредит, 

който бяхме взели декември 2014 година, трябваше да бъде възстановен на 

Правителството декември 2015 г.  С тяхно съгласие и с ваша санкция, на този кредит 

безлихвен е удължен срокът до 31 декември 2016 г. При условие, че ние в момента 

нямаме средства с какво да разполагаме и с какво да разплащаме, ние ще постигнем 

същата ситуация да бъдем принудени да трупаме наново задължения, да трупаме 

наново лихви. Да бъдем принудени наши контрагенти, които са работили добре с 

Общината и са им разплащани разходите през години, да не могат да бъдат разплатени 

и да се върнем на момента, на който: „Или ни изплатете фактурата в брой, или ни 

платете парите, тогава ще дойдем и ще извършим услуга на Общината”. Недоверието 

на Общината, мисля че вече е изградено. Имаме доверие в нашите контрагенти, имаме 

доверие в гражданите на община Смолян. Показно е и със събираемостта на местните 

данъци и такси. В същото време аз мога още веднъж от трибуната тука на Общинския 

съвет да благодаря на гражданите на Смолян, защото те оказват своята подкрепа към 

ръководството на Община Смолян във връзка с неговата финансова политика, която 

общинското ръководство води. Проведено е обществено обсъждане на този вид кредит. 

На този вид кредит, на общественото обсъждане беше предложено лихвата да бъде 5 %, 

ние я намалихме на 4 % след направените анализи. Да, основният лихвен процент е 0,8 

5, но в същото време не забравяйте надбавките, които се слагат. Една законова лихва е 

основен лихвен процент плюс 10. Задълженията към НАП, към НОИ и т. н., е фиксиран 

основен лихвен процент плюс 20, а надбавката всяка банка я определя като 

допълнителен добор. Допълнителният добор, който ние сме предвидили, за които сме 

водили анализи и разговори, е между 2,7-2,8, %, които проценти г-н Кирил Асенов на 

предишно заседание го коментираше. Затова сме предложили до 4 %. Дай Боже, да 

имаме съгласие и да бъде и по-нисък лихвения процент. Тъй че мисля, че никога не сме 

си позволявали през тези четири години да отклоняваме средства от един вид и да 

бъдат запълвани дупки на друг. 

(Димитър Кръстанов, от място: Реплика.) 

СЛАВКА КАМЕНОВА: Други? Г-н Кръстанов. 
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ДИМИТЪР КЪРСТАНОВ: Искам да благодаря на Венера Аръчкова за тона и за начина 

по който разясни някои от нещата. Разбира се, има числа в началото на изложението й, 

които бих могъл да оспоря, но нямам такова намерение сега да го правя. Г-жо 

Аръчкова, пред публиката, която е тук, пред съветниците, кметовете и представителите 

на смолянската общественост и журналистическата гилдия, ви моля да отговорите на 

следния въпрос като вносител на национална награда по публични финанси 

„икономист-новатор” или „финансист-новатор” за иновации и т. н. Преди няколко дни 

ви поздравих с тази вашата награда от Националното сдружение на общините. Да ми 

отговорите на един такъв въпрос, който е абсолютно професионален. Няма капка 

политическо съдържание или сянка даже на такова. Считате ли вие, че ако ние сега 

гласуваме, всички съветници, облигационния заем в размер, в който се предлага – 

10 000 000, за срокът, за който се предлага, с лихвените равнища и при тези условия, 

ние няма да редуцираме по този начин и да дадем много реален аргумент на министъра 

на финансите да намали възможната финансова помощ, изразяваща се в безлихвен 

кредит за Община Смолян, която да подпомогне публичните финанси? Защото има 

едно такова очакване. Ако имаме допълнителен ресурс, какъвто вие предлагате сега да 

узаконим, при всички случаи според нас, размерът на безвъзмездната финансова 

помощ, която върви по чл. 130, имаме нова ситуация, ал. 1 от Закона за публичните 

финанси, няма да се лишим от няколко, според мен минимум 3-4 милиона? Но нека да 

не предпоставяме това число? 

СЛАВКА КАМЕНОВА: Г-жо Аръчкова? 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Уважаеми г-н Кръстанов, аз искам да ви благодаря и за 

поздравленията, които ми отправихте. Да, финансист-новатор на Република България в 

общини до 60 000 жители. Това е престижна награда, която спечели в мое лице, 

Община Смолян. Тази награда е на екипа, с който аз съм работила четири години под 

ръководството на кмет г-н Мелемов. Наградата е дадена на мен като директор 

дирекция, но аз представлявам Община Смолян и представлявам група от хора, с които 

сме работили в един екип. Изменението на Закона за публични финанси е в бр. 43 от 7 

юни. В него правят изменение и дават предположение и дават право Общинските 

съвети в едномесечен срок да открият процедура по финансово оздравяване. В този 

едномесечен срок трябва да се предприемат действия, да се изготви методика, да се 

изготви план и да се изготви план-прогноза как в бъдеще ще бъдат погасени 

задълженията. В общинския дълг на Община Смолян ние сме подпомогнати и до 

момента с безлихвен кредит. Това не означава, че нас държавата ни чака с отворени 

обятия и още утре ще ни даде някакви пари. Независимо дали е било 100 000 000, 

200 000 000 или 5 000 000. Значи ние най-напред трябва да имаме открита процедура, 

да бъде проведено публично обсъждане, да бъде направена методология, да бъде 

направен план какво ще се погасява. А този облигационен кредит, който ние в момента 

имаме желание и искаме вашата санкция, това е подкрепата от няколко месеца, за да 

може ние да стъпим на една чиста основа и да поемем глътка въздух. Защото от Нова 

година насам, ние се гърчим и всеки месец, всеки ден. Ръководството на Община 

Смолян знае, че ние следим всяко едно постъпление, всеки един лев и всеки един лев 

къде трябва да бъде платен, с цел да не изпаднем в просрочие, с цел да не изпаднем в 

невъзможност за разплащане на лихви и главници към „Инвестбанк”. Отделно 

поддържаме нивото да бъдат разплатени работните заплати на хората, отделно 

абсолютно всички необходими разходи. И това е нещото, което ни принуждава да 

теглим кредит, с който да бъде реинвестиран стария кредит, да бъдат покрити част от 

задълженията. Не смятайте, че когато изтеглим кредит 10 000 000, защото 90 % от вас 

са хора от бизнеса и знаят много добре, че когато се тегли кредит, първо като е 

изтеглен кредита ние ще ви информираме, че сме го изтеглили. Ние не сме тръгнали 

още в процедурата. Вие не ни давате шанса да тръгнем и да се опитаме в тези неща. 



 19 

Тъй че мисля, че съвсем коректно е да бъдат разглеждани двете неща като съвсем две 

различни основания. Едното основание е нововъзникнало, което тепърва прохожда, а 

другото е нещо, което е стигнало в своя етап на развитие и е вече към финалната права. 

СЛАВКА КАМЕНОВА:  Г-н Кръстанов. 

ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Благодаря ви за този отговор. Той утвърждава у мене 

категорично убеждението, че не случайно в проекта за решение по т. 1 сте оставили чл. 

3, ал. 1 от Закона за публичните финанси, което означава, че вие имате намерение  с 

този ресурс да осъществите и инвестиционни намерения. Това, което вие ми казахте в 

подтекста, ние сме сериозни хора тука, четем и между редовете. Но ви благодаря много 

за този отговор. 

СЛАВКА КАМЕНОВА: Между другото, пропуснах в началото да обявя и 

предложението на Комисията по законност, която забеляза тази техническа грешка, г-н 

Кръстанов, след корекцията на първоначалната докладна има предложение да отпадне 

чл. 4, т. 1, за което вносителя приема. Приемате това предложение? 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Да. 

СЛАВКА КАМЕНОВА: Има ли други? Г-н Сабрутев, искахте думата. 

СТЕФАН САБРУТЕВ: Първо една реплика към г-жа Аръчкова, тъй като спомена моето 

име, че аз съм бил казал, че фирми на г-н Мелемов работели с Общината. Ще ви помоля 

да си прослушате записа, няма такова нещо. Съвсем друго нещо  казах и дано като 

„удариш самара да се е сетило магарето”. Второто нещо, казахте, че Общината се е 

гърчила от Нова година насам. Г-жо Аръчкова, защо от Нова година се гърчи? Аз ще ви 

кажа защо. Защото 2012 година г-н Мелемов подписва един договор, с който отлага 

едни плащания на главница и сега идва един падеж. Явно не е имал намерение към 

онзи момент да кметува втори мандат. И сега вноските не са 36 000, ами са 236 000. 

Затова си носите вие, той, ти, цялата Общинска администрация, хората, които вземате 

решения. Второ. Относно стабилността на Общината, отворил съм на приложението, 

което ни дадохте с писмото на министър Владислав Горанов, ІІІ-то римско ще зачета: 

„Общини с налични към края на годината…”, говорим за 2015-та, не за 2011-та , пак да 

напомня, „ ... поети ангажименти за разходи по бюджет на общината, надвишаващи 50 

на сто от средногодишният размер на отчетените разходи за последните четири 

години”. Първо място Община Сливен с 220,8 %, на второ място – Община Смолян. 

Кой управлява 2015 година и кой пое тези ангажименти? Вие досега цитирахте някакви 

80 милиона взети. Тези 80 милиона вие сте ги поели сега. И вие държите класация – 

второ място. Може би трябва да ви дадат награда точно в тази посока. 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Г-н Сабрутев, веднага ви отговарям. Четете как се изчислява 

коефициента. Тези ангажименти, които са поети, те са дългосрочни и влизат в 

знаменател. В тези 86 милиона, които ние сме поели като ръководство, поети 

задължения в 2012 година, в момента 64 милиона са договори, които са както към 

„Титан”, както към „Виастройинженеринг”, както към различни фирми и са били с 

годишни задачи. Тези ангажименти са поети и те са в общия размер. Не е разпределено 

по години, тъй че наличните поети ангажименти към  31.12.2015 година, това са всички 

ангажименти приети по дългосрочни договори. Дългосрочни договори Община Смолян 

има само два.  

СЛАВКА КАМЕНОВА: Реплика на г-н Сабрутев. 

СТЕФАН САБРУТЕВ: Г-жо Аръчкова, може да си говорим тука приказки от 1001 нощ 

и може би за 20-ти път съм слушал случая с Консорциум „Светлина”. Аз няма да се 

връщам на него, защото не съм адвокат на никое физическо или юридическо лице и 

нямам намерение да влизам в диалог за това. Но едно е ясно, че към днешна дата 

Община Смолян е в изключително тежко финансово състояние и голяма вина, не 

казвам единствена, голяма вина затова имате вие с 5-годишното ви управление. От 

новата история на град Смолян по-тежко финансово положение няма. И тука да си  
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говорим празни приказки кой какво бил поел, какво правил, вие тука поемате 

ангажименти и правите обществени поръчки за неща, които чак догодина ще се 

изпълняват. Това също е ангажименти. Да напомня ли за процедурата за обслужване на 

регионално депо или за сепарираща линия, която призовах г-н кмета да я прекрати, а тя 

си продлъжава. Това не е ли ангажимент? Все такива едни, за които нямаме осигурено 

финансиране. Моля ви се! Искам да отбележите, че по-тежко финансово състояние 

Община Смолян в новата си история няма. И управляващите сте вие, не някой друг. 5 

години, 5 години управлявате. Кадърните хора намират решение. Оптимизират 

разходите, свиват се до там, до където може. Винаги да обвиняваме, и тука г-н Мелемов 

си е записал на един диск, може и на грамофонна плоча, ние сме набори, които 

слушахме и грамофони, една и съща история слушаме за Консорциум „Светлина”. 

Стига с този консорциум. Аз ще ви питам като приключат делата колко са лихвите и 

съдебните разноски. Тогава ще ви питам, сега не е момента. 

СЛАВКА КАМЕНОВА: Г-жо Аръчкова. 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Г-н Сабрутев, аз искам да попитам в какво обвинявате 

ръководството на Община Смолян, защото на няколко пъти казахте, че ние сме 

виновни, ние сме виновни. 

(Стефан Сабрутев, от място: В некадърното управление.) 

СЛАВКА КАМЕНОВА: Призовавам към добър тон, г-н Сабрутев.  

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Има доклад в 2012 г., където е написано, че има и друг някой 

вина. 

СЛАВКА КАМЕНОВА: Обръщам ви внимание, въздържайте се от квалификации. 

Някой друг иска ли? Г-жо Чолакова. 

АНИТА ЧОЛАКОВА: И аз така съм си направила, няколко цифри съм си свалила. За 4 

години са стопени 10 000 000 от дълга. Задълженията на Община Смолян през 2011 г. 

са 23 510781 лв. Поети ангажименти по договори същата година са на стойност 

86 341 166 лв. Задълженията към полугодието на 2015 г. са 13 608 211 лв. Поети 

ангажименти в онова време – 69 457 443 лв. Последни данни за общинския дълг за 2016 

г. – 13 001 663 лв. Разлика над 10 000 000 от 2011 г. насам. Поети ангажименти по 

договори – 72 милиона, няма да ги цитирам точно, но 64 от тях са дългосрочни, тоест 

наследени. Знаете всички рисковете какви са, ако не предприемем тази наложителна 

стъпка. Знаете, че Венера Аръчкова е уважаван финансист, не само тук, а и в нейната 

общност, в нейната гилдия. Наскоро получи тази награда. Аз й се доверявам на 100 %, 

защото ако има един по-добър финансист в тази зала, нека да стане и да хвърли първият 

камък по нея. Благодаря! Призовавам да подкрепим предложението. 

(Стефан Сабрутев, от място: Реплика.) 

СЛАВКА КАМЕНОВА: Само с добър тон, г-н Сабрутев. 

СТЕФАН САБРУТЕВ: Разбира се. Уважаема г-жо Чолакова, знам, че финансите не са 

ви силата. Някой ви е дал за домашно едно листче да го прочетете. Аз ви гарантирам, 

че ви е подвел. 

СЛАВКА КАМЕНОВА: Тези цифри са публични, г-н Сабрутев.  

СТЕФАН САБРУТЕВ: Може ли да се изкажа?  

СЛАВКА КАМЕНОВА: Тези цифри са публични. 

СТЕФАН САБРУТЕВ: Точно, защото са публични. 

СЛАВКА КАМЕНОВА: Отново вкарвате квалификации. Отново вкарвате 

квалификации за възможностите на общинския съветник. 

СТЕФАН САБРУТЕВ: Моля ви се! Аз не вкарвам квалификации. Казах, че някой я е 

подвел. Нещо обидно има ли в това? 

СЛАВКА КАМЕНОВА: Обвинихте я в невежество почти. 

СТЕФАН САБРУТЕВ: Казах, че не й е силата финансите. Това е истина. Както и на мен 

не са ми сила. 
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СЛАВКА КАМЕНОВА: Не правете оценки, моля ви. 

СТЕФАН САБРУТЕВ: Аз чета цифри. Цифрите са следните: 13 и нещо, не ги помня, 

само че ние, не забравяйте, г-жо Чолакова, че имаме един безлихвен заем – 4 500 000, 

които ги забравяте. Когато ги сметнете така наум, някъде към 18-19 милиона са ни в 

момента задълженията. Да, те не са общински дълг и г-жа Аръчкова на едно 

обществено обсъждане, ако не се лъжа, точно по тази точка тука ги каза. Ако тя ни е 

подвела, значи и аз ви подвеждам. 18 милиона и нещо са задълженията, колеги. 

Стопените са 3-4 милиона, в този диапазано. Няма такива цифри като 10 милиона. 

СЛАВКА КАМЕНОВА: Можем да си говорим така до безкрай. Има ли други 

разисквания? Г-н Асенов. 

КИРИЛ АСЕНОВ: Уважаеми дами и господа, уважаеми общински съветници, г-жо 

председател! Стигнахме до момента, в който получихме това писмо по силата на което 

сме определени като община, която във всички класации е втората най-задлъжняла в 

България. От първия ни ден в тази зала ние твърдим едно нещо и днес това писмо го 

доказва с абсолютна сила. Управлението, което е наложено като модел и като логика е 

меко казано абсурдно. Ние продължаваме да задлъжняваме, продължаваме да трупаме 

разходи, които не можем да си ги позволим и отиваме в посоки, в които да вземаме 

кредити, с които да погасим временно едни проблеми, създавайки нови проблеми за 

едни други хора след десет години. Нашата група е категорична и ние няма да 

подкрепим вземането на този дълг, без значение дали той е кредит или облигационен 

заем. За нас допълнителното задлъжняване на Общината е огромен проблем. Още 

повече когато вземаме дълг, който надвишава прекия проблем – дълг, който имаме в 

общината с едни не конкретни ангажименти за какво ще бъдат похарчени 3 милиона и 

нещо. Сигурно за управляващите 3 милиона не са много пари и те не смятат за важно 

да обяснят на гражданите на община Смолян за какво ще ги похарчат. Само че за нас 

това са много пари. Ние ще се въздържим от подкрепа на тази точка и смятаме да 

напуснем дискусията от тук нататък, благодаря ви, тъй като смятаме, че е безсмислено.  

СЛАВКА КАМЕНОВА: Ако няма други разисквания, предложения? Предлагам да 

прекратим разискванията. Г-н Топов? 

ФИЛИП ТОПОВ: Така. Уважаема г-жо председател, г-н кмете! Доста мислих дали да 

взема отношение, но написах си тука нещо в момента. Даже колежката Семерджиева 

ми помагаше с листове. Наистина, както казват правистите, налице е едно ново 

обстоятелство и това е наистина писмото на финансовия министър и спешното вземане 

на мерки по така наречената оздравителна програма. Знам, че това, което в момента 

възникна при мен да го кажа на всички колеги общински съветници, може би на една 

част от управляващите, говоря администрация, кметът, зам.-кметовете и прочие, 

прочие, няма да им хареса. Опитах се в Комисията по законност, на по-предишното 

обсъджане на тази докладна записка да посоча кои точно текстове от конкретни 

нормативни актове трябва да ползваме, да съобразим с тези текстове предлаганата 

докладна записка, а не да ги изброим. Но да не губим повече време. Мисля, като юрист, 

че може да погасим, подчертавам, може да погасим напрежението в залата. Може да 

възвърнем доверието между нас – всичките общински съветници, тогава когато има 

диалог и когато наистина се уважава и другото мнение. В моя живот аз никога не съм 

оспорвал другото мнение. Никога не съм го отричал априори, тогава когато човекът 

спорящ с мене или стоящ пред мен, успее да ме убеди в правотата на това, което той 

поддържа. И стига съм разтягал, дето се казва, времето. Ще предложа следното. Тази 

докладна записка, както е готвена, на мен лично чисто юридически не ми харесва. И ще 

ви кажа защо не ми харесва. Снощи, всъщност миналия ден след комисиите, доста 

разсъждавах по материала, който ни се предлага за обсъждане. Най-искрено ви казвам, 

нямах никакво намерение да говоря по този въпрос, колкото и да се струва малко 

смешно на някои колеги. Но сега, в зала, направих сравнение с това, което ни се 
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предлага. И предлагам конкретно, г-жо Каменова. В докладната записка, където е 

разписано относно, да се промени текста и да стане: „Одобряване предложение на 

кмета на община Смолян за поемане на дългосрочен общински дълг, в размер на 

10 000 000 лева, чрез емитиране на общински ценни книжа (облигации).” Това е което 

законът задължава общинските съветници да приемат. Да приемат дълг, дали ще е 

дългосрочен, дали ще е краткосрочен, говорим за дълг, не за това, което е изписано. 

Ние не можем да приемем такова решение, което е разписано в относното, а и по-

нататък ще се спра на конкретните решения. Предлагам следното. Към 

обстоятелствената част и на основание чл. 14, всичките алинеи от Закона за общинския 

дълг, говорим за т. нар. обстоятелствена част, разбирайте го, това по смисъла на закона 

е предложението на кмета. Освен това, което са го изписали, да добавим и следното, и 

ако се съгласите с мен, преполагам и колегите от БСП, пък и от КРОС евентуално ще се 

съгласят да подкрепим докладната записка. Първо. След това, което сме изписали, да 

добавим, виждаме, че го знаем какво е състоянието, а именно колко е общата 

задлъжнялост на Общината към момента. Колко е общата задлъжнялост? Да се изпише 

в цифри. По-нататък. Да се посочи в тази обстоятелствената част на това предложение 

какви са видовете на тези задължения. Бих дал една идея – заемите колко са, 

безлихвените колко са, да се посочат съществуващите дългове какви са – краткосрочни, 

дългосрочни. Примерно защо да не посочим, че остават за погасяване към 

„Инвестбанк” 6,4 милиона? За погасяване остават 3 600 000 лв. Да посочим кредита по 

ФЛАГ, да посочим задълженията към юридическите лица, към присъдените вземания. 

Говорим за съдебни дела, сключени спогодби, цесии и други такива, ако има. При това 

положение ние ще дадем възможност наистина да видим действителното състояние, 

което Общината има като задължения. И от там нататък вече да се направят и 

конкретните изводи относно дали вземането на тези 10 000 000 или 5 000 000, или 3 000 

000 ще влошат, говоря съвсем конкретно, финансовото състояние относно 

поддържането и как това ще повлияе на бюджета на Общината за година 2016 и 

евентуално за следващата година. Да се посочи изрично, г-н кмете, и това ще парира 

всяко напрежение, разпишете ги тези 3 600 000 лв. къде, по кои съществуващи дългове 

ще бъдат използвани. Г-жо Каменова, вие сте юрист, четем закона и другите колеги го 

четат, този дълг, който ние го искаме, е по вид дългосрочен. Този дълг, който ние го 

искаме е за погасяване на съществуващи дългове. И прав е г-н Кръстанов, че бъркаме 

малко понятията. Не може с този вид дълг, който е по чл. 4, т. 2, да говорим за някакви 

инвестиционни проекти, за погасяване на нещо, което не е съществуващ дълг, 

подчертавам, съществуващ дълг. Ако го посочим това нещо, точно тези три милиона 

към кой съществуващ дълг ще покрием, мисля че колегите ще са съгласят с това наше 

предложение. Накрая, по проекта за самите решения. Не може да запишем, че 

Общината взема решение за издаване на облигации. Предлагам да се запише следното, 

което е правилното, че Общинският съвет дава съгласие и одобрява предложението на 

кмета за поемане на дългосрочен дълг за рефинансиране на съществуващи дългове, 

чрез емитиране на общински ценни книжа (облигации), в размер на 10 000 000 лв. Това 

може да вземе Общинският съвет, а не да издава облигации. Втора точка. Възлага на 

кмета на Община Смолян да проведе процедура за избор на финансов посредник за 

емитиране на общински ценни книжа, облигации, като тука правното основание е чл. 

17, ал. 3 от Закона за общинския дълг. По-нататък. Относно издаването на облигациите, 

като трето решение. Издаването на облигациите да бъде при следните условия: и тука 

вече да изредите всичко това, което е изписано в предлаганата докладна записка. При 

следните условия: всичките условия вече ще си ги посочите. Тука ще видите правното 

основание – чл. 17, ал. 1, във връзка с чл. 3, т. 1 от Закона за общинския дълг. И 

последното като решение. Задължава Кмета на Община Смолян да внася отчет в 

Общински съвет – Смолян за всяко тримесечие за етапа на изпълнение на настоящите 
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решения. Това фактически го имаме. В тази връзка аз наистина сериозно се замислям, и 

бих предложил нещо, което не би се одобрило, но имаме възможност в момента, с 

оглед прецезиране на докладната записка, с оглед прецезирането й относно гледната 

точка спазване на закона и недаване възможност Областния управител да я връща, да се 

позовем на чл. 81, ал. 1, т. 2 от Правилника, да оттеглим за следващо заседание и да го 

отложим за след 7 дена. Първо. По-нататък. Г-н кмете, моля ви се! Това ще даде 

възможност да се произнесем и по предложението за т. нар. „оздравителна програма”. 

Завърших. 

СЛАВКА КАМЕНОВА: Добре. 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Аз имам едно предложение. Става доста сложно, но бихме 

могли да запишем рефинансиране към „Инвестбанк” и изплащане, то така или иначе е 

до края на годината, задължението, безлихвения заем към държавата. Това ще е добро. 

И ето, похарчени са. 

(Димитър Кръстанов, от място: Реплика.) 

СЛАВКА КАМЕНОВА: Г-н Топов направи конкретно предложение за отлагане. Ще го 

подложим на гласуване. 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Какво отлагане? Не съм съгласен. 

СЛАВКА КАМЕНОВА: Той направи предложение за отлагане. Само един въпрос 

уточняващ, г-н Топов. Всички тези предложения, които аз си записах по отношение 

промяната в обстоятелствената част, вие предлагате да бъдат обмислени и предложени 

като реквизит? Мислите ли, че може да стане днес? Само уточнявам. 

ФИЛИП ТОПОВ: Значи, възможно е наистина да ги доработим. Възможно е да се 

доработят и евентуално да се гласуват. Аз не казвам, че съм най-правилния, разбирате 

ли?  

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Поставяш условия. 

ФИЛИП ТОПОВ: Просто гледам какви са текстовете на закона. Г-н кмете, хубаво е, 

когато се внасят докладни записки, извинявайте, че реагирах така, все пак да се 

съобразяват с юридическите изисквания. 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Аз се съгласих, г-н Топов и съм съгласен да запишем 

„Инвестбанк” и безлихвения заем към държавата. 

ФИЛИП ТОПОВ: Преработете я в този вид тогава. 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Ето, сега се съгласявам. Тя вече ще бъде приета така. 

СЛАВКА КАМЕНОВА: Съгласявате се, тези предложения, които по отношение 

одобряването на предложението... 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Когато опишем къде ще отидат останалите пари, вече си губи 

смисъла за другите задължения. 6,4 за „Инвестбанк” и 3,6 за задълженията към 

държавата, безлихвения заем. 

ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Уважаеми колеги, уважаема г-жо председател! Нека да 

приключим тази размяна, за да направя реплика на г-н Топов. 

СЛАВКА КАМЕНОВА: Само да уточни г-н Мелемов. По отношение на искането... 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Става въпрос, че искат да знаят за къде. Съгласен съм. 

СЛАВКА КАМЕНОВА: Да, да. Това, което и Комисията по ТУОС искаше. 6 400 000 за 

погасяване задълженето към „Инвестбанк” и 3 600 000... 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: И другите 3 600 000 към държавата. 

ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Те не са толкова – първо. И второ. В момента ако ни слушат 

сериозни хора, не знам какво ще си помислят за отговорността, с която обсъждаме 

подобен проблем. Вие представяте ли си как се рефинансира дълг по безлихвен заем от 

Министерство на финансите, с емитиране на облигационен заем? С лихва 4 % за срок 

от 10 години? Моля ви се! Спрете! Вижте какви физиономии правят колеги, които 

разбират за какво става дума? Нито по ФЛАГ, там, където държавата плаща част от 

лихвените погашения, тъй като всеки инвестира в европейски проекти, нито по 
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безлихвените кредити от Министерство на финансите може да допусне рефинансиране 

чрез емитиране. Не знам как възприема тези неща г-жа Аръчкова като я гледам от тука. 

Нали разбирате, абсолютно непрофесионално и погрешно. От това се притесняваме. 

Въпреки някои мои несъгласия с г-н Топов, аз мисля, че това са целесъобразните 

предложения. Имаме ново възникнало обстоятелство. Извънредна ситуация обявена за 

Община Смолян от министъра на финансите по Закона за публичните финанси. Имаме 

пълно основание да гледаме всичко това, за което говорим и да не допуснем груба 

грешка, защото отиваме нататък, както вече разбирам, в комплекс първо какъв нов 

безлихвен заем може да получим от републиканския бюджет и в рамките на това дали 

няма да се наложи да емитираме пак облигационен заем, но не за 10, а примерно за 5, за 

5 и половина милиона. Категорично подкрепям подобно предложение и смятам, че 

всички здравомислещи и сериозни хора ще подкрепят такова. Моля да не се разглежда 

предложението на кмета за рефинансиране на безлихвен заем. 

СЛАВКА КАМЕНОВА: Явно, че каквото и да кажем, вероятно ще намерите основание 

да го оборите, г-н Кръстанов. Вие винаги имате аргументи. 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Оттеглям си предложението. 

(Димитър Кръстанов, от място: Моля ви се, за какво говорим?) 

СЛАВКА КАМЕНОВА: Момент само. Г-н Топов направи няколко предложения по 

отношение на заглавието относно, което се приема от г-н Мелемов. Г-н Мелемов в 

качеството си на вносител приема и другите… 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Кои други? 

СЛАВКА КАМЕНОВА: По отношение да се уточни какъв е вида. По отношение на 

задълженията, г-жо Аръчкова, вие можете ли да уточните? 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Да, разбира се, че мога да уточня. Това е една плаваща 

величина. Ако Общинският съвет не вземе решение до Нова година, нещата могат да 

бъдат в съвсем друг аспект и със съвсем други  цифри. 

СЛАВКА КАМЕНОВА: Уточнете за питането на г-н Топов. 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Към този момент това е плаваща величина. Преди месец 

примерно е било 6 800 000, сега е 6 600 000. Ако успее Общината да погасява вноските, 

притисната от всичките неща, тя ще бъде принудена да трупа нови задължения с цел 

погасяване на задължението към „Инвестбанк”. В противен случай „Инвестбанк” ще ни 

направи предсрочно изискуем целия кредит. Тогава Общинският съвет ще трябва да 

вземе такова решение, че ще трябва да плати кредита целия, на 100 %, защото така е по 

договор, който е подписан в 2007 година. При неизплащане на две вноски, кредитът 

става предсрочно изискуем. 

СЛАВКА КАМЕНОВА: Освен задължението към „Инвестбанк”, г-жо Аръчкова, друго 

плащане какво предполагате, че ще се извърши от тези 10 000 000 облигации?  

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Тези 10 000 000 облигации, първо не сме ги взели.  

СЛАВКА КАМЕНОВА: Защото задължението към „Инвестбанк” няма да бъде 

10 000 000. 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Аз казвам, че първо не сме го взели кредита. Ние тръгваме в 

процедура на разглеждане и на обмисляне на нещата и търсене на представител за 

емитиране, през ценни книжа и така нататък. Каква ще бъде сумата, вие ще бъдете 

много добре информирани. Затова сме предложили да бъде рефинансиран общински 

дълг. Защото не можем в дадения момент ние да кажем точно каква сума за какво ще я 

разплатим. Сумата, когато бъде одобрен кредита… 

(Димитър Кръстанов, от място: Ние не го искаме.) 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Вие искате да ви бъде дадена точна цифра.  

СЛАВКА КАМЕНОВА: Моля ви, г-н Кръстанов, не я прекъсвайте. 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Аз не мога да кажа днес. В момента общинския дълг ми е 

13 600 000 лв. Утре този общински дълг в последствие, почва да има дяловите участия, 
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където се вземат допълнително във връзка с европейските програми и проекти, където 

предварително ние трябва да имаме финансов ресурс, с който да го обезпечим. Ние 

този финансов ресурс няма от къде да го вземем. При наличието, че с този финансов 

ресурс ние ще бъдем принудени да плащаме задължения към банка или пък към някой 

друг вид задължения. По този начин аз не мога в момента да се ангажирам да кажа 

точно коя сума къде ще отиде. Ако бъде взет кредита, аз нямам нищо напротив да ви 

бъде дадена тогава цифрата. Да, имаме съгласие да усвоим кредит. Кредитът можем да 

го усвоим на етапи, на части и т. н., в зависимост в дълга в момента, в който го вземем. 

Защото това е процедура, която пак ще напомня, че не става днес за вчера. Тя ще бъде 

процедура най-малко от порядъка на месец, месец и половина. 

СЛАВКА КАМЕНОВА: Мисля, че беше изчерпателна г-жа Аръчкова. Г-н Топов може 

би след това да каже дали е удовлетворен от този отговор. Г-н  Хаджихристев. 

КИРИЛ ХАДЖИХРИСТЕВ: Аз благодаря на г-жа Аръчкова, че така добре обяснява 

нещата. Вече и аз се чудя за какво става въпрос. Тука се изговориха стотици цифри. 

Искаме да знаем тези 3 600 000 за какво ще отидат. Ако сега не можете да кажете, тъй 

като са се променяли нещата, какъв оздравителен план ще правите? Нали този 

оздравителен план точно това пише – какво ще се рефинансира или ще се плаща.  

(Стефан Сабрутев, от място: Реплика.) 

СЛАВКА КАМЕНОВА: Г-жо Аръчкова? 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Г-н Хаджихристев, аз искам да ви кажа, че този оздравителен 

план, това е съгласно решението, което е топло топло и от преди няколко дена. 

Министерството на финансите все още няма изготвена методология и ние откриваме 

процедура за финансово оздравяване. Тази процедура се открива и пак ще се повторя, 

както преди малко, първо ние откриваме процедура. Тръгваме в посока да се изгради 

методология, да се направи план. Този план и тази методология ще бъдат предложени 

на обществено обсъждане. Тепърва ще излезе и нова методология с наредба на 

Министерство на финансите как ще бъдат подпомагани общините и на база на какви 

показатели. След това ще отива на приемане от Общински съвет и тогава чак вече 

министъра на финансите, респективно Междуведомствената комисия към Министерски 

съвет. Тя ще одобри дали ще бъдат подпомагани общините, в какъв размер ще бъдат 

подпомагани общините, дали ще бъдат по безлихвен кредит, дали ще бъдат 

подпомагани във връзка с парите, които се дават като допълнителен финансов ресурс 

към различни програми и проекти. Това е решение на комисията. Това не означава, че 

ние когато открием процедура по оздравяване, тази процедура по оздравяване е най-

малко месец-месец и половина в който ние трябва проведем обществено обсъждане, да 

направим методология, да направим някакъв план. След това ще бъде одобрен от вас 

като общински съветници, ще бъде внесен в Министерство на финансите и в 

Междуведомствената комисия. Тепърва ще знаем какво ще ни даде Министерството и с 

какво ще ни удовлетвори желанието. 

(Стефан Сабрутев, от място: Реплика.) 

СЛАВКА КАМЕНОВА: Реплика, г-н Сабрутев. 

СТЕФАН САБРУТЕВ: Уважаема г-жо Аръчкова! Тъй като малко се пренесохме към 

една точка друга, която може би ще разглеждаме малко по-късно, аз да се върна на 

въпросната за купуване на облигации. Само да кажа, че съгласно Закона за общинския 

дълг сумата, която ние гласуваме сега, трябва да е посочена точно за какво ще се 

изразходва, съгласно този закон, който вие добре познавате. Вие казвате, не знаете след 

колко месеца. Аз така на крак мога да ви сметна, че ще ви трябват едни два месеца 

примерно, три. Вие можете да си ги предвидите. Вноските през това време ще си 

вървят, съответно ще ви станат 5 000 000 задълженията. Ще останат още едни 5 да ги 

разплатим съответно за друг дълг. Може би, не може би, вие задължително знаете на 

кого дължим пари. Какъв беше проблема да запишем: на фирма „Х” ще платим 
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1 000 000; на фирма „Y” – 100 000; на фирма „5” еди-какво си, както ще върна малко 

лентата назад за въпросния кредит от 13 000 000, който е взет с инвестиционна цел. 

13 000 000 – на улица „Х” толкова пари; на другата толкоз и така се разпределяло. 

Второ. Аз мисля, че ни подвеждате, че ако не се случи това нещо, не може да се 

рефинансира заема в „Инвестбанк”. Мога да ви кажа, че имам достатъчно опит в 

рефинансирането. Правя го ежегодно, постоянно, оптимизирам си разходите. Мога да 

ви кажа, че ако седнете на един разговор, дългът, който е останал в „Инвестбанк” 

спокойно можете да говорите за един кредит десетгодишен от тук нататък. Ще ви 

разрешим това, ще платите 5-6 или колкото е остатъка и готово. Какъв е проблемът? 

Има простички решения, които ще бъдат много полезни за въпросния оздравителен 

план, който би трябвало да дискутираме малко по-късно. Това е един съвет, който ви 

давам, г-н Мелемов, г-жо Аръчкова. Знам, че сте един добър финансист. Аз съм далеч 

от тая материя, но животът ме е сблъсквал с финансови институции и така успявам да 

се оправям на този етап с кредити и т. н. 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Г-н Сабрутев, в залата има хора, които са и в този бранш и 

които са по-добре запознати и от мен. В същото време от това, което сме правили като 

политики, като анализи, като действия, кредитът към „Инвестбанк” не може да бъде 

покрит с рефинансиране, защото той е сключен за 10-годишен период. Периодът му е 

сключен на база обществена поръчка и е трябвало да бъде ползван за инвестиционни 

цели. В същото време с преговори към „Инвестбанк” лихвения процент те искат да го 

вдигнат. Не са съгласни да намалят лихвения процент. А съгласно договорът, който е 

сключен в 2007 година, при три неплатени вноски, ако възможността на Общината е 

такава, че ние не можем да платим три вноски, това означава, че ние на третия месец те 

ни искат цялата сума плюс лихвите, плюс неустойка, да бъде разплатена. И тогава може 

да бъде поставено така, че ние ако плащаме на хората, за да си получат заплати, макар и 

ниски на фона на средна работна заплата на територията на община Смолян, в същото 

време ние ще отидем след два месеца или след три на цялостно погасяване, което и тези 

10 000 000 може да ни станат и половината и повечето да отидат само за лихви и 

неустойки и самата главница към „Инвестбанк”. 

СЛАВКА КАМЕНОВА: Г-н Топов, от изказването на г-жа Аръчкова стана ясно, че 

рефинансирането ще бъде за общинския дълг. Ако при това положение… 

ФИЛИП ТОПОВ: Г-жо Каменова, с цялото ми уважение към г-жа Аръчкова. Оставам с 

впечатлението, че не се знае какво значи съществуващ дълг, съществуващ дълг. Ако 

наистина състоянието с „Инвестбанк” е толкова безизходно, част от колегите 

предложиха този дългосрочен дълг, който възнамеряваме да вземем, да бъде в размер 

на 7 000 000. Завършвам, г-жо председател. Считам, че докладната записка се нуждае 

от сериозно преработване и няма как в движение да посочим и допълнения към 

предложението с конкретиката, която налага Закона за общинския дълг, както и 

преработване на самите решения.  

СЛАВКА КАМЕНОВА: Поддържате предложението си за отлагане? 

ФИЛИП ТОПОВ: Смятам, че 7 дена са достатъчни да я преработим. 

СЛАВКА КАМЕНОВА: Г-н Сабрутев. 

СТЕФАН САБРУТЕВ: Значи аз пак ще направя предложение да се отложи тази точка. 

Само да кажа на г-жа Аръчкова, когато трябва да се разговаря с такива финансови 

институции като банки, трябва по-внимателно да се говори с тях. Естествено, че ще ви 

откажат.  

СЛАВКА КАМЕНОВА: Насрочете си една специална среща с г-жа Аръчкова.  

СТЕФАН САБРУТЕВ: Не може да сте клиент на банката и само кредит да обслужвате. 

СЛАВКА КАМЕНОВА: Да се ориентираме към приключване на разискванията. Който 

е съгласен, колеги, да прекратим разискванията, моля да гласува. 

ГЛАСУВАХА: „ЗА” – 17, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0. 
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СЛАВКА КАМЕНОВА: Останалите не гласуват. Останалите са извън залата, така 

разбирам. 17 гласа „за”, прекратяваме разискванията. По реда на постъпилите 

предложения. Всъщност трябва да гласуваме първо предложението, което постъпи за 

отлагане разглеждането на тази докладна. 

(Филип Топов, от място: За следващо заседание.) 

СЛАВКА КАМЕНОВА: За следващо заседание. Следващото, което още не е насрочено. 

Колеги, който е съгласен да се отложи разглеждането на тази точка, моля да гласува. 

ГЛАСУВАХА: „ЗА” – 11, „ПРОТИВ” – 12, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 1. 

СЛАВКА КАМЕНОВА: 11 „за” отлагане, 1 „въздържал се”, 12 „против”. 

(Михаил Генчев, от място: Моля, моля. Обявете официално гласуването.) 

(Виолета Бояджиева: 24 общински съветници присъстват в залата.) 

СЛАВКА КАМЕНОВА: 11 „за” отлагане, 1 „въздържал се” и 12 „против”. Проверка на 

кворума. 

(Виолета Бояджиева: 24 човека са в зала.) 

(Михаил Генчев, от място: Искаме прегласуване. Моля прегласуване.) 

СЛАВКА КАМЕНОВА: На какво основание? Оспорвате резултата? 

(Михаил Генчев, от място: Оспорвам гласуването.) 

СЛАВКА КАМЕНОВА: Г-н Генчев оспорвате процедурата или гласуването? 

(Михаил Генчев, от място: Оспорвам гласуването.) 

СЛАВКА КАМЕНОВА: Прегласуване се иска на две основания: ако се оспорва 

процедурата или се оспорва резултата. 

(Михаил Генчев, от място: Оспорвам резултата и искам прегласуване.) 

(Виолета Бояджиева: Ще помоля само да задържите ръцете малко повече.) 

СЛАВКА КАМЕНОВА: Добре, допускам прегласуване. Забелязах, че има известно 

колебание. Направено е предложение за отлагане на разглеждането на тази точка. 

Който е съгласен да се отложи, моля да гласува. 

ГЛАСУВАХА: „ЗА” – 11, „ПРОТИВ” – 13, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 1. 

СЛАВКА КАМЕНОВА: „За” 11, „против” 13 и 1 „въздържал се”. Не се приема 

предложението. 

СТОЯН ИВАНОВ: Отрицателен вот. 

(Филип Топов, от място: Отрицателен вот след като приемем или не приемем.) 

СЛАВКА КАМЕНОВА: Да, разбрах.  

СТОЯН ИВАНОВ: Отрицателен вот. Миналият път г-н кмета отложи приемането точно 

по тази причина – да се доработи, да се изясни. Имаше месеци. За трети път сме, сега 

четвърти път. Тази работа е ясна. Ако ще вървим напред да решаваме проблемите, да ги 

решаваме. Ако не – да си преминаваме към следващите и приключва се. 

СЛАВКА КАМЕНОВА: Подлагам на гласуване предложението на Комисията по 

ТУОС, която е направила конкретно предложение да се промени в т. 6 фиксирания 

лихвен процент не по-висок от 4 %, да бъде не по-висок от 3 %. Който е „за” това 

предложение, моля да гласува. Гласуваме предложението, за да преминем към цялата 

докладна.  

ГЛАСУВАХА: „ЗА” – 9, „ПРОТИВ” – 6, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 7. 

СЛАВКА КАМЕНОВА: „За” 9, „против” 6, „въздържали се” 7. Предложението не се 

приема. По отношение предложението на г-н Топов за промяна в заглавието и другите, 

не точно козметични, а те са предложения, които са във връзка с основното 

предложение за промяна в наименованието, се приемат от вносителя. Така че не ги 

подлагам на гласуване, включително и основанието, което се променя. Там, където 

беше останало от предишната докладна основанието за инвестиционните проекти, 

всъщност по предложение на комисията да отпадне, вносителят го приема. Мисля, че 

изчерпахме тези предложения. Подлагам на гласуване основното предложение за 
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приемане на докладната в този вид, както е предложена, с нанасяне промените от г-н 

Топов в наименованието и тези другите неща, които следват от тази промяна. 

(Стефан Сабрутев, от място: Можете ли да ги зачетете, че станаха много 

промени?) 

 

Поименно гласуване на проекта за решение по т. 1 от дневния ред: 

1. Анита Чолакова     – „за” 

2. Антон Тодоров      – „за” 

3. Валентин Кюлхански    – „въздържал се” 

4. Валентин Цолов     – „въздържал се” 

5. Данчо Киряков     – отсъства 

6. Димитър Кръстанов    – „въздържал се” 

7. Димитър Николов    – „за” 

8. Екатерина Гаджева    – „за” 

9. Елисавета Лободова    – „против” 

10. Ивайло Халваджиев    – „за” 

11.  Иван Пищалов     – „против” 

12.  Илия Томов     – „против” 

13.  Кирил Асенов     – отсъства 

14.  Кирил Хаджихристев    – „въздържал се” 

15.  Коста Начев     – „против” 

16.  Костадин Василев    – „за” 

17.  Мария Семерджиева    – „за” 

18.  Марияна Методиева    – отсъства 

19.  Милен Журналов    – „за” 

20.  Милен Пачелиев    – отсъства 

21.  Михаил Гунчев     – „за” 

22.  Михаил Генчев    – „против” 

23.  Петър Мирчев    – „за” 

24.  Салих Аршински   – „за” 

25.  Славка Каменова   – „за” 

26.  Стефан Сабрутев   – „против” 

27.  Стоян Иванов    – „за” 

28.  Филип Топов    – „въздържал се” 

29.  Юлия Кисьова    – „за” 

 

СЛАВКА КАМЕНОВА: Резултат? 

(Виолета Бояджиева: 14 „за”, „против” 6,  „въздържали се” 5.) 

СЛАВКА КАМЕНОВА: 14 „за”, 6 „против” и 5 „въздържали се”. Не се приема. 

(Михаил Генчев, от място: А, честито!) 

СЛАВКА КАМЕНОВА: Не се приема предложението.  

 

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 

№ 195 

 

Не приема предложението за вземане на решение за рефинансиране на 

съществуващ дълг на Община Смолян чрез емитиране на облигации. 
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СЛАВКА КАМЕНОВА: 15 минути почивка. 

 

* * * * * 

 

(След почивката:) 

СЛАВКА КАМЕНОВА: Г-жо Бояджиева, проверка на кворума. 

(Виолета Бояджиева: 21 общински съветници .) 

СЛАВКА КАМЕНОВА: 21 общински съветници. Продължаваме заседанието. на 

дневен ред за разглеждане е т. 2. 

 

ПО ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Кандидатстване на Община Смолян с 

проектно предложение „Ремонт и рехабилитация на улици, тротоари, 

надлези,пешеходни алеи и детски площадки за подобряване на градска среда на 

гр. Смолян“, по Инвестиционен приоритет „Градска среда“, Група дейности 

„Градска среда“, включено в инвестиционната програма на Община Смолян по 

процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на Интегрирани планове за 

градско възстановяване и развитие”, Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано 

градско развитие“ на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. 

Докладва: Николай Мелемов – кмет на Община Смолян 

 

СЛАВКА КАМЕНОВА: От комисиите няма постъпили предложения за промяна. Г-н 

Мелемов? 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Няма нищо какво да добавя по точката. 

СЛАВКА КАМЕНОВА: Няма и смисъл. Откривам дискусия. Има ли предложения по 

тази точка? Ако няма, моля да гласуваме прекратяване на разискванията. 

ГЛАСУВАХА: „ЗА” – 22, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0. 

СЛАВКА КАМЕНОВА: С 22 гласа „за”, без „против” и „въздържали се”, прекратяваме 

разискванията. Поименно гласуване по предложението. 

 

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

1. Анита Чолакова     – „за” 

2. Антон Тодоров      – „за” 

3. Валентин Кюлхански    – „за” 

4. Валентин Цолов     – „за” 

5. Данчо Киряков     – отсъства 

6. Димитър Кръстанов    – „за” 

7. Димитър Николов    – отсъства 

8. Екатерина Гаджева    – „за” 

9. Елисавета Лободова    – „за” 

10. Ивайло Халваджиев    – „за” 

11.  Иван Пищалов     – „за” 

12.  Илия Томов     – „за” 

13.  Кирил Асенов     – отсъства 

14.  Кирил Хаджихристев    – „за” 

15.  Коста Начев     – „за” 

16.  Костадин Василев    – „за” 

17.  Мария Семерджиева    – „за” 

18.  Марияна Методиева    – отсъства 

19.  Милен Журналов    – „за” 

20.  Милен Пачелиев    – отсъства 

21.  Михаил Гунчев     – „за” 
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22.  Михаил Генчев    – отсъства 

23.  Петър Мирчев    – „за” 

24.  Салих Аршински   – „за” 

25.  Славка Каменова   – „за” 

26.  Стефан Сабрутев   – „за” 

27.  Стоян Иванов    – „за” 

28.  Филип Топов    – „за” 

29.  Юлия Кисьова    – „за” 

 

СЛАВКА КАМЕНОВА: Резултат? 

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

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

решението по т. 2. 

 

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 

№ 196 

 

1. Дава съгласие Община Смолян да кандидатства с проектно предложение 

„Ремонт и рехабилитация на улици, тротоари, надлези,пешеходни алеи и детски 

площадки за подобряване на градска среда на гр. Смолян“, по Инвестиционен 

приоритет „Градска среда“, Група дейности „Градска среда“, включено в 

инвестиционната програма на Община Смолян по процедура BG16RFOP001-1.001-039 

„Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие”, 

Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на Оперативна 

програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. 

2. Декларира, че ще бъде осигурена устойчивост за предложеното проектно 

предложение  и че видът и предназначението на обектите на интервенция няма да бъде 

променян за период, не по-малък от 5 години след получаване на крайното плащане от 

програмата към общината, като бенефициент.  

3. Упълномощава кмета на Община Смолян да подготви документацията по 

кандидатстване, която да бъда подадена в срок до 31.07.2016 г. чрез Модула за 

електронни услуги в ИСУН 2020 пред Междинното звено за оценка. 

 

ПО ТРЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:  Кандидатстване на Община Смолян с 

проектно предложение „Обновяване и енергийна ефективност на образователна 

инфраструктура в гр. Смолян“, по Инвестиционен приоритет „Образователна 

инфраструктура“, включено в инвестиционната програма на Община Смолян по 

процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на Интегрирани планове за 

градско възстановяване и развитие”, Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано 

градско развитие“ на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. 

Докладва: Николай Мелемов – кмет на Община Смолян 

 

СЛАВКА КАМЕНОВА: Отново по Оперативна програма региони в растеж. Става дума 

за различни обекти. Няма предложения от комисиите. 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Тука разликата е, че е обновяване и енергийна ефективност на 

образователната инфраструктура. Няма какво повече да добавя. 

СЛАВКА КАМЕНОВА: Откривам дискусия. Има ли предложения? Ако няма, моля да 

прекратим разискванията, колеги. 
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ГЛАСУВАХА: „ЗА” – 22, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0. 

СЛАВКА КАМЕНОВА: С 22 гласа „за”, прекратяваме разискванията. Поименно 

гласуване. 

 

Поименно гласуване на проекта за решение по т. 3 от дневния ред: 

1. Анита Чолакова     – „за” 

2. Антон Тодоров      – „за” 

3. Валентин Кюлхански    – „за” 

4. Валентин Цолов     – „за” 

5. Данчо Киряков     – отсъства 

6. Димитър Кръстанов    – „за” 

7. Димитър Николов    – „за” 

8. Екатерина Гаджева    – „за” 

9. Елисавета Лободова    – „за” 

10. Ивайло Халваджиев    – „за” 

11.  Иван Пищалов     – „за” 

12.  Илия Томов     – „за” 

13.  Кирил Асенов     – отсъства 

14.  Кирил Хаджихристев    – отсъства 

15.  Коста Начев     – „за” 

16.  Костадин Василев    – „за” 

17.  Мария Семерджиева    – „за” 

18.  Марияна Методиева    – отсъства 

19.  Милен Журналов    – отсъства 

20.  Милен Пачелиев    – отсъства 

21.  Михаил Гунчев     – „за” 

22.  Михаил Генчев    – отсъства 

23.  Петър Мирчев    – „за” 

24.  Салих Аршински   – „за” 

25.  Славка Каменова   – „за” 

26.  Стефан Сабрутев   – „за” 

27.  Стоян Иванов    – „за” 

28.  Филип Топов    – „за” 

29.  Юлия Кисьова    – „за” 

 

СЛАВКА КАМЕНОВА: Резултат? 

(Виолета Бояджиева: 22 „за”, без „против” и „въздържали се”.) 

СЛАВКА КАМЕНОВА: С 22 гласа „за”, без „против” и „въздържали се”, приема се 

решение по докладната. Приема се решението по т. 3.  

 

Общинският съвет след като се запозна с докладната записка на кмета на Община  

- Смолян – НИКОЛАЙ ТОДОРОВ МЕЛЕМОВ, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 23  от 

Закона за местното самоуправление и местната администрация 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 197 

 

1. Дава съгласие Община Смолян да кандидатства с проектно предложение 

„Обновяване и енергийна ефективност на образователна инфраструктура в гр. Смолян“, 

по Инвестиционен приоритет „Образователна инфраструктура“, включено в 

инвестиционната програма на Община Смолян по процедура BG16RFOP001-1.001-039 
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„Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие”, 

Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на Оперативна 

програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. 

2. Декларира, че ще бъда осигурена устойчивост за предложеното проектно 

предложение  и че образователните институции, включени в него, няма да бъдат 

закривани за период, не по-малък от 5 години след получаване на крайното плащане от 

програмата към общината, като бенефициент.  

3. Упълномощава кмета на Община Смолян да подготви документацията по 

кандидатстване, която да бъда подадена в срок до 31.07.2016 г. чрез Модула за 

електронни услуги в ИСУН 2020 пред Междинното звено за оценка. 

 

ПО ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Кандидатстване на Община Смолян 

с проектно предложение „Изграждане на нови социални жилища“, по 

Инвестиционен приоритет „Социална инфраструктура“, Група дейности 

„Социална инфраструктура“, включено в инвестиционната програма на Община 

Смолян по процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на Интегрирани 

планове за градско възстановяване и развитие”, Приоритетна ос 1 „Устойчиво и 

интегрирано градско развитие“ на Оперативна програма „Региони в растеж“ 

2014-2020 г. 

Докладва: Николай Мелемов – кмет на Община Смолян 

 

СЛАВКА КАМЕНОВА: Тука пак е „Региони в растеж”, в частта „Социална 

инфраструктура”. 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Няма какво да добавя. 

СЛАВКА КАМЕНОВА: Няма предложения от комисиите. Вносителят поддържа 

докладната. Дискусия? Имаме ли предложения? Ако няма, моля да прекратим 

разискванията. 

ГЛАСУВАХА: „ЗА” – 23, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0. 

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

разискванията. Подлагам на гласуване предложението за решение, което ще бъде 

поименно. 

 

Поименно гласуване на проекта за решение по т. 4 от дневния ред: 

1. Анита Чолакова     – „за” 

2. Антон Тодоров      – „за” 

3. Валентин Кюлхански    – „за” 

4. Валентин Цолов     – „за” 

5. Данчо Киряков     – отсъства 

6. Димитър Кръстанов    – отсъства 

7. Димитър Николов    – „за” 

8. Екатерина Гаджева    – „за” 

9. Елисавета Лободова    – „за” 

10. Ивайло Халваджиев    – „за” 

11.  Иван Пищалов     – „за” 

12.  Илия Томов     – „за” 

13.  Кирил Асенов     – отсъства 

14.  Кирил Хаджихристев    – „за” 

15.  Коста Начев     – „за” 

16.  Костадин Василев    – „за” 

17.  Мария Семерджиева    – „за” 

18.  Марияна Методиева    – отсъства 
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19.  Милен Журналов    – „за” 

20.  Милен Пачелиев    – отсъства 

21.  Михаил Гунчев     – „за” 

22.  Михаил Генчев    – отсъства 

23.  Петър Мирчев    – „за” 

24.  Салих Аршински   – „за” 

25.  Славка Каменова   – „за” 

26.  Стефан Сабрутев   – „за” 

27.  Стоян Иванов    – „за” 

28.  Филип Топов    – „за” 

29.  Юлия Кисьова    – „за” 

 

СЛАВКА КАМЕНОВА: Резултат? 

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

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

решението.  

 

Общинският съвет след като се запозна с докладната записка на кмета на Oбщина  

- Смолян – НИКОЛАЙ ТОДОРОВ МЕЛЕМОВ, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 23  от 

Закона за местното самоуправление и местната администрация 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 198 

 

1. Дава съгласие Община Смолян да кандидатства с проектно предложение 

„Изграждане на нови социални жилища“, по Инвестиционен приоритет „Социална 

инфраструктура“, Група дейности „Социална инфраструктура“, включено в 

инвестиционната програма на Община Смолян по процедура BG16RFOP001-1.001-039 

„Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие”, 

Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на Оперативна 

програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. 

2. Декларира, че ще бъде осигурена устойчивост за предложеното проектно 

предложение  и че изградените социални жилища няма да бъдат закрити за период, не 

по-малък от 5 години след получаване на крайното плащане от програмата към 

общината, като бенефициент.  

3. Упълномощава кмета на Община Смолян да подготви документацията по 

кандидатстване, която да бъда подадена в определения срок чрез Модула за електронни 

услуги в ИСУН 2020 пред Междинното звено за оценка. 

 

ПО ПЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:  Промяна предназначението на 

урегулиран поземлен имот IV – Озеленяване, предвиден в устройствения план за 

озеленена площ в кв.140а по плана на гр. Смолян, кв. Смолян. 

Докладва: Николай Мелемов – кмет на Община Смолян 

 

СЛАВКА КАМЕНОВА: Няма предложения от комисиите. Вносителят, поддържате 

докладната? 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Да, поддържам я.  

СЛАВКА КАМЕНОВА: Откривам дискусия. Ако няма разисквания, моля да прекратим 

разискванията. 

ГЛАСУВАХА: „ЗА” – 24, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0. 
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СЛАВКА КАМЕНОВА: С 24 гласа „за”, без „против” и „въздържали се”, прекратяваме 

разискванията. Който е съгласен да подкрепим това предложение, моля да гласува с 

вдигане на ръка. 

ГЛАСУВАХА: „ЗА” – 24, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0. 

СЛАВКА КАМЕНОВА: С 24 гласа „за”, без „против” и „въздържали се”, приема се 

решението по т. 5. 

 

Общинският съвет след като се запозна с докладната записка на кмета на Oбщина  

- Смолян – НИКОЛАЙ ТОДОРОВ МЕЛЕМОВ, на основание чл.21 ал.1 т.11 от Закона 

за местното самоуправление и местната администрация и протокол от проведено 

обществено обсъждане на основание чл.127 ал.1 от ЗУТ от 26.05.2016год. 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 199 

 

 Допуска промяна на ПУП – ПРЗ с преотреждане на УПИ IV – Озеленяване в УПИ 

IV – за социални жилища в кв.140а по плана на  гр. Смолян, кв. Смолян, при граници : 

улични регулации и УПИ І – 1964, 1965.  

 
Приложение: Проект за промяна на ПУП – ПРЗ  в кв.140а по плана на гр. Смолян, кв. Смолян в М 1 : 500. 

 

 

ПО ШЕСТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:  Разрешение за изработване на 

Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване за поземлен имот с 

идентификатор 67653.133.11 в местност „Могилата”, землище на гр. Смолян. 

Докладва: Николай Мелемов – кмет на Община Смолян 

 

СЛАВКА КАМЕНОВА: Няма предложения от комисиите. Вносителят поддържа 

предложението. 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Няма какво да добавя. 

СЛАВКА КАМЕНОВА: Откриваме дискусия. Ако няма предложения и разисквания, 

колеги моля да прекратим разискванията. 

ГЛАСУВАХА: „ЗА” – 24, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0. 

СЛАВКА КАМЕНОВА: С 24 гласа „за”, без „против” и „въздържали се”, прекратяваме 

разискванията. Който е съгласен да подкрепим това предложение, 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”, приема се 

решение по т. 6. 

 

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

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

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 200 

 

           1. Разрешава изработването на проект за Подробен устройствен план - План за 

регулация и застрояване за поземлен имот с идентификатор 67653.133.11 в местност 

„Могилата”, землище на гр. Смолян, със следните параметри  – устройствена зона Ов, 

височина на застрояване до 7 метра, плътност на застрояване до 30%, кинт до 0.8, 

озеленяване – мин.50%. 



 35 

 Проектът да се изработи от правоспособни проектанти и да отговаря на 

изискванията на Наредба № 8 от 14.06.2001 г. за обема и съдържанието на 

устройствените схеми и планове и Наредба № 7 от 22.12.2003 г. за правила и нормативи 

за устройство на отделните видове територии и устройствени зони. Към проекта да се 

представят становища от РИОСВ, РЗИ и схеми Ел и Ви К части.  

 Проектът да се представи в Община Смолян окомплектован с актуална скица от 

кадастралната карта на гр. Смолян и изработен в М 1:1000. 

 2. Одобрява задание за изработване за Подробен устройствен план  - План за 

регулация и застрояване за поземлен имот с идентификатор 67653.133.11 в местност 

„Могилата”, землище на гр. Смолян.       

 
Приложение : Задание за изработване за Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване 

за поземлен имот с идентификатор 67653.133.11 в местност „Могилата”, землище на гр. Смолян. 

 

 

ПО СЕДМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Проект на Наредба за изменение и 

допълнение на Наредбата за условията и реда за установяване на жилищни нужди, 

настаняване под наем и продажба на жилища – общинска собственост. 

Докладва: Николай Мелемов – кмет на Община Смолян 

 

СЛАВКА КАМЕНОВА: Няма предложения от комисиите.  

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: С настоящият проект се цели Наредбата да бъде приведена в 

съответствие със Закона за общинска собственост. 

СЛАВКА КАМЕНОВА: Има две изменения, с които трябва да се съобразим. Дискусия? 

Има ли разисквания, колеги? Има ли предложения? Ако няма, моля да прекратим 

разискванията. 

ГЛАСУВАХА: „ЗА” – 24, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0. 

СЛАВКА КАМЕНОВА: С 24 гласа „за”, без „против” и „въздържали се”, прекратихме 

дискусията. Който е съгласен да подкрепим предложението за решение за изменение на 

Наредбата и привеждането й в съответствие със Закона за общинската собственост, 

моля да гласува с вдигане на ръка. 

ГЛАСУВАХА: „ЗА” – 24, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0. 

СЛАВКА КАМЕНОВА: С 24 гласа „за”, без „против” и „въздържали се”, приема се 

решението по т. 7 

 

Общинският съвет на основание чл. 21, ал. 1, т.23 и ал.2 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл.76, ал.3 от Административно 

процесуалният кодекс и чл. 45а от Закона за общинската собственост прие 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 201 

 

1. Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба за условията и реда за 

установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на жилища – 

общинска собственост на Община Смолян. 

 

2. Възлага на Кмета на Община Смолян да я оповести чрез публикуване на 

интернет – страницата на Община Смолян. 

 
Приложение: Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за установяване на 

жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на жилища – общинска собственост. 
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ПО ОСМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Поправка на очевидна фактическа 

грешка в чл. 22 от Наредба  № 1 за осигуряване на обществения ред на 

територията на община Смолян, приета с Решение № 64 от 18.02.2016 г. на 

Общински съвет – Смолян. 

Докладва: Николай Мелемов – кмет на Община Смолян 

 

СЛАВКА КАМЕНОВА: Допусната е една тафтология, колеги. Тука се повтаря ал. 4, 

което наложи да се пренаредят алинеите на чл. 22. Това е предложението. Г-н Мелемов, 

няма предложения от комисиите. Поддържате предложението? 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Да. 

СЛАВКА КАМЕНОВА: Дискусия? Ако няма предложения, моля да прекратим 

разискванията. 

ГЛАСУВАХА: „ЗА” – 24, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0. 

СЛАВКА КАМЕНОВА: С 24 гласа „за”, без „против” и „въздържали се”, прекратявам 

разискванията. Който е съгласен да подкрепим това предложение, моля да гласува с 

вдигане на ръка. 

ГЛАСУВАХА: „ЗА” – 24, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0. 

СЛАВКА КАМЕНОВА: С 24 гласа „за”, без „против” и „въздържали се”, приема се 

решение по т. 8. 

 

Общинският съвет на основание чл. 62, ал. 2 от Административнопроцесуалния 

кодекс прие 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 202 

 

1. Общински съвет – Смолян допуска поправка на очевидна фактическа  грешка в 

чл. 22  от Наредба № 1 за осигуряване на обществения ред на територията на община 

Смолян, приета с Решение № 64 от 18.02.2016 г. на Общински съвет – Смолян като сега 

съществуващите две алинеи с № 4 стават съответно ал. 4 и ал. 5, а досегашната ал. 5, 

става ал. 6. След поправката на фактическата грешка текста на чл. 22 придобива 

следното съдържание: 

   Чл. 22. (1) Забранява се посещението на обществени места след 20.00 часа на 

малолетни лица – до 14-годишна възраст включително, в нощни барове, ресторанти, 

дискотеки и други заведения за развлечения със сервиране на алкохол и/или тютюневи 

изделия, в игрални компютърни зали и интернет клубове, освен в присъствието на 

родителите, попечителите или други лица, които полагат грижи за дете.  

(2) Забранява се посещението на обществени места след 22.00 часа на 

непълнолетни лица – навършили 14-годишна възраст, но не са навършили 18-годишна 

възраст, в нощни барове, ресторанти, дискотеки и други заведения за развлечения със 

сервиране на алкохол и/или тютюневи изделия, както и в игрални компютърни зали и 

интернет клубове, освен в присъствието на родителите, попечителите или други лица, 

които полагат грижи за дете.  

(3) Ако родителите, попечителите или другите лица, които полагат грижи за дете, 

не могат да го придружат, те са длъжни да осигурят пълнолетно дееспособно лице за 

негов придружител на обществени места след 22.00 часа, ако детето е навършило 14-

годишна възраст, но не е навършило 18-годишна възраст. 

(4) Пълнолетното лице удостоверява качеството си на придружител по ал. 3 чрез 

писмен документ (декларация) за изразено съгласие от родителите, попечителите или 

други лица, които полагат грижи за дете. В декларацията посочва, следните данни:  
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-Трите имена и постоянен адрес на декларатора    

(родителя/настойника/попечителя/друго лице, което полага грижи за детето); 

- Трите имена на детето и постоянния му адрес; 

- Трите имена и постоянния адрес на придружителя на детето; 

- Дата и часови период на придружаване на детето; 

- Подпис на декларатора. 

(5) Задължават се собствениците и наемателите на обекти по предходните алинеи, 

както и работещите в тях да не допускат посещение на малолетни и непълнолетни лица 

в нарушение на ал. 1 и 2, като за целта собствениците и наемателите са длъжни да 

организират необходимия пропускателен режим и осигурят реда в и около обекта. 

(6) В заведенията не се допускат лица, които отказват или не могат да удостоверят 

своето пълнолетие. 

 

ПО ДЕВЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Предоставяне на част от имот 

публична общинска собственост за безвъзмездно управление на Главна дирекция 

„Изпълнение на наказанията“ гр. София, Областна служба „Изпълнение на 

наказанията“, гр. Смолян към Министерство на правосъдието, по реда на Закона 

за общинската собственост. 

Докладва: Николай Мелемов – кмет на Община Смолян 

 

СЛАВКА КАМЕНОВА: Предложение за изразяване на съгласие за безвъзмездно 

управление в полза на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията”, гр. София. Няма 

предложения от комисиите. 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Има изтекъл договор и затова се налага да се поднови. 

СЛАВКА КАМЕНОВА: За Областна служба „Изпълнение на наказанията”. Откривам 

дискусия. Има ли предложения? Ако няма, моля да прекратим разискванията. 

ГЛАСУВАХА: „ЗА” – 24, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0. 

СЛАВКА КАМЕНОВА: С 24 гласа „за”, без „против” и „въздържали се”, прекратяваме 

дискусията. Поименно гласуване. Става дума за разпореждане с общински имот. 

 

Поименно гласуване на проекта за решение по т. 9 от дневния ред: 

1. Анита Чолакова     – „за” 

2. Антон Тодоров      – „за” 

3. Валентин Кюлхански    – „за” 

4. Валентин Цолов     – „за” 

5. Данчо Киряков     – отсъства 

6. Димитър Кръстанов    – „за” 

7. Димитър Николов    – „за” 

8. Екатерина Гаджева    – „за” 

9. Елисавета Лободова    – „за” 

10. Ивайло Халваджиев    – „за” 

11.  Иван Пищалов     – „за” 

12.  Илия Томов     – „за” 

13.  Кирил Асенов     – отсъства 

14.  Кирил Хаджихристев    – „за” 

15.  Коста Начев     – „за” 

16.  Костадин Василев    – „за” 

17.  Мария Семерджиева    – „за” 

18.  Марияна Методиева    – отсъства 

19.  Милен Журналов    – „за” 

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

22.  Михаил Генчев    – „за” 

23.  Петър Мирчев    – „за” 

24.  Салих Аршински   – „за” 

25.  Славка Каменова   – „за” 

26.  Стефан Сабрутев   – „за” 

27.  Стоян Иванов    – „за” 

28.  Филип Топов    – „за” 

29.  Юлия Кисьова    – „за” 

 

СЛАВКА КАМЕНОВА: Резултат? 

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

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

по т. 9. 

 

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

самоуправление и местната администрация и   чл. 12, ал. 3  от Закона за общинската 

собственост прие 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 203 

 

І. Дава съгласие да се предостави безвъзмездно управление в полза на Главна 

дирекция „Изпълнение на наказанията – гр. София, Областна служба „Изпълнение на 

наказанията” – гр. Смолян към Министерство на правосъдието  върху следните имоти 

публична общинска собственост: Офиси с №№510, 511, 512, 513, 514 , 515  и 518 А с 

обща площ 139,37 кв.м., находящи се на V – ти етаж и съответните общи части с площ 

– 118,56 кв.м., в източното крило на административната сграда на Община Смолян с 

идентификатор 67653.918.43.13.5, ситуирана в поземлен имот с идентификатор 

67653.918.43 по кадастрална карта на гр. Смолян, образуващ УПИ І, кв. 6 по ПУП на гр. 

Смолян, Ц.Ч., актувана с Акт за публична общинска собственост №430/15.01.2001 г. 

ІІ. Възлага на кмета на Община Смолян да  издаде заповед и да сключи договор за 

безвъзмездно управление  със срок от 5 /пет/ години на гореописаните помещения.   

 

ПО ДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Предоставяне на безвъзмездно 

управление на част от имот публична общинска собственост на Областна 

дирекция „Земеделие“ гр. Смолян, по реда на Закона за общинската собственост. 

Докладва: Николай Мелемов – кмет на Община Смолян 

 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Аналогична докладна. 

СЛАВКА КАМЕНОВА: Няма предложения от комисиите. Поддържа вносителят 

докладната записка. Дискусия? Има ли предложения? Ако няма, моля да прекратим 

разискванията. 

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

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

разискванията. Поименно гласуване за решението. 

 

Поименно гласуване на проекта за решение по т. 10 от дневния ред: 

1. Анита Чолакова     – „за” 

2. Антон Тодоров      – „за” 

3. Валентин Кюлхански    – „за” 
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4. Валентин Цолов     – „за” 

5. Данчо Киряков     – отсъства 

6. Димитър Кръстанов    – „за” 

7. Димитър Николов    – „за” 

8. Екатерина Гаджева    – „за” 

9. Елисавета Лободова    – „за” 

10. Ивайло Халваджиев    – „за” 

11.  Иван Пищалов     – „за” 

12.  Илия Томов     – „за” 

13.  Кирил Асенов     – отсъства 

14.  Кирил Хаджихристев    – „за” 

15.  Коста Начев     – „за” 

16.  Костадин Василев    – „за” 

17.  Мария Семерджиева    – „за” 

18.  Марияна Методиева    – отсъства 

19.  Милен Журналов    – „за” 

20.  Милен Пачелиев    – отсъства 

21.  Михаил Гунчев     – „за” 

22.  Михаил Генчев    – „за” 

23.  Петър Мирчев    – „за” 

24.  Салих Аршински   – „за” 

25.  Славка Каменова   – „за” 

26.  Стефан Сабрутев   – „за” 

27.  Стоян Иванов    – „за” 

28.  Филип Топов    – „за” 

29.  Юлия Кисьова    – „за” 

 

СЛАВКА КАМЕНОВА: Резултат? 

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

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

решението по т. 10. 

 

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

самоуправление и местната администрация и   чл. 12, ал. 3  от Закона за общинската 

собственост прие 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 204 

 

           І. Дава съгласие да се предостави безвъзмездно управление в полза на Областна 

дирекция „Земеделие“ гр. Смолян, към Министерство на земеделието и храните, за 

осъществяване на дейността на Общинска служба по земеделие - Смолян, върху 

следните  помещения публична общинска собственост, както следва: 

Офиси находящи се на ІІІ-ти етаж в източно крило на административна сграда на 

община Смолян, офис № 301 с площ 42,23, стая № 302 с площ 19,60, стая № 303 с площ 

– 19,60 , стая № 304 с площ – 19,60, стая № 305 с площ- 20,06 сервизно помещение с 

обща площ 33,80 кв.м. и 114,69 кв.м. и прилежащи площи от общите части, 

разположени в самостоятелен обект с идентификатор 67653.918.43.13.3 на  сграда, 

построена в поземлен имот с идентификатор 67653.918.43 по кадастрална карта на 

гр.Смолян, одобрена със Заповед № РД-18-1410.05.2005 г., образуващ   УПИ І, кв. 6 по 
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ПУП на гр. Смолян, Ц.Ч.,  Актувана с акт за публична общинска собственост 

№430/15.01.2001 година. 

   ІІ. Възлага  на кмета на Община Смолян да изготви заповед и да сключи договор 

за безвъзмездно управление  със срок  от 5 години . 

 

ПО ЕДИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Отдаване под наем чрез 

публично оповестен конкурс на част от имот общинска собственост по реда на 

Закона за общинската собственост. 

Докладва: Николай Мелемов – кмет на Община Смолян 

 

СЛАВКА КАМЕНОВА: И тук във връзка със забележката на г-н Кръстанов, колеги, 

изпратихме ви повторно докладна на вашите мейли, тъй като имаше наистина промяна 

в уточняване на определени параметри на имота. Гласуваме по втората докладна, която: 

„Дава съгласие за провеждане на публично оповестен конкурс …, обслужващ терен с 

площ 678 кв. м. за изграждане на открит басейн с размер 20,00 х 12,00 с дълбочина …”, 

съответно детски басейн, „… обслужващ терен с площ 249 кв. м., включващ две 

съблекални и медицински пункт.” Това е, г-н Кръстанов. 

(Димитър Кръстанов, от място: 1133 отпада, така ли?) 

СЛАВКА КАМЕНОВА: Да, да. Второто, това, което уточнихме. Момент само да кажа. 

Само да  зачета предложението на Комисията по ТУОС. Има предложение да се 

оттегли докладната записка, за да може да се съгласува с главния архитект и 

прецезиран през Експертния съвет по устройство на територията и да бъде записано в 

конкурсните условия банкова гаранция за изграждане на обекта. Това беше 

предложението на Комисията по териториално устройство. За оттегляне, г-н Мелемов? 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Аз не смятам, че трябва да се оттегли. Просто според мен един 

открит плувен комплекс би бил придобивка за града, за младите хора в града и за 

туристите. Частна инициатива, Общината няма да инвестира. Моля на вашето внимание 

да вземете отношение. 

СЛАВКА КАМЕНОВА: Г-н Тодоров, искате ли да поясните нещо, ако сме сбъркали? 

Заповядайте. 

АНТОН ТОДОРОВ: Не знам какво сме сбъркали. Аз ще кажа мотивите, по които 

Комисията по ТУОС има някакви опасения. Първо, предлага се един идеен проект, 

който не е санкциониран от никакъв административен орган. Главният архитект е 

човекът, който ръководи устройството на територията. Това произтича от това, че 

вкарахме интегриран план, на който направихме връзка на спортната зала и басейна със 

спортните съоръжения от другата страна. Точно през този терен. Ако не да не се дава, 

поне да се огледа дали това отговаря на нормите. В момента, както е дадено, това 

цялото ще се загради и достъпа, който е и сме инвестирали в този Интегриран план и 

намерението на всички ни е спортните обекти, басейни и спортна зала да се обвържат с 

откритите терени, все едно отпада. А второто, за банковата гаранция, просто не сме 

наясно този инвеститор, който ще го вземе, дали е наясно, че по-загубен терен за 

басейн от това няма. В тази синевица, само отоплението, да повдигне градусите на 

водата от 17 на 27 е инвестиция от порядъка на 30 000 лв. на месец. Само отоплението, 

не говоря за друго. 

СЛАВКА КАМЕНОВА: Освен ако не е за руски туристи. 

АНТОН ТОДОРОВ: Освен да е за моржове. От там са опасенията, че има нещо 

недообмислено, недоизяснено. И по този начин и затова го поискахме, за евентуално 

доосмисляне и доработване. 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Г-н Тодоров е прав, че ако трябваше да инвестираме 

Общината, това щяха да бъдат основни въпроси, но в крайна сметка, ако се появи 

частен инвеститор и се наеме да го направи, рискът за Общината е никакъв. 
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АНТОН ТОДОРОВ: Той не е наясно. Ще баталяса още на дупката като я изкопае. И ще 

остане една изорана нива в стадиона. Това ще стане. 

СЛАВКА КАМЕНОВА: Г-н Кръстанов, имате думата. 

ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Благодаря ви, г-жо председател! Г-н кмете, колеги! Не знам 

защо, на мен откритите басейни в Смолян нещо не ми са много така по вкуса от гледна 

точка преди всичко на това, че съм един от добрите специалисти по термо и газова 

динамика и знам какво е да топлиш вода, за да къпеш деца в нея, в град като нашия, 

почти на 1 000 метра надморско равнище, по течението на река Черна. Г-н кмете, вие 

ни убеждавахте преди време, че в Устово, аз не знам готов ли е басейна или не е готов, 

открития басейн в Устово. Там някъде, точно не можах да разбера и не знам къде е, с 

дебит 0,273 литра и температура 27 градуса на изворната минерална вода. За мен е 

много рисковано начинание, независимо кой и какви намерения има. Ако има такъв 

сериозен инвеститор, който има много не броени, не вярвам вече да има такива, на него 

трябва да му кажем и да го предпазим от подобни грешки. Идеен проект, който не е 

минал през съгласуване в Общинския експертен съвет и да има подпис на главния 

архитект, за мен не само, че не се вписва, той беше много мек архитект Тодоров. То 

просто той не се вписва по никакъв начин в цялостната концепция за развитие на оня 

спортен терен като цяло с всичките части на комплекса – отсреща, отсам реката, от 

другата страна и т. н. Знаете, че имаме отношение по този въпрос и че сме от хората, 

които се опитват да помагат да се развива този целия спортен комплекс и от едната, и 

от другата страна на реката. До колкото разбирам, води се дело, с което се оспорва 

определено право на собственост или преминаване, за открит басейн от страната на 

сегашния градски басейн. Което е малко по-реалистично като че ли, поне не е в най-

сенчестата част на дола, на реката. Освен това, там, където няма под него подземни 

комуникации и съоръжения. Аз също мисля, че там, където го видях на скицата, има 

подземни комуникации. И според мен най-логично е, няма какво да се запъваме и не е 

въпрос на инат, да се попрегледат тези неща, да се произнесе главния архитект, да се 

видят чисто техническите затруднения и възможни усложнения в бъдеще при едно 

започване на строителството и тогава да се внася. Иначе съдействаме на всички такива 

начинания. Г-н кмете, вие сте прав да поемате ангажимент и на такива инвеститори да 

казвате: Давайте, стройте! Да, ама после, аз дадох пример оня ден с небостъргача 

между Болницата и „Евридика”. Така беше той и пътя, Данте Алигери е написал нещо 

преди двайсет века. Стоят такива неща, защото именно в един определен момент орган 

като нашия не е погледнал прецизно на проблема. А ни се иска да предпазим 

инвеститорите, а и нас самите, обществения интерес от евентуални възможни  грешки. 

Съвсем рационално се присъединявам към предложението да го поотсрочим малко или 

за следващо заседание или когато вие решите. Така че правя формално предложение за 

отлагане за следващо заседание. 

СЛАВКА КАМЕНОВА: Колеги, искам да взема думата и няколко уточняващи 

изречения искам да кажа. Моля да не влизаме в посока да изясняваме неща, които още 

не са предмет на тази процедура. В момента ние сме изправени пред проект за решение, 

да дадем съгласие за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем 

на части от поземлен имот. Ние с нашия акт, с нашето решение, уточняваме само 

теренът, който ще бъде обявен на публичен конкурс. От тук насетне какво ще се случи  

с проектите, според мен това си е задължение на инвеститора. Ние не одобряваме нито 

проект, г-н Тодоров, поправете ме, но това решение, което е предложено да се гласува, 

даване на съгласие за провеждане на публично оповестен конкурс, който може да не 

бъде обявен в един момент, според мен, възможно е и в хода на конкурсната процедура, 

нека това да уточним, аз искам г-н Тодоров да внесе яснота. Защото вижте самото 

решение. Ние само по отношение на терена можем да се произнасяме. 
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АНТОН ТОДОРОВ: Така е за терена, но в момента имаме предназначение на този 

терен. И конкурсът ще е с точно определено предназначение. Ако примерно отдаваме 

нещо без да знаем за какво е терена, е друг въпрос. В случая имаме точно разписано за 

какво го даваме. Опасенията са точно за предназначението на терена. 

СЛАВКА КАМЕНОВА: Разбрах. 

АНТОН ТОДОРОВ: Иначе целия парцел е за спортни цели. Цялото УПИ е за спортни 

цели, не че противоречи. 

СЛАВКА КАМЕНОВА: Благодаря за уточнението. 

АНТОН ТОДОРОВ: В случая пак връщам нещата, един път сме дали някаква санкция 

за спортни терени и начин на урбанизиране на тези спортни терени. Втори път самички 

си затваряме начините, по които сме го дали. 

СЛАВКА КАМЕНОВА: Или го ограничаваме. Г-н Аршински. 

САЛИХ АРШИНСКИ: Г-жо председател, г-н кмет, съветници! В тази  ситуация, в 

която виждаме, че Общината няма пари да инвестира в подобни спортни съоръжения, 

би било похвално ако има частен предприемач, който иска да го направи. Аз съм 

съгласен с г-н Тодоров, че след като теренът е за спорт, той би следвало да се използва 

за спорт. Мисля, че не е тема въобще на днескашната дискусия за промяна на 

предназначение. Аз не знам защо се предпоставя, че ще има басейн. Човекът, който се 

яви на конкурс… 

(Димитър Кръстанов, от място: Вътре е написано е, че ще има басейн. Има размери и 

дълбочина.) 

САЛИХ АРШИНСКИ: Няма в докладната… 

СЛАВКА КАМЕНОВА: Може би пак четете старата докладна. Има. 

САЛИХ АРШИНСКИ: Ако в новата има, то тогава дайте да не гледаме в касичката на 

инвеститора. Нека тези, които правят правилата за конкурса, да сложат защитните 

механизми, защото така да гарантират, че това няма да се окаже нещо, което ще 

започне и няма да се довърши. Това е работа на Общинска администрация. Не е работа 

на общинските съветници да правят правилата на конкурса. От тази гледна точка 

смятам, че разумно да го подкрепим, да подкрепим докладната с идеята, че когато се 

изготвят правилата на търга, те трябва да бъдат защитени и мисля, че и главния 

архитект на общината, и арх. Тодоров като председател на ТСУ комисията, могат да са 

от полза това да се случи. Благодаря! 

СЛАВКА КАМЕНОВА: И в допълнение, г-н Аршински. И в конкурсната документация 

да се приложи проект, който да е съгласуван. Може това и като решение да го 

разпишем. 

(Михаил Генчев, от място: Това не може да се случи.) 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: В крайна сметка съм длъжен да предложа на Общинския 

съвет, но наистина разпореждането с общинска собственост става със санкция на 

Общинския съвет. Затова го предлагам. Вие си казвате мнението. Г-н Кръстанов 

разсъждава като инвеститор и се притеснява за това дали  ще се върнат инвестициите, 

ама на следващата точка ние предлагаме търговски обекти. Там никъде няма гаранция, 

че ще се върне инвестицията. Всеки бизнес си има риск. Сега може да стане г-н Топов и 

да попита кой ще се къпе в този басейн, имената дайте, ЕГН-та, ама това не ни е работа 

на нас. Вие решавате как да се разпоредим с общинската собственост. 

(Смях в залата.) 

СЛАВКА КАМЕНОВА: Г-н Топов. 

(Димитър Кръстанов, от място: Реплика на г-н Аршински.) 

СЛАВКА КАМЕНОВА: Преди това г-н Аршински има право на реплика. Изчакайте. Г-

н Аршински има реплика. 

(Димитър Кръстанов, от място: Не той, аз имам реплика.) 

СЛАВКА КАМЕНОВА: А, вие имате реплика. Заповядайте, г-н Кръстанов. 
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ФИЛИП ТОПОВ: За втори път … 

СЛАВКА КАМЕНОВА: Моля ви, г-н Топов. Г-н Кръстанов, вие имате думата. Само че 

или телефона, или микрофона. 

ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Аз от телефона чета докладната. Моля ви се. 

СЛАВКА КАМЕНОВА: Модерна работа. 

ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Модерна работа. Аз от телефона гледам какво пише в 

докладните записки, какво да правя сега. Така се е случило. При една прекрасна 

организация, да ви кажа, по отношение на „Диск”. Това е едно много добро техническо 

решение на IT-тата. Адмирации! Практически, г-н Аршински, определяйки и вземайки 

това решение, ние предпоставяме позицията на архитектурната гилдия на главния 

архитект. Без главният архитект да се е произнесъл по един идеен проект ние казваме, 

ето, не само че ще го дадем, но ще има вече и готов конкурс и човекът ще вложи точно 

401 500 лв. Нещата са конкретизирани в максимална степен, а пък идейният проект не е 

минал през архитектурен съвет и през подписа на главния архитект. Освен това, там е 

много тясно. Като направим басейн, ще лишим, той ви спести някои работи, арх. 

Тодоров е деликатен човек, той не ви казва всичко.  

НИКОЛАЙ  МЕЛЕМОВ: От кога стана деликатен пък арх. Тодоров? 

ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Винаги е бил деликатен. Вие, не знам дали го познавате 

добре. 

(Михаил Генчев, от място: Адмирации.) 

ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Абсолютно заставам винаги зад тази своя констатация. Той 

е невероятно етичен и деликатен човек. От тази гледна точка, защото нещата стоят, 

разбирам, че инвеститорът иска да строи и ние трябва да му помогнем. Но да не 

впрягаме каруцата пред коня, защото ще създадем проблем, вместо да решим такъв. Аз 

ви моля тези неща да минат, да се произнесе гилдията и да кажат: Да, тука е 

целесъобразно! Вие знаете минималните размери на един басейн, за да стане за нещо е 

25 метра. Там 25 не може да се разгърне. Влизаме в такива технически подробности, но 

те са ни дадени. Ето, в докладната записка това е записано. 

СЛАВКА КАМЕНОВА: Достатъчно аргументи изложихте. 

ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Освен това, аз много възразявам срещу годишна наемна 

цена и срещу тази тежест, на инвеститор, който е готов да плати половин милион, да 

плаща по 30 000 месечно за отопление и да плаща на Общината 100 лв. годишно. Моля 

ви се! Това е несериозно. От тази гледна точка няма да приема такива правила на 

публичната процедура и конкурс. 

СЛАВКА КАМЕНОВА: Г-н Топов. 

ФИЛИП ТОПОВ: И така за разтоварване, уважаеми колеги! Все пак ние сме много 

малък град, анонимността тотално е нарушена и знае се всичко. Ще гласувам за тази 

докладна записка, ако моят приятел Величко Чолаков обещае да направи там нудистки 

плаж. 

(Димитър Кръстанов, от място: Той ли е инвеститора?) 

СЛАВКА КАМЕНОВА: Г-н Топов, ако мога ще го залича това, но за съжаление вече е 

записано. Г-н Иванов. 

СТОЯН ИВАНОВ: Уважаеми г-н кмете, уважаема г-жо председател! И аз искам да 

взема отношение, понеже ще подкрепя докладната. След като я подкрепя, трябва да се 

аргументирам, когато има дебати. Аз не знам, че г-н Величко Чолаков там ще 

инвеститор и кой ще е инвеститор, след като ще има публичен търг, конкурс. По 

принцип през всичките години, в които съм общински съветник съм подкрепял всяка 

частна инициатива и сега ще я подкрепя. Естествено, че след това ще се мине ревизия, 

главен архитект, архитектурен съвет, административни и други, и други условия. И пак 

заявявам, че ще подкрепя точно с тези аргументи тази докладна. 
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СЛАВКА КАМЕНОВА: Други? Има ли колеги, други изказвания? Ако няма, да 

прекратим разискванията. Да подложим на гласуване предложението за отлагане. 

(Димитър Кръстанов, от място: Реплика.) 

СЛАВКА КАМЕНОВА: Ама съвсем последна. 

ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Уважаема г-жо председател, уважаеми колеги! Не разбирате 

ли, че извършваме фактическо преотреждане на терена? Там е площадка в момента за 

спортни игри, а ние го правим басейн, през който не може да се минава. Не може да се 

ползва за тази цел. По принцип е за спортни цели целият този огромен терен от 29-30 

декара. Но ние осъществяваме фактическо преотреждане и не питаме Общинския 

експертен съвет по устройство на територията и главния архитект. Това не е наред, 

разберете го. 

СЛАВКА КАМЕНОВА: Има ли други колеги? Ако сте съгласни, моля да прекратим 

разискванията. 

ГЛАСУВАХА: „ЗА” – 24, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0. 

СЛАВКА КАМЕНОВА: 24 „за”, без „против” и „въздържали се”. Прекратяваме 

разискванията. Подлагам на гласуване предложението на г-н  Кръстанов за отлагане, 

което всъщност е предложение и на Комисията по ТУОС, подкрепено и обосновано от 

г-н Тодоров, за съгласуване с главния архитект, процедирано през Експертния съвет, 

във връзка с преотреждането на част от терена. Който е съгласен да се отложи 

разглеждането. 

(От залата: И банковата гаранция.) 

СЛАВКА КАМЕНОВА: Чакайте малко. Първо отлагането. Това ще бъде част от 

условията. Който е съгласен да се отложи разглеждането на тази точка, моля да гласува. 

ГЛАСУВАХА: „ЗА” – 10, „ПРОТИВ” – 9, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 4. 

СЛАВКА КАМЕНОВА: 10, 9, 4. С 10 гласа „за”, 9 „против” и 4 „въздържали се”, не се 

приема предложението за отлагане. Подлагам на гласуване предложението за 

включване в конкурсните условия изискване, спореше се в комисията дали банкова 

гаранция, но някакви доказателства, които да докажат възможността на инвеститора да 

се справи с този обект. Който е съгласен да се подкрепи това предложение на 

Комисията, моля да гласува. 

ГЛАСУВАХА: „ЗА” – 24, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0. 

СЛАВКА КАМЕНОВА: С 24 гласа „за”, без „против” и „въздържали се”, приема се 

предложението на Комисията по ТУОС.  

(Мариана Цекова – зам.-кмет на община Смолян, от място: В размер на какво?) 

СЛАВКА КАМЕНОВА: Въпрос на преценка на конкурсната комисия. Има правила, 

които са според цената на инвестицията, според обекта, срока. Това ще бъде все пак 

една гаранция. Нека да не казваме сега точно колко. 

(Мариана Цекова, от място: Може и писмено.) 

СЛАВКА КАМЕНОВА: Към конкурсните условия да бъде записана банкова гаранция 

за изграждане на обекта. Това е предложението записано в решението. Имаше дебати 

дали да бъде 300 000, имаше дебати дали да бъде 400 000. Въпрос на практика. Има и 

практика на комисиите по ЗОП, практика на инвеститорите, практика на възложителите 

как точно да се обезпечи инвестицията. Приключихме с гласуването. Подлагам на 

поименно гласуване докладната записка за даване на съгласие за провеждане на 

публично оповестен конкурс. 

 

Поименно гласуване на проекта за решение по т. 11 от дневния ред: 

1. Анита Чолакова     – „за” 

2. Антон Тодоров      – „въздържал се” 

3. Валентин Кюлхански    – „въздържал се” 

4. Валентин Цолов     – „въздържал се” 
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5. Данчо Киряков     – отсъства 

6. Димитър Кръстанов    – „против” 

7. Димитър Николов    – „за” 

8. Екатерина Гаджева    – „за” 

9. Елисавета Лободова    – „въздържала се” 

10. Ивайло Халваджиев    – „за” 

11.  Иван Пищалов     – „въздържал се” 

12.  Илия Томов     – „въздържал се” 

13.  Кирил Асенов     – отсъства 

14.  Кирил Хаджихристев    – „въздържал се” 

15.  Коста Начев     – „въздържал се” 

16.  Костадин Василев    – „за” 

17.  Мария Семерджиева    – „за” 

18.  Марияна Методиева    – отсъства 

19.  Милен Журналов    – „за” 

20.  Милен Пачелиев    – отсъства 

21.  Михаил Гунчев     – „за” 

22.  Михаил Генчев    – „въздържал се” 

23.  Петър Мирчев    – „за” 

24.  Салих Аршински   – „за” 

25.  Славка Каменова   – „за” 

26.  Стефан Сабрутев   – отсъства 

27.  Стоян Иванов    – „за” 

28.  Филип Топов    – „за” 

29.  Юлия Кисьова    – „за” 

 

СЛАВКА КАМЕНОВА: Резултат? 

(Виолета Бояджиева: 14 „за”, „против” 1,  „въздържали се” 9.) 

СЛАВКА КАМЕНОВА: 14 „за”, „против” 1, „въздържали се” 9. Не се приема 

предложението. 

 

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 

№ 205 

 

 Не приема предложението за отдаване под наем чрез публично оповестен конкурс 

на част от имот общинска собственост  по реда на Закона за общинската собственост. 

 

ПО ДВАНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Отдаване под наем на имот 

общинска собственост по реда на Закона за общинската собственост. 

Докладва: Николай Мелемов – кмет на Община Смолян 

 

СЛАВКА КАМЕНОВА: Изброени са и се попълва Годишната програма. Няма 

предложения от комисиите. Откривам дискусия. Ако няма други предложения, моля да 

гласуваме за прекратяване на разискванията. 

ГЛАСУВАХА: „ЗА” – 22, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0. 

СЛАВКА КАМЕНОВА: С 22 гласа „за”, без „против” и „въздържали се”, прекратяваме 

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

1. Анита Чолакова     – „за” 

2. Антон Тодоров      – „за” 

3. Валентин Кюлхански    – „за” 

4. Валентин Цолов     – „за” 

5. Данчо Киряков     – отсъства 

6. Димитър Кръстанов    – „за” 

7. Димитър Николов    – „за” 

8. Екатерина Гаджева    – „за” 

9. Елисавета Лободова    – „за” 

10. Ивайло Халваджиев    – „за” 

11.  Иван Пищалов     – „за” 

12.  Илия Томов     – „за” 

13.  Кирил Асенов     – отсъства 

14.  Кирил Хаджихристев    – отсъства 

15.  Коста Начев     – „за” 

16.  Костадин Василев    – „за” 

17.  Мария Семерджиева    – „за” 

18.  Марияна Методиева    – отсъства 

19.  Милен Журналов    – „за” 

20.  Милен Пачелиев    – отсъства 

21.  Михаил Гунчев     – „за” 

22.  Михаил Генчев    – „за” 

23.  Петър Мирчев    – „за” 

24.  Салих Аршински   – „за” 

25.  Славка Каменова   – „за” 

26.  Стефан Сабрутев   – „за” 

27.  Стоян Иванов    – отсъства 

28.  Филип Топов    – „за” 

29.  Юлия Кисьова    – „за” 

 

СЛАВКА КАМЕНОВА: Резултат? 

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

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

решението по т. 12. 

 

Общинският съвет на основание  чл. 14, ал. 1 и  ал. 7 от Закона за общинската 

собственост, чл. 21 ал. 1 и ал. 2 и чл. 26 ал. 1 и    ал. 2  от Наредбата за реда за 

придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и чл. 21, ал. 1 т. 8  и 

ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация прие   

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 206 

 

 І. Допълва Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска 

собственост за 2016 година приета с Решение № 26/18.12.2015 година на Общински 

съвет Смолян в частта на Приложение 7  (описание на имотите за отдаване под наем ) в 

изпълнение на чл. 8 , ал. 9 от Закона за общинската собственост, както следва : 

  1.Помещение за търговия  с обща площ 38 кв.м., находящо се в сграда с 

идентификатор 11572.933.143.1,  разположена в п.и. с идентификатор 11572.933.143 с 

адрес: с.Влахово, община Смолян, УПИ V-Магазин,кв.10 по кадастралната карта на с. 
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Влахово, общ.Смолян,  актувана с Акт за общинска собственост № 1666/06.07.2012 г. 

вписан в Службата по вписвания –Смолян с акт № 48,  том ІV, дело №681 от 2012 г., вх. 

№ 1158/06.07.2012 г. ,парт.№ 1971,19172 . 

 2. Помещение за склад с площ  50 кв.м., находящо се в сграда Кметство със 

застроена площ 209 кв.м. на три етажа, кв.23, УПИ ІІ-ОНС,пл.№ 98 по плана на с. Ряка, 

актувана с Акт за общинска собственост № 469/26.04.2001 г. под № 75,том Х,н.д. 

2135,вх.рег. 2760/ № 469/27.ХІІ.2001 г. стр.19.  

 3. Помещение № 1, находящо се на І-ви етаж, с обща площ 90 кв.м. за 

производствена дейност, разположено в масивна сграда с идентификатор                       

№ 69585.100.151.1, попадаща в п.и. с ид. 69585.100.151, с. Стража, околовръстен 

полигон, актувана с АОС № 1115/07.05.2013 г., вписан в службата по вписвания  с акт 

№ 97,том ІІІ, дело,№ 502 от 2013 г. парт.№ 22672,222673,22674 

 4.Част от общински имот с площ от 2 кв.м. за поставяне на самопродаваща  

машина за топли напитки, ситуирана  на ІІ-ри етаж  в административната сграда на 

Община Смолян с идентификатор  67653.918.43.12,  разположена в п.и. с 

идентификатор 67653.918.43 с адрес: гр.Смолян,  бул. „България” № 12, УПИ І, кв. 6 по 

ПУП на гр. Смолян – Ц.Ч. актувана с Акт за общинска собственост № 430/15.01.2001 

год. вписан в Службата по вписвания –Смолян под № 154, том І, н.д. 179,вх.регистър 

285 от 15.03.2004 г.   

 5. Сграда с идентификатор 67654.501.1426.5 на един етаж   с площ 80 кв.м. и 

Сграда с идентификатор 67654.501.1426.4  на един етаж с площ 55 кв.м. ведно с 

прилежаща площ 500 кв.м.  по защрихованата част на  скица  с № 15-211099-03.05.2016 

г.  на АГКК - Смолян за услуги на населението, разположени в п.и. с идентификатор  

67654.501.1426 по к.к. на с. Смилян, актувани с АОС №1864/26.04.2016 г. и АОС№ 

1863/26-04.2016 г. 

 ІІ. Дава съгласие Кмета на Община Смолян да отдаде под наем чрез публичен 

търг с тайно наддаване следните помещения общинска собственост: 

  1.Помещение за търговия  с обща площ 38 кв.м., находящо се в сграда с 

идентификатор 11572.933.143.1,  разположена в п.и. с идентификатор 11572.933.143 с 

адрес: с.Влахово, община Смолян, УПИ V-Магазин,кв.10 по кадастралната карта на      

с. Влахово, общ.Смолян,  актувана с Акт за общинска собственост № 1666/06.07.2012 г. 

вписан в Службата по вписвания –Смолян с акт № 48,  том ІV, дело №681 от 2012 г.,   

вх. № 1158/06.07.2012 г. ,парт.№ 1971,19172 . 

  2. Помещение за склад с площ  50 кв.м., находящо се в сграда Кметство със 

застроена площ 209 кв.м. на три етажа, кв.23, УПИ ІІ-ОНС, пл.№ 98 по плана на с. Ряка, 

актувана с Акт за общинска собственост № 469/26.04.2001 г. под № 75, том Х,            

н.д. 2135, вх.рег. 2760/ № 469/27.ХІІ.2001 г. стр.19.  

  3. Помещение № 1, находящо се на І-ви етаж, с обща площ 90 кв.м. за 

производствена дейност, разположено в масивна сграда с идентификатор                       

№ 69585.100.151.1, попадаща в п.и. с ид. 69585.100.151, с. Стража, околовръстен 

полигон, актувана с АОС № 1115/07.05.2013 г., вписан в службата по вписвания  с акт 

№ 97,том ІІІ, дело,№ 502 от 2013 г. парт.№ 22672,222673,22674  

  4.Част от общински имот с площ от 2 кв.м. за поставяне на самопродаваща  

машина за топли напитки, ситуирана  на ІІ-ри етаж  в административната сграда на 

Община Смолян с идентификатор  67653.918.43.12,  разположена в п.и. с 

идентификатор 67653.918.43 с адрес: гр.Смолян,  бул. „България” № 12, УПИ І, кв. 6 по 

ПУП на гр. Смолян – Ц.Ч. актувана с Акт за общинска собственост № 430/15.01.2001 

год. вписан в Службата по вписвания – Смолян под № 154, том І, н.д. 179, вх.регистър 

285 от 15.03.2004 г.   

  5. Сграда с идентификатор 67654.501.1426.5 на един етаж   с площ 80 кв.м. и 

Сграда с идентификатор 67654.501.1426.4  на един етаж с площ 55 кв.м. ведно с 
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прилежаща площ 500 кв.м.  по защрихованата част на  скица  с № 15-211099-03.05.2016 

г.  на АГКК -Смолян за услуги на населението, разположени в п.и. с идентификатор  

67654.501.1426 по к.к. на с. Смилян, актувани с АОС №1864/26.04.2016 г. и АОС          

№ 1863/26-04.2016 г. 

 ІІІ. Определя минималната цена за отдаване под наем да е съгласно  Приложение 

№2 от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на 

услуги в Oбщина Смолян, Раздел V. Тарифа за определяне на месечния наем за един 

квадратен метър при отдаване под наем на общински имоти. 

  ІV.Упълномощава кмета на Oбщина Смолян да проведе публичен търг с тайно 

наддаване за отдаване под наем на горецитираните обекти и да сключи договор за наем 

със срок  от 5 години. 

 

ПО ТРИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Отдаване под наем на 

общински терени за поставяне на преместваеми обекти по одобрена схема по реда 

на чл.56 от Закона за устройство на територията и Закона за общинската 

собственост. 

Докладва: Николай Мелемов – кмет на Община Смолян 

 

СЛАВКА КАМЕНОВА: Има предложение да се изключи терена, който е в Устово. 

(Михаил Генчев, от място: Кой терен в Устово?) 

СЛАВКА КАМЕНОВА: За площада. 

(Мариана Цекова, от място: Последните две.) 

СЛАВКА КАМЕНОВА: Последните, да. 

(Михаил Генчев, от място: Да отпаднат всички устовски терени, така ли?) 

(Мариана Цекова, от място: Да.) 

(Михаил Генчев, от място: О` кей! Кажете го така.) 

СЛАВКА КАМЕНОВА: Предложението по т. 13 – да се оттегли за имот № 347. Така 

ли, г-жо Цекова? 

МАРИАНА ЦЕКОВА:  Да, да.  

СЛАВКА КАМЕНОВА: Така е коректно. Това са всичките. Г-н Мелемов, като вносител 

приемате ли това предложение да се изключат? При положение, че е одобрена схема в 

крайна сметка. 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Да преценят общинските съветници. 

СЛАВКА КАМЕНОВА:  Предлагате да се подложи на гласуване. 

(Михаил Генчев, от място: Питане.) 

(Димитър Кръстанов, от място: Моля ви се!) 

СЛАВКА КАМЕНОВА: Г-н Тодоров, като председател на комисията предложител? 

АНТОН ТОДОРОВ: Аз затова се изказвам, за да е ясно какво сме имали предвид в 

комисията. Това, ако не е ясно на някой, е терена до централната сграда на пощата в 

Устово и подхода към пазара. Дупка, която стои от 15 години. Един вид предизвикваме 

Администрацията да се разпореди по-драстично с този имот. Там не може да стои тази 

дупка и непрекъснато да слагаме различни ламаринени павилиони. Говоря за центъра 

на Устово. Затова сме го предложили да не се отдава по чл. 56 за временно, а да тръгне, 

дори да тръгне за продажба на този общински терен, за да може да се извърши една 

хубава инвестиция и малко да оправим центъра на Устово. 

СЛАВКА КАМЕНОВА: Други? 

(Михаил Генчев, от място: Получих отговор. Благодаря!) 

СЛАВКА КАМЕНОВА: Добре. Г-н Кръстанов, след това г-н Аршински. 

ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: По принцип по отношение на чл. 56 и един стремеж да се 

удължава срокът до 3 години, по закон има право. Прекаляваме малко с 

преместваемите обекти, с временните обекти. На много места те тотално разрушават 
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градската среда и архитектурния силует. Една много нежна препоръка към 

Администрацията, към г-н кмета и неговия екип и главния архитект. Там, където е 

възможно в контекста на това, което каза арх. Тодоров, да се въздържаме от слагане на 

всякакви такива ламаринени, дървени, неугледни и други подобни обекти, които в 

много отношения не кореспондират със съвременния облик на нашия красив град. 

Просто така като препоръка. 

СЛАВКА КАМЕНОВА: Този имот № 390 не е в центъра, нали?  

(Мариана Цекова, от място: На пазара е.) 

СЛАВКА КАМЕНОВА: Става дума само за последните два имота, които са в 

табличката.  

(Михаил Генчев, от място: Говорим за всички устовски.) 

СЛАВКА КАМЕНОВА: Не всички, г-н Генчев. 

(Михаил Генчев, от място: Нали всички отпадат?) 

СЛАВКА КАМЕНОВА: Само № 347. 

САЛИХ АРШИНСКИ: Г-жо председател, исках думата.  

СЛАВКА КАМЕНОВА: Г-н Аршински, слушам ви. 

САЛИХ АРШИНСКИ: Предложение: да не отпадат никакви имоти, защото там има 

хора, които си вадят парчето хляб с магазинчето, което стои. Ако се намери 

инвеститор, който иска да го купи и облагороди, нека да говорът за наем или за 

поставяне на този преместваем обект да бъде направен така, че когато има инвеститор 

да може това нещо да се прекрати, да се махне павилиона и да се продаде. Имайте 

предвид, че там има хора, които си вадят хляба. 

АНТОН ТОДОРОВ: Не е обявяван за инвеститор. 

САЛИХ АРШИНСКИ: В договорът, за да го оставим павилиончето да стои запишете, 

че ако се обяви търг и има купувач, с едномесечно предизвестие прекратяваме наема. 

Там има хора, които си вадят хляба. Може да са 5 или 10 човека, но те от там се 

издържат. 

СЛАВКА КАМЕНОВА: Да уточните за този имот. Понеже в решението на комисията е 

записано имот № 347. 

САЛИХ АРШИНСКИ: Предложението ми е докладната да си остане във вида, в който 

е. 

СЛАВКА КАМЕНОВА: Г-жо Цекова, моля ви да уточните за този имот № 390. 

МАРИАНА ЦЕКОВА: Този е в Устово на пазара, зеленчуковия пазар до реката, където 

новия мост. 

СЛАВКА КАМЕНОВА: Значи извън терена, за който говорите. Само за 347, О`кей! 

Други разисквания имаме ли? Други предложения? Ако няма, моля да прекратим 

разискванията.  

ГЛАСУВАХА: „ЗА” – 24, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0. 

СЛАВКА КАМЕНОВА: С 24 гласа „за”, без „против” и „въздържали се”, прекратяваме 

разискванията. Поименно гласуване. Момент само. Първо подлагам на гласуване 

предложението на комисията за изключване от обекта, от обхвата на решението 

имотите, описани в т. 5 и т. 6 в табличката от решението. Който е съгласен, моля да 

гласува с вдигане на ръка. Който е съгласен да се изключат тези имоти. 

ГЛАСУВАХА: „ЗА” – 13, „ПРОТИВ” – 3, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 7. 

СЛАВКА КАМЕНОВА: 13 „за”, „против” 3, „въздържали се” 7. Приема се 

предложението. Изключват се от обхвата на решението имотите в пункт 5 и 6. 

Подлагам на гласуване цялото решение, колеги. Поименно гласуване. 

 

Поименно гласуване на проекта за решение по т. 13 от дневния ред: 

1. Анита Чолакова     – „за” 

2. Антон Тодоров      – „за” 
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3. Валентин Кюлхански    – „за” 

4. Валентин Цолов     – „за” 

5. Данчо Киряков     – отсъства 

6. Димитър Кръстанов    – „за” 

7. Димитър Николов    – „за” 

8. Екатерина Гаджева    – „за” 

9. Елисавета Лободова    – „за” 

10. Ивайло Халваджиев    – „за” 

11.  Иван Пищалов     – „за” 

12.  Илия Томов     – „за” 

13.  Кирил Асенов     – отсъства 

14.  Кирил Хаджихристев    – „за” 

15.  Коста Начев     – „за” 

16.  Костадин Василев    – „за” 

17.  Мария Семерджиева    – „за” 

18.  Марияна Методиева    – отсъства 

19.  Милен Журналов    – „против” 

20.  Милен Пачелиев    – отсъства 

21.  Михаил Гунчев     – „за” 

22.  Михаил Генчев    – „за” 

23.  Петър Мирчев    – „за” 

24.  Салих Аршински   – „против” 

25.  Славка Каменова   – „за” 

26.  Стефан Сабрутев   – отсъства 

27.  Стоян Иванов    – „за” 

28.  Филип Топов    – „за” 

29.  Юлия Кисьова    – „за” 

 

СЛАВКА КАМЕНОВА: Резултат? 

(Виолета Бояджиева: 22 „за”, „против” 2,  „въздържали се” няма.) 

СЛАВКА КАМЕНОВА: С 22 гласа „за”, 2 „против”, приема се решението по т. 13 за 

имотите по пункт 1, 2, 3 и 4.  

 

Общинският съвет на основание  чл. 27, ал. 1 от Наредбата за реда за 

придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, чл. 12 от Наредба за 

обектите и елементите на градското обзавеждане по чл. 56 от ЗУТ, за рекламните, 

информационните и монументално-декоративни елементи и за рекламната дейност на 

територията на Община Смолян   и чл. 21, ал.1 т. 8 и ал. 2 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация прие 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 207 

 

І. Дава съгласие Кмета на Община Смолян да открие процедура за провеждане на 

публични търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на общински терени за 

поставяне на преместваеми обекти, като елементи от градското обзавеждане  както 

следва: 

 
№  

по ред 

Местонахождение 

     1. 
Терен  с площ  34 кв.м. за поставяне на павилион за търговия, по одобрена схема по 

чл.56 от ЗУТ, находящ се до о.т. 130 между кв. 12 и кв. 13 (улична регулация ) по 
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плана на с. Славейно.    

     2. 

Терен  № 1 с площ 30 кв.м. за поставяне на павилион за търговия по одобрена схема 

по чл. 56 от ЗУТ, находящ се в поземлен имот с идентификатор 67547.501.1483, по 

кадастралната карта на с.Смилян  ; 

    3. 

Терен  № 3 с площ 20 кв.м. за поставяне на павилион  в с. Смилян, находящ се 

в поземлен имот с идентификатор 67547.501.1647 по одобрена схема по чл. 56 

от ЗУТ (терен „Липата“) 

    4. 

Терен  с площ 30 кв.м. за поставяне на павилион  за търговия, находящ се в 

поземлен имот с идентификатор 67653.925.390 по одобрена схема по чл. 56 от 

ЗУТ по к.к. на гр.Смолян, кв.Устово. 

 
ІІ. Определя следните условия на публичния търг с тайно наддаване: 

1. Минималната тръжна цена не може да бъде по – ниска от посочената в Наредба 

за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги в Община 

Смолян, Приложение № 2 , Раздел V. Тарифа за определяне на месечния наем за един 

квадратен метър при отдаване под наем на общински имоти.   

2. Кандидатите да представят проектов или снимков материал на вида на 

съоръжението . 

ІІІ. Упълномощава кмета на общината да проведе публични търгове за отдаване 

под наем на горецитираните  обекти, да изготви заповеди и да сключи договори за наем 

за срок от 3 години.    

 

ПО ЧЕТИРИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Възмездно право на 

пристрояване върху поземлен имот  67653.920.85 – частна общинска собственост 

по реда на чл. 38, ал. 2 от Закона за общинската собственост. 

Докладва: Николай Мелемов – кмет на Община Смолян 

 

СЛАВКА КАМЕНОВА: Няма предложения от комисиите. 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Няма какво да добавя. 

СЛАВКА КАМЕНОВА: Пристрояване върху общински терен. Дискусия? Ако няма 

разисквания, моля да прекратим разискванията.  

ГЛАСУВАХА: „ЗА” – 24, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0. 

СЛАВКА КАМЕНОВА: С 24 гласа „за”, без „против” и „въздържали се”, прекратяваме 

разискванията. Поименно гласуване по предложението. 

 

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

1. Анита Чолакова     – „за” 

2. Антон Тодоров      – „за” 

3. Валентин Кюлхански    – „за” 

4. Валентин Цолов     – „за 

5. Данчо Киряков     – отсъства 

6. Димитър Кръстанов    – „за” 

7. Димитър Николов    – „за” 

8. Екатерина Гаджева    – „за” 

9. Елисавета Лободова    – „за” 

10. Ивайло Халваджиев    – „за” 

11.  Иван Пищалов     – „за” 

12.  Илия Томов     – „за” 

13.  Кирил Асенов     – отсъства 

14.  Кирил Хаджихристев    – „за” 

15.  Коста Начев     – „за” 

16.  Костадин Василев    – „за” 
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17.  Мария Семерджиева    – „за” 

18.  Марияна Методиева    – отсъства 

19.  Милен Журналов    – „за” 

20.  Милен Пачелиев    – отсъства 

21.  Михаил Гунчев     – „за” 

22.  Михаил Генчев    – „за” 

23.  Петър Мирчев    – „за” 

24.  Салих Аршински   – „за” 

25.  Славка Каменова   – „за” 

26.  Стефан Сабрутев   – отсъства 

27.  Стоян Иванов    – „за” 

28.  Филип Топов    – „за” 

29.  Юлия Кисьова    – „за” 

 

СЛАВКА КАМЕНОВА: Резултат? 

(Виолета Бояджиева: 24 „за”,  без „против” и „въздържали се”.) 

СЛАВКА КАМЕНОВА: 24 „за”, без „против” и „въздържали се”. Приема се решението 

по т. 14.  

 

Общинският съвет на основание чл. 8, ал. 9 и чл. 38, ал. 2 от Закона за общинската 

собственост във връзка с чл. 57, ал. 1 от Наредбата за реда за придобиване, управление 

и разпореждане с общинско имущество  и чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от Закона за местното 

самоуправление и местна администрация прие 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 208 

 

1. Допълва Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска 

собственост за 2016 година приета с Решение № 26/18.12.2015 година на Общински 

съвет Смолян в Приложение № 2 – Разпоредителни сделки на основание чл. 37 и чл. 38 

от Закона за общинската собственост, допълва 22,00 (двадесет и два) кв.м., а именно 

пристрояване за І (първи) етаж с площ 11,00 (единадесет) кв.м., ІІ (втори) етаж с площ 

11,00 (единадесет) кв.м. към сграда с идентификатори 67653.920.85.1 (шест, седем, 

шест, пет, три, точка, девет, две, нула, точка, осем, пет, точка, едно), с предназначение: 

друг вид сграда за обитаване, брой етажи: 3 (три), със застроена площ 86 (осемдесет и 

шест)  кв.м. по кадастралната карта на гр. Смолян, одобрена със Заповед № 300-5-

26/28.04.2004 год. на Изпълнителен директор на АГКК, находяща се в поземлен имот с 

идентификатор  67653.920.85  (шест, седем, шест, пет, три, точка, девет, две, нула, 

точка, осем, пет) с площ 517 (петстотин и седемнадесет) кв.м., начин на трайно 

ползване: Ниско застрояване (до 10m), трайно предназначение на територията: 

Урбанизирана, при граници: 67653.920.87, 67653.920.83, 67653.920.84, 67653.920.410, 

67653.920.86, УПИ ХVІІІ, кв.37 по плана на гр. Смолян, кв. Райково, който поземлен 

имот е частна общинска собственост на основание Акт за частна общинска собственост 

№ 1857/26.02.2016 год., вписан в Служба по вписвания № 171, том ІІ, н.д. 283, вх. 

№651/23.03.2016 год. 

2. Дава съгласие Община Смолян да учреди възмездно право на строеж  на 

Красимир Чавдаров Чавдаров на 22,00 (двадесет и два) кв.м., а именно пристрояване за 

І (първи) етаж с площ 11,00 (единадесет) кв.м., ІІ (втори) етаж с площ 11,00 

(единадесет) кв.м. към сграда с идентификатори 67653.920.85.1 (шест, седем, шест, пет, 

три, точка, девет, две, нула, точка, осем, пет, точка, едно), с предназначение: друг вид 

сграда за обитаване, брой етажи: 3 (три), със застроена площ 86 (осемдесет и шест)  
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кв.м. по кадастралната карта на гр. Смолян, одобрена със Заповед № 300-5-

26/28.04.2004 год. на Изпълнителен директор на АГКК, находяща се в поземлен имот с 

идентификатор  67653.920.85  (шест, седем, шест, пет, три, точка, девет, две, нула, 

точка, осем, пет) с площ 517 (петстотин и седемнадесет) кв.м., начин на трайно 

ползване: Ниско застрояване (до 10m), трайно предназначение на територията: 

Урбанизирана, при граници: 67653.920.87, 67653.920.83, 67653.920.84, 67653.920.410, 

67653.920.86, УПИ ХVІІІ, кв.37 по плана на гр. Смолян,             кв.Райково, който 

поземлен имот е частна общинска собственост на основание Акт за частна общинска 

собственост № 1857/26.02.2016 год., вписан в Служба по вписвания № 171, том ІІ, н.д. 

283, вх. №651/23.03.2016 год. на стойност 160,00 (сто и шестдесет) лева без ДДС. 

3. Упълномощава Кмета на Община Смолян да извърши необходимите действия 

по изпълнение на горното решение. 

 

ПО ПЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Прекратяване на съсобственост 

по реда на чл. 36, ал.1, т. 1 от ЗОС на поземлен имот с идентификатор 

67653.919.483. 

Докладва: Николай Мелемов – кмет на Община Смолян 

 

СЛАВКА КАМЕНОВА: В заседанието на комисиите беше направена забележка да се 

приложи извлечение от влезлия в сила регулационен план, което е направено,                

г-н Тодоров. Благодарим за забележката. Това ще бъде практика. Дискусия? 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Няма какво да добавя аз.  

СЛАВКА КАМЕНОВА: Ако няма предложения, моля да прекратим разискванията. Ако 

си спомняте, това е върнатото решение от Областния управител, което при повторното 

разглеждане в Общинска администрация са изчистени квотите, изчистена е 

собствеността. Прекратяваме разискванията. Който е съгласен, моля да гласува. 

ГЛАСУВАХА: „ЗА” – 22, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0. 

СЛАВКА КАМЕНОВА: Прекратяваме разискванията. Поименно гласуване. 

 

Поименно гласуване на проекта за решение по т. 15 от дневния ред: 

1. Анита Чолакова     – „за” 

2. Антон Тодоров      – „за” 

3. Валентин Кюлхански    – „за” 

4. Валентин Цолов     – „за” 

5. Данчо Киряков     – отсъства 

6. Димитър Кръстанов    – „за” 

7. Димитър Николов    – „за” 

8. Екатерина Гаджева    – „за” 

9. Елисавета Лободова    – „за” 

10. Ивайло Халваджиев    – „за” 

11.  Иван Пищалов     – „за” 

12.  Илия Томов     – „за” 

13.  Кирил Асенов     – отсъства 

14.  Кирил Хаджихристев    – „за” 

15.  Коста Начев     – „за” 

16.  Костадин Василев    – отсъства 

17.  Мария Семерджиева    – „за” 

18.  Марияна Методиева    – отсъства 

19.  Милен Журналов    – „за” 

20.  Милен Пачелиев    – отсъства 

21.  Михаил Гунчев     – „за” 
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22.  Михаил Генчев    – „за” 

23.  Петър Мирчев    – „за” 

24.  Салих Аршински   – отсъства 

25.  Славка Каменова   – „за” 

26.  Стефан Сабрутев   – отсъства 

27.  Стоян Иванов    – „за” 

28.  Филип Топов    – „за” 

29.  Юлия Кисьова    – „за” 

 

СЛАВКА КАМЕНОВА: Резултат? 

(Виолета Бояджиева: 22 „за”, без „против” и „въздържали се”.) 

СЛАВКА КАМЕНОВА: 22 гласа „за”, без „против” и „въздържали се”. Приема се 

решението по т. 15. 

 

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

самоуправление и местна администрация,  чл. 36, ал. 1, т. 1 от Закона за общинската 

собственост,  чл. 40, ал. 1, т. 7 и чл. 49, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от Наредбата за реда за 

придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество прие 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 209 

 

1. Дава съгласие да се прекрати съсобствеността между Община Смолян, 

Николай Емилов Сираков и Ясен Събинов Топалов, Бинко Ясенов Топалов и Съби 

Ясенов Топалов върху поземлен имот с идентификатор 67653.919.483 по КККР на гр. 

Смолян, одобрена със Заповед № 300-5-26/28.04.2004 год. на Изпълнителния директор 

на АГКК – гр. София, образуващ УПИ ІV-ИГЖС в кв. 7  по подробен устройствен план 

на гр. Смолян, кв. Райково, чрез делба на новообразуваните самостоятелни поземлени 

имоти с проектни идентификатори 67653.919.505, 67653.919.506 по КККР на гр. 

Смолян, съгласно скица проект № 15-497248-17.11.2015 г. издадена от СГКК Смолян, а 

по план за регулация представляващи УПИ ІV-ИГЖС и УПИ VІІ-483, кв. 7, Заповед 

№47/17.08.2015 год. на Кмета на Община Смолян, както следва: 

1.1.  Ясен Събинов Топалов с ЕГН **********,  Бинко Ясенов Топалов с         

ЕГН ********** и Съби Ясенов Топалов с ЕГН **********, получават в дял и стават 

собственици на поземлен имот с проектен идентификатор 67653.919.505 по КККР на 

гр. Смолян, образуващ УПИ VІІ-483 с площ 230 кв.м., кв. 7 по план за регулация на гр. 

Смолян, кв. Райково, одобрен със Заповед № 47/ 2015 год., при граници съседи по 

кадастралната карта: 67653.919.455, 67653.919.506, 67653.919.83, 67653.919.84, 

67653.919.85, по действащия ПУП: улична регулация, УПИ ІV-ИГЖС, УПИ ІІ – ИГЖС, 

УПИ ІІІ - водоем. 

1.2. Община Смолян и Николай Емилов Сираков получават в общ дял поземлен 

имот с проектен идентификатор 67653.919.506 по КККР на  гр. Смолян, образуващ 

УПИ ІV-ИГЖС в кв. 7 целия с площ 433 кв.м. по план за регулация на гр. Смолян, кв. 

Райково одобрен със Заповед № 47/ 2015 год., при граници съседи по кадастралната 

карта: 67653.919.90, 67653.919.91, 67653.919.505, 67653.919.85, 67653.919.89, 

67653.919.455, по действащия ПУП: улична регулация, УПИ VІІ-483, УПИ V, УПИ ІІ – 

ИГЖС, при следните квоти: за Община Смолян 310/678 идеални части и за Николай 

Емилов Сираков 138/678 идеални части. 

1.3. Страните не си дължат насрещни престации. 
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2. Упълномощава Кмета на Община Смолян да сключи договор за делба, като 

таксите по издаване и вписване на договора са за сметка на заявителите - Ясен Събинов 

Топалов,  Бинко Ясенов Топалов и Съби Ясенов Топалов. 

 

ПО ШЕСТНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Прекратяване на 

съсобственост по реда на чл. 36, ал.1, т. 2 от ЗОС във връзка с чл. 36 от Закона за 

собствеността на поземлен имот с идентификатор 67653.924.478. 

Докладва: Николай Мелемов – кмет на Община Смолян 

 

СЛАВКА КАМЕНОВА: По т. 16 аналогично решение за прекратяване на 

съсобственост. Няма предложения. Вносителят поддържа докладната. Дискусия? Ако 

няма предложения, моля да гласуваме прекратяване на разискванията. 

ГЛАСУВАХА: „ЗА” – 21, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0. 

СЛАВКА КАМЕНОВА: Прекратяваме разискванията. Поименно гласуване. 

 

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

1. Анита Чолакова     – „за” 

2. Антон Тодоров      – отсъства 

3. Валентин Кюлхански    – „за” 

4. Валентин Цолов     – „за” 

5. Данчо Киряков     – отсъства 

6. Димитър Кръстанов    – „за” 

7. Димитър Николов    – „за” 

8. Екатерина Гаджева    – „за” 

9. Елисавета Лободова    – „за” 

10. Ивайло Халваджиев    – „за” 

11.  Иван Пищалов     – „за” 

12.  Илия Томов     – „за” 

13.  Кирил Асенов     – отсъства 

14.  Кирил Хаджихристев    – „за” 

15.  Коста Начев     – „за” 

16.  Костадин Василев    – „за” 

17.  Мария Семерджиева    – „за” 

18.  Марияна Методиева    – отсъства 

19.  Милен Журналов    – „за” 

20.  Милен Пачелиев    – отсъства 

21.  Михаил Гунчев     – „за” 

22.  Михаил Генчев    – „за” 

23.  Петър Мирчев    – „за” 

24.  Салих Аршински   – отсъства 

25.  Славка Каменова   – „за” 

26.  Стефан Сабрутев   – отсъства 

27.  Стоян Иванов    – „за” 

28.  Филип Топов    – „за” 

29.  Юлия Кисьова    – „за” 

 

СЛАВКА КАМЕНОВА: Резултат? 

(Виолета Бояджиева: 22 „за”, без „против” и „въздържали се”.) 

СЛАВКА КАМЕНОВА: 22 гласа „за”, без „против” и въздържали се”. Приема се 

решението по т. 16.  
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Общинският съвет на основание чл. 36 от Закона за собствеността  във връзка с 

чл. 8, ал. 9 и чл. 36, ал. 1, т. 2 от Закона за общинската собственост във връзка  с чл. 40, 

ал. 1, т. 3 и чл. 49, ал. 3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и 

разпореждане с общинско имущество и      чл. 21, ал.1, т. 8 и ал. 2 от Закона за местното 

самоуправление и местна администрация прие 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 210 

 

1. Допълва Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска 

собственост за 2016 година приета с Решение № 26/18.12.2015 година на Общински 

съвет Смолян в Приложение № 3 по чл. 36, ал. 1, т.2 от Закона за общинската 

собственост, допълва 62 (шестдесет и два) кв.м., представляващи  62/422 (шестдесет и 

две върху четиристотин двадесет и две) идеални части от поземлен имот с 

идентификатор 67653.924.478 целия с площ 422 (четиристотин двадесет и два) кв.м., 

начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10m), трайно предназначение на 

територията: урбанизирана, актувани с Акт за частна общинска собственост                 

№ 1858/23.03.2016 год.  

2. Дава съгласие за прекратяване на съсобственост като Община Смолян продава 

на Елза Росенова Петрова и Асенка Асенова Чаушева 62 (шестдесет и два) кв.м., 

представляващи 62/422 (шестдесет и две върху четиристотин двадесет и две) идеални 

части от поземлен имот с идентификатор 67653.924.478 целия с площ 422 

(четиристотин двадесет и два) кв.м., начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 

10m), трайно предназначение на територията: урбанизирана, актувани с Акт за частна 

общинска собственост № 1858/23.03.2016 год.   на пазарна цена в размер на 973,00 

(деветстотин седемдесет и три) лева без ДДС. 

3. Упълномощава Кмета на Община Смолян да извърши всички необходими 

правни и фактически действия по изпълнение на горното решение. 

 

ПО СЕДЕМНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Отдаване чрез търг на земи 

– ниви от общинския поземлен фонд на Община Смолян, намиращи се в землища 

на общ. Смолян, на основание чл. 24а, ал. 5 от Закона за собствеността и 

ползването на земеделските земи. 

Докладва: Николай Мелемов – кмет на Община Смолян 

 

СЛАВКА КАМЕНОВА: Няма предложения от комисиите. Поддържа се докладната. 

Разисквания? Който е съгласен да прекратим разискванията, моля да гласува. 

ГЛАСУВАХА: „ЗА” – 22, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0. 

СЛАВКА КАМЕНОВА: Прекратяваме разискванията. Поименно гласуване. 

 

Поименно гласуване на проекта за решение по т. 17 от дневния ред: 

1. Анита Чолакова     – „за” 

2. Антон Тодоров      – отсъства 

3. Валентин Кюлхански    – „за” 

4. Валентин Цолов     – „за” 

5. Данчо Киряков     – отсъства 

6. Димитър Кръстанов    – „за” 

7. Димитър Николов    – „за” 

8. Екатерина Гаджева    – „за” 

9. Елисавета Лободова    – „за” 

10. Ивайло Халваджиев    – „за” 
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11.  Иван Пищалов     – „за” 

12.  Илия Томов     – „за” 

13.  Кирил Асенов     – отсъства 

14.  Кирил Хаджихристев    – „за” 

15.  Коста Начев     – „за” 

16.  Костадин Василев    – „за” 

17.  Мария Семерджиева    – „за” 

18.  Марияна Методиева    – отсъства 

19.  Милен Журналов    – „за” 

20.  Милен Пачелиев    – отсъства 

21.  Михаил Гунчев     – „за” 

22.  Михаил Генчев    – „за” 

23.  Петър Мирчев    – „за” 

24.  Салих Аршински   – „за” 

25.  Славка Каменова   – „за” 

26.  Стефан Сабрутев   – отсъства 

27.  Стоян Иванов    – „за” 

28.  Филип Топов    – „за” 

29.  Юлия Кисьова    – „за” 

 

СЛАВКА КАМЕНОВА: Резултат? 

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

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

решението по т. 17. 

 

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

самоуправление и местната администрация, чл. 19, ал. 1 и чл.24а, ал. 5 от Закона за 

собствеността и ползването на земеделските земи прие 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 211 

 

І. Упълномощава Кмета на Община Смолян да проведе процедура за провеждане 

на публичен търг с тайно наддаване по реда на чл. 66, ал. 1 т. 3 от Наредбата за реда за 

придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, за отдаване под наем 

на земеделски земи - ниви от общински поземлен фонд, а имотите са както следва:    

1. За землището на с. Горна Арда, с идентификатори: 

- 02782.4.521 с площ 382 кв. м., местност „Балакчицко“; 

- 02782.4.522 с площ 428 кв. м., местност „Балакчицко“; 

- 02782.4.523 с площ 862 кв. м., местност „Балакчицко“. 

- 02782.1.99 с площ 3192 кв. м., местност „Хуменика“; 

- 02782.1.100 с площ 1060 кв. м., местност „Хуменика“; 

- 02782.1.101 с площ 1514 кв. м., местност „Хуменика“. 

2. За землището на с. Мугла ЕКТ 49285, с № по КВС, както следва: 

- 028153 с площ 2401 кв. м.; 

- 014043 с площ 2077 кв. м.; 

- 008011 с площ 1861 кв. м.; 

- 008010 с площ 3995 кв. м.; 

- 008005 с площ 3289 кв. м.; 

- 008003 с площ 3612 кв. м.; 

- 007026 с площ 4238 кв. м.; 
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- 007028 с площ 4429 кв. м.; 

- 007011 с площ 4197 кв. м.; 

- 007010 с площ 3849 кв. м.; 

- 006008 с площ 17845 кв. м.; 

- 006009 с площ 15739 кв. м.; 

- 005136 с площ 7573 кв. м.. 

3. за землището на с. Турян, местност „Дупката“ ЕКТ 73482, с № по КВС 002103 с 

площ 307 кв. м. 

4. За землището на с. Могилица, местност „Гроба“ ЕКТ 48814, с № по КВС 001196 

с площ 1223 кв. м. 

5. За землището на с. Стойките, местност „Милкоско бърце“ с идентификатор 

69345.12.160 с площ 2519 кв. м. 

ІІ.Упълномощава Кмета на Община Смолян да сключи договори за отдаване, със 

срок до 10 години със спечелилите търговете. 

 

ПО ОСЕМНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Предоставяне на общински 

поземлен фонд на основание § 27, ал. 2, т. 1 от Преходните и заключителни 

разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и 

ползването на земеделските земи /ЗИДЗСПЗЗ/. 

Докладва: Николай Мелемов – кмет на Община Смолян 

 

СЛАВКА КАМЕНОВА: Няма предложения от комисиите. Вносителят поддържа 

докладната. Разисквания? Ако няма, моля да прекратим разискванията. 

ГЛАСУВАХА: „ЗА” – 24, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0. 

СЛАВКА КАМЕНОВА: Прекратяваме разискванията. Поименно гласуване. 

 

Поименно гласуване на проекта за решение по т. 18 от дневния ред: 

1. Анита Чолакова     – „за” 

2. Антон Тодоров      – „за” 

3. Валентин Кюлхански    – „за” 

4. Валентин Цолов     – „за” 

5. Данчо Киряков     – отсъства 

6. Димитър Кръстанов    – „за” 

7. Димитър Николов    – „за” 

8. Екатерина Гаджева    – „за” 

9. Елисавета Лободова    – „за” 

10. Ивайло Халваджиев    – „за” 

11.  Иван Пищалов     – „за” 

12.  Илия Томов     – „за” 

13.  Кирил Асенов     – отсъства 

14.  Кирил Хаджихристев    – „за” 

15.  Коста Начев     – „за” 

16.  Костадин Василев    – „за” 

17.  Мария Семерджиева    – „за” 

18.  Марияна Методиева    – отсъства 

19.  Милен Журналов    – „за” 

20.  Милен Пачелиев    – отсъства 

21.  Михаил Гунчев     – „за” 

22.  Михаил Генчев    – „за” 

23.  Петър Мирчев    – „за” 

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

26.  Стефан Сабрутев   – отсъства 

27.  Стоян Иванов    – „за” 

28.  Филип Топов    – „за” 

29.  Юлия Кисьова    – „за” 

 

СЛАВКА КАМЕНОВА: Резултат? 

(Виолета Бояджиева: 24 „за”, без „против” и  „въздържали се”.) 

СЛАВКА КАМЕНОВА: 24 гласа „за”, без „против” и „въздържали се”. Приема се 

решение по т. 18. 

 

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

самоуправление и местната  администрация, §27, ал. 2, т. 1 от Преходните и 

заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за 

собствеността и ползването на земеделските земи прие 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 212 

 

І. Дава съгласие поземлен имот с идентификатор 49014.8.7, местност „Ляската”, с 

площ 2560 кв.м., трайно предназначение на територията – земеделска,  начин на трайно 

ползване – ливада, находящ се в землището на  с. Момчиловци, общ. Смолян, да бъде 

предоставен на Общинска служба по земеделие – Смолян за постановяване на решение 

за възстановяване правото на собственост на наследници на Христо Анастасов 

Каневски. 

 

ПО ДЕВЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Упълномощаване на 

представител на Община Смолян за участие в редовно годишно общо събрание 

на акционерите на „РОЖЕН ЕКСПРЕС“ АД, свикано за 17.06.2016 г., и 

гласуване по дневния ред. 

Докладва: Николай Мелемов – кмет на Община Смолян 

 

СЛАВКА КАМЕНОВА: Няма предложения от комисиите. Всичко е наред.  

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Няма какво да добавя. 

СЛАВКА КАМЕНОВА: Дискусия? Ако няма предложения, моля да прекратим 

разискванията. 

ГЛАСУВАХА: „ЗА” – 24, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0. 

СЛАВКА КАМЕНОВА: Прекратяваме разискванията по т. 19. Поименно гласуване за 

упълномощаване на Венера Райчева Аръчкова за събранието на „РОЖЕН ЕКСПРЕС” 

АД.  

 

Поименно гласуване на проекта за решение по т. 19 от дневния ред: 

1. Анита Чолакова     – „за” 

2. Антон Тодоров      – „за” 

3. Валентин Кюлхански    – „за” 

4. Валентин Цолов     – „за” 

5. Данчо Киряков     – отсъства 

6. Димитър Кръстанов    – „за” 

7. Димитър Николов    – „за” 

8. Екатерина Гаджева    – „за” 

9. Елисавета Лободова    – „за” 
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10. Ивайло Халваджиев    – „за” 

11.  Иван Пищалов     – „за” 

12.  Илия Томов     – „за” 

13.  Кирил Асенов     – отсъства 

14.  Кирил Хаджихристев    – „за” 

15.  Коста Начев     – „за” 

16.  Костадин Василев    – „за” 

17.  Мария Семерджиева    – „за” 

18.  Марияна Методиева    – отсъства 

19.  Милен Журналов    – „за” 

20.  Милен Пачелиев    – отсъства 

21.  Михаил Гунчев     – „за” 

22.  Михаил Генчев    – „за” 

23.  Петър Мирчев    – „за” 

24.  Салих Аршински   – „за” 

25.  Славка Каменова   – „за” 

26.  Стефан Сабрутев   – „за” 

27.  Стоян Иванов    – „за” 

28.  Филип Топов    – „за” 

29.  Юлия Кисьова    – „за” 

 

СЛАВКА КАМЕНОВА: Резултат? 

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

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

предложението по т. 19. 

 

Общинският съвет на основание чл. 21 ал. 1 т. 9 и т. 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      

т. 10, и чл. 226 от Търговския закон прие 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 213 

 

I. Упълномощава ВЕНЕРА РАЙЧЕВА АРЪЧКОВА – заместник – кмет на 

Община Смолян, да представлява Община Смолян на редовното годишно общо 

събрание на акционерите на „РОЖЕН ЕКСПРЕС“ АД, ЕИК 830166384, със седалище и 

адрес на управление град Смолян, област Смолян, община Смолян, ул. „Родопи”         

№ 130, в което Община Смолян е акционер с 230 004 броя акции с номинал 10 лева, от 

които 94 800  с номинал 10 лева без право на глас, представляващи 26 % от капитала на 

дружеството,  на 17.06.2016 г. от 11:30 часа и при непровеждане на първоначално 

насроченото общо събрание поради липса на кворум при условията на чл. 227, ал.3 от 

Търговския закон, събранието ще се проведе на 04.07.2016 г. от 11:30 часа, като вземе 

становище и гласува по проекторешенията, съдържащи се в предложения дневен ред, 

както следва: 

1. По точка първа от дневния ред: ОСА приема отчета /годишния доклад/ на 

Съвета на директорите за дейността на дружеството за 2015 г. - да гласува „за” и да 

изрази положително становище. 

2. По точка втора от дневния ред: ОСА приема доклада на избрания регистриран 

одитор на дружеството за 2015 г. - да гласува „за” и да изрази положително становище. 
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3. По точка трета от дневния ред: ОСА одобрява годишния финансов отчет на 

дружеството за 2015 г., заверен от назначения регистриран одитор - да гласува 

„против” и да изрази отрицателно становище. 

4. По точка четвърта от дневния ред: ОСА назначава предложения регистриран 

одитор за извършване на независим финансов одит на дружеството за 2016 г. - да 

гласува „за” и да изрази положително становище. 

5. По точка пета от дневния ред: ОСА освобождава от отговорност членовете на 

Съвета на директорите за дейността им през 2015 г. - да гласува „против” и да изрази 

отрицателно становище. 

6. По точка шеста от дневния ред: ОСА приема решение за разпределяне на 

финансовия резултат, за попълване на фонд „Резервен”, за изплащане на дивидент - да 

гласува „против” и да изрази отрицателно становище. 

7. По точка седма от дневния ред: Разни – да гласува „за” или „против” в 

зависимост от предложенията на редовното Общо събрание на акционерите. 

  ІІ. Възлага на представителя на Община Смолян да присъства на редовното 

годишно 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 „РОЖЕН ЕКСПРЕС“ АД. 

IV. Възлага на упълномощения представител в седемдневен срок след провеждане 

на Общото събрание на акционерите да изготви доклад и представи протокола от 

проведеното събрание. 

 

 

СЛАВКА КАМЕНОВА: По т. 20 моля да се избере председателстващ, тъй като 

докладвам отчета по т. 20. Има ли предложения за председателстващ? Г-н 

Хаджихристев? Понеже вие сте в Комисията по законност, да председателствате по т. 

20 за отчета за Планетариума. Ако сте съгласни, да възложим функциите на г-н 

Хаджихристев. Ето я точката, иначе гласуването е явно, не е поименно. 

 

ПО ДВАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Отчет за дейността на ОП „НАО и 

Планетариум“ – Смолян. 

Докладва: Славка Каменова – председател на Общински съвет - Смолян 

 

КИРИЛ ХАДЖИХРИСТЕВ: Докладна записка от Славка Каменова – председател на 

Общински съвет. Отчет за дейността на Общинско предприятие „НАО и Планетариум” 

– Смолян. Уважаеми колеги, имате думата. 

СЛАВКА КАМЕНОВА: Две думи да кажа по отчета. През 2008 г. е преобразувано 

Общинско предприятие „Народна астрономическа обсерватория и Планетариум” в 

самостоятелно звено, специализирано към Общинска администрация, чийто директор е 

второстепенен разпоредител. Съгласно Правилника на Планетариума, който е приет от 

Общински съвет, всяка година до 31 число директорът на Планетариума внася отчет. За 

първи път се представя публично в заседание на Общински съвет, но съм проверила – 

от 2008 г. до момента всяка година директорът, включително и предишния директор са 

внасяли отчет в срока. Всъщност вие отчетът ще го видите, ще е качен на страницата на 

Общината. Не се касае за финансов отчет, а за отчет, касаещ цялостната дейност на 

Планетариума. 

КИРИЛ ХАДЖИХРИСТЕВ: Колеги, ако имате въпроси, становища? Ако няма, 

предлагам да прекратим дискусията. Който е съгласен, моля да гласува. 

ГЛАСУВАХА: „ЗА” – 25, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0. 
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КИРИЛ ХАДЖИХРИСТЕВ: Прекратихме дискусията. Който е съгласен с така 

предложената докладна записка за сведение: приема за сведение отчет за дейността на 

Планетариум – Смолян през 2015 година, моля да гласува. 

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

КИРИЛ ХАДЖИХРИСТЕВ: Приема се докладната записка. 

 

Общинският съвет на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация във връзка с чл. 14 от Правилника за 

организация на дейността на Общинско предприятие „НАОП – Смолян“ прие 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 214 

 

1. Приема за сведение отчета за дейността на ОП „НАО и Планетариум“  - 

Смолян през 2015 година. 

 

СЛАВКА КАМЕНОВА: Благодаря, г-н Хаджихристев. 

 

ПО ДВАДЕСЕТ И ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Предложение за 

упълномощаване на представител на Община Смолян за участие в Общото 

събрание на съдружниците на „Регионално дружество за заетост и структурно 

развитие” ООД – Смолян, свикано за 22.06.2016 г. и гласуване по дневния ред. 

Докладва: Николай Мелемов – кмет на Община Смолян 

 

СЛАВКА КАМЕНОВА: Първа допълнителна точка. Предложение за упълномощаване 

на Момчил Николов – секретар на община Смолян да представлява Община Смолян на 

Общото събрание на съдружниците на „Регионално дружество за заетост и структурно 

развитие” ООД – Смолян. Няма предложения от комисиите. Поддържате 

предложението. Дискусия? Ако няма разисквания, моля да прекратим разискванията. 

ГЛАСУВАХА: „ЗА” – 22, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0. 

СЛАВКА КАМЕНОВА: Прекратяваме разискванията. Поименно е гласуването за 

определяне на представител. 

 

Поименно гласуване на проекта за решение по т. 21 от дневния ред: 

1. Анита Чолакова     – „за” 

2. Антон Тодоров      – „за” 

3. Валентин Кюлхански    – „за” 

4. Валентин Цолов     – „за” 

5. Данчо Киряков     – отсъства 

6. Димитър Кръстанов    – отсъства 

7. Димитър Николов    – „за” 

8. Екатерина Гаджева    – „за” 

9. Елисавета Лободова    – „за” 

10. Ивайло Халваджиев    – „за” 

11.  Иван Пищалов     – „за” 

12.  Илия Томов     – „за” 

13.  Кирил Асенов     – отсъства 

14.  Кирил Хаджихристев    – „за” 

15.  Коста Начев     – „за” 

16.  Костадин Василев    – „за” 

17.  Мария Семерджиева    – „за” 
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18.  Марияна Методиева    – отсъства 

19.  Милен Журналов    – „за” 

20.  Милен Пачелиев    – отсъства 

21.  Михаил Гунчев     – „за” 

22.  Михаил Генчев    – „за” 

23.  Петър Мирчев    – „за” 

24.  Салих Аршински   – „за” 

25.  Славка Каменова   – „за” 

26.  Стефан Сабрутев   – „за” 

27.  Стоян Иванов    – отсъства 

28.  Филип Топов    – „за” 

29.  Юлия Кисьова    – „за” 

 

СЛАВКА КАМЕНОВА: Резултат? 

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

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

решението по т. 21. 

 

Общинският съвет на основание чл. 21 ал. 1 т. 9 и т. 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. 137, ал. 1, т. 3  

от Търговския закон и чл. 60 от Административнопроцесуалния кодекс прие 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 215 

 

I. Упълномощава МОМЧИЛ НИКОЛОВ НИКОЛОВ – Секретар на Община 

Смолян, да представлява Община Смолян на Общото събрание на съдружниците на 

„Регионално дружество за заетост и структурно развитие” ООД – Смолян, ЕИК 

120040327, със седалище и адрес на управление град Смолян, област Смолян, община 

Смолян, бул. „България” 24А, в което Община Смолян е съдружник с 26 % от капитала 

на дружеството, на 22.06.2016г. от 17:00 часа, като вземе становище и гласува по 

проекторешенията, съдържащи се в предложения дневен ред, както следва: 

1. По точка първа от дневния ред: Приемане отчет за дейността на дружеството 

през 2015 г. - да гласува „за” и да изрази положително становище. 

2. По точка втора от дневния ред: Приемане на счетоводен баланс и отчета за 

приходите и разходите на дружеството за 2015 г. - да гласува „за” и да изрази 

положително становище. 

ІІ. Възлага на представителя на Община Смолян да присъства на Общото 

събрание на съдружниците. 

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 съдружник в „Регионално дружество за заетост и структурно развитие” 

ООД – Смолян. 

IV. Възлага на упълномощения представител в седемдневен срок след провеждане 

на Общото събрание на съдружниците да изготви доклад и представи протокола от 

проведеното събрание. 
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ПО ДВАДЕСЕТ И ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Упълномощаване на 

представител на Община Смолян за участие в редовно общо събрание на 

акционерите на „ПЕРЕЛИК ИНФРАСТРУКТУРНА КОМПАНИЯ” АД, свикано 

за 11.07.2016 г. и гласуване по дневния ред. 

Докладва: Николай Мелемов – кмет на Община Смолян 

 

СЛАВКА КАМЕНОВА: Исках да обявя, че има постъпила декларация от общински 

съветник Кирил Асенов за наличие на частен интерес и няма да участва в гласуването 

по тази точка, но то е безпредметно. Така или иначе го обявявам.  Има предложение да 

бъде упълномощена Венера Райчева Аръчкова – заместник-кмет на община Смолян да 

представлява Община Смолян на редовното общо събрание на акционерите на 

„ПЕРЕЛИК ИНФРАСТРУКТУРНА КОМПАНИЯ” АД. Няма предложения от 

комисиите. Поддържате докладната. Разисквания? Който е съгласен да прекратим 

разискванията, моля да гласува. 

ГЛАСУВАХА: „ЗА” – 22, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0. 

СЛАВКА КАМЕНОВА: Прекратяваме разискванията. Поименно гласуване. 

 

Поименно гласуване на проекта за решение по т. 22 от дневния ред: 

1. Анита Чолакова     – „за” 

2. Антон Тодоров      – „за” 

3. Валентин Кюлхански    – „за” 

4. Валентин Цолов     – „за” 

5. Данчо Киряков     – отсъства 

6. Димитър Кръстанов    – „за” 

7. Димитър Николов    – „за” 

8. Екатерина Гаджева    – „за” 

9. Елисавета Лободова    – „за” 

10. Ивайло Халваджиев    – „за” 

11.  Иван Пищалов     – „за” 

12.  Илия Томов     – „за” 

13.  Кирил Асенов     – отсъства 

14.  Кирил Хаджихристев    – „за” 

15.  Коста Начев     – „за” 

16.  Костадин Василев    – „за” 

17.  Мария Семерджиева    – „за” 

18.  Марияна Методиева    – отсъства 

19.  Милен Журналов    – „за” 

20.  Милен Пачелиев    – отсъства 

21.  Михаил Гунчев     – „за” 

22.  Михаил Генчев    – „за” 

23.  Петър Мирчев    – „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: 24 „за”, без „против” и „въздържали се”.) 
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СЛАВКА КАМЕНОВА: 24 „за”, без „против” и „въздържали се”. Приема се решението 

по т. 22. 

 

Общинският съвет на основание чл. 21 ал. 1 т. 9 и т. 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 

т.10, и чл. 226 от Търговския закон прие 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 216 

 

I. Упълномощава ВЕНЕРА РАЙЧЕВА АРЪЧКОВА – заместник – кмет на 

Община Смолян, да представлява Община Смолян на редовното Общо събрание на 

акционерите на „ПЕРЕЛИК ИНФРАСТРУКТУРНА КОМПАНИЯ“ АД, ЕИК 

200093426, със седалище и адрес на управление град Смолян, област Смолян, община 

Смолян, жк Северна промишлена зона, Производствена база "Арексим", в което 

Община Смолян е акционер с 3 920 744 броя акции, представляващи 35.56 % от 

капитала на дружеството,  на 11.07.2016 г. от 16:00 часа и при непровеждане на 

първоначално насроченото общо събрание поради липса на кворум при условията на 

чл. 227, ал.3 от Търговския закон, събранието ще се проведе на 12.07.2016 г. от 16:00 

часа, като вземе становище и гласува по проекторешенията, съдържащи се в 

предложения дневен ред, както следва: 

1. По точка първа от дневния ред: На основание чл. 221, т. 7 от Търговския закон 

Общото събрание на акционерите одобрява проверения от регистриран одитор годишен 

финансов отчет на дружеството за изтеклата 2015 година - да гласува „за” и да изрази 

положително становище. 

2. По точка втора от дневния ред: На основание чл. 221, т. 10 от Търговския 

закон Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на 

съвета на директорите за управлението на Дружеството през финансовата 2015 г. – да 

гласува „за” и да изрази положително становище. 

3. По точка трета от дневния ред: Общото събрание на акционерите преизбира 

действащия към момента Съвет на директорите с нов 5 годишен мандат - да гласува 

„за” и да изрази положително становище. 

4. По точка четвърта от дневния ред: Разни – да гласува „за” или „против” в 

зависимост от предложенията на редовното Общо събрание на акционерите. 

ІІ. Възлага на представителя на Община Смолян да присъства на редовното 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 „ПЕРЕЛИК ИНФРАСТРУКТУРНА КОМПАНИЯ“ АД. 

IV. Възлага на упълномощения представител в седемдневен срок след провеждане 

на Общото събрание на акционерите да изготви доклад и представи протокола от 

проведеното събрание. 

 

ПО ДВАДЕСЕТ И ТРЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Откриване на процедура 

за финансово оздравяване на община Смолян. 

Докладва: Николай Мелемов – кмет на Община Смолян 

 

СЛАВКА КАМЕНОВА: Беше разгледано в движение от Комисията по бюджет и 

финанси. По самото решение не се направиха предложения, нали така, г-н Иванов? 
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СТОЯН ИВАНОВ: Уважаеми г-н кмет, уважаема г-жо председател! Да, остана тука в 

залата да се реши, но то повече от ясно е, че би следвало всички да подкрепят подобна 

инициатива. Все пак става въпрос за ресурс. 

СЛАВКА КАМЕНОВА: Г-н Мелемов, като вносител поддържате предложението? 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Да. 

СЛАВКА КАМЕНОВА: Колеги, вие сте се запознали, раздадохме ви допълнително 

така малко материали, които осветляват важността на този проблем и наистина 

бързото, незабавното внасяне на тази докладна в днешно заседание на Общински съвет. 

Откривам дискусия. Г-н Кръстанов, очаквано. 

ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Сигурно очаквате моето появяване, но не очаквате 

категорично какво ще кажа. 

СЛАВКА КАМЕНОВА: Очаквано е, да. То е анонсирано. 

ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Уважаеми колеги! Един изключително важен въпрос. 

Структурен дефицит от години наред във формирането и осъществяването на всички 

комплексни бюджетни дейности в Община Смолян. Ако някой не го е разбрал това 

нещо, значи не се е задълбочил върху проблема. Може би е имал желание. Структурен 

дефицит. Това трябва да се каже на висок глас на Министерство на финансите, кметът 

сигурно ще го каже. Надявам се, че компетентните финансисти в Общината ще му го 

напишат, за да защити пред централните органи на власт, че при това равнище и 

структурно формирането на местни приходи за републиканския бюджет, Община 

Смолян не е в състояние да финансира жизненоважни и конкретни дейности като цяло 

от обществения, политически и икономически живот на общината в рамките на тази 

законова уредба и квоти и процентни отчисления и т. н. Ще подкрепим всички 

конкретни процедури, анализи, оценки, основаващи се на едно критично, аналитично и 

преди всичко вярно като факти оценяне на ситуацията. Г-н кмете, ще имате 

възможността да доказвате, че националния бюджет ще трябва сериозно да ви 

подпомогне, за да преодолеете структурния дефицит. Не само Община Смолян, по 

принцип така стоят нещата за няколко общини. Разбира се, Община Смолян е със 

Сливен и с още някои в малко по-тежко положение, но държавата има ресурс според 

нас да подпомогне още повече да привличат и кредитни ресурси напоследък в 

значителна степен. Дали е малко или е много 29 %-тно отношение на брутния дълг на 

държавата към брутния вътрешен продукт, отделен въпрос. По наше време, вие обичате 

да говорите, беше 14, няма да се спирам сега на такива подробности. Ние ще 

подкрепим подобни усилия да се оздрави финансово Община Смолян.  

(Михаил Генчев, от място: И да получим помощ от държавата.) 

ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: И да получим по-голяма помощ от държавата. 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Не ми се вярва, ама хайде. 

ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Не може да не ви се вярва.  

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Не ми се вярва, че ще ме подкрепите, това имах предвид. 

ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Е, ето аз сега ви казвам, че ще подкрепим. 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Дано, ама надали. 

ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Защото пак казвам, има реална възможност онзи ресурс, 

който ще се привлече след като ни помогне държавата при една добра и силно 

мотивирана позиция на Общината, няма да е 10 милиона, ще е по-малко. Това го твърдя 

категорично. Още повече, че вие сте пръв партиен и държавен ръководител в 

Смолянски регион по силата на политическата си позиция. Вие сте повече от другаря 

Караджов, защото вие ръководите управляващата партия в целия регион. 

СЛАВКА КАМЕНОВА: Е, г-н Кръстанов, г-н Кръстанов. 

ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: От тази гледна точка вие много скромничите. Не си 

подценявайте позицията. Имате възможност да използвате и друг ресурс, който в 

ситуация като тази, вие не го искате за себе си, вие го искате за общността всичко това, 
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което е. Аз мисля, че има ресурс. Няма никаква шега в това, което говоря. Говоря 

съвсем сериозно. Има ресурс, има възможности, има основания да се изисква за 

Смолянска община един по-голям по размер, не искам да говоря с числа, защото това 

не става така, по-голям размер на безвъзмездна финансова помощ, както се цитира в чл. 

130 или на по-голям размер на т.нар. безлихвен кредит от Министерство на финансите. 

Все си мисля, че до сега не са използвани всички ресурси, за да се получи такава 

помощ. През всички предходни мандати, независимо кой е бил кмет или областен 

управител в Смолян, общинските ръководства са получавали по няколко безлихвени 

кредита за мандат. Това не е случайно. Това само подкрепя тезата, че в Смолян, в 

Общината в конкретния случай, не може да се генерира ресурс от собствени приходи, с 

които да покрива нуждите на териториалната общност. Главно социални, 

образователни и т. н. Така че дерзайте! Ние ще ви подкрепим! И след като отложихме 

така или иначе по т. 1, след толкова много усилия да обясним за какво става дума, ще 

подкрепим този проект за решение, който сте ни раздали в 12 не без 5, а без 1. 

Благодаря. 

(Стефан Сабрутев, от място: И 8 минути.) 

СЛАВКА КАМЕНОВА: Други колеги има ли? Г-н Аршински. 

САЛИХ АРШИНСКИ: Уважаеми колеги! Този план не е изискван само от Община 

Смолян. Така че предлагам да не се чувстваме крайно виновни и „черни”. От 10 

общини, 9 са в този списък. Само Община Борино я няма. 

(От залата: И Златоград.) 

САЛИХ АРШИНСКИ: Ето го списъка – Баните, Девин, Доспат, Мадан, Неделино, 

Рудозем, Смолян и Чепеларе. Да, Златоград и Борино. 8 общини, грешката е моя. Което 

показва, че бюджетирането в планински общини е доста трудно. Показва, че има поле 

за общо действие на всичките Общински съвети на територията на област Смолян, в 

обща позиция чрез всички народни представители, да има друг подход. Аз не съм 

специалист във финансирането, но друг  подход когато се определят средствата за 

планински и полу-планински общини. Защото в случая не можем да кажем, че само 

Община Смолян е зле, без да търсим причини кога е станало и как е станало. Още 8 

общини са на това положение. Ние също ще го подкрепим това, което изисква 

Министъра и което предлага кмета, но последното, което искам да кажа е, че не е най-

голямата беля, че сме попаднали в т. нар „черен списък”. По-важно е нещата в 

Общината и в областта, ние сме в общината, да се случват, да има развитие. Както г-н 

Кръстанов каза, преди началото на сесията, все още фалирала община няма и няма да 

има. Аз съм по-скоро привърженик на идеята да се случват нещата дори на цената на 

задължения, от колкото да пазим някаква супер строга дисциплина за сметка на това 

хората да не виждат подобрение в социални и други придобивки. Благодаря!  

СЛАВКА КАМЕНОВА: Колеги, в този контекст аз ще си позволя да ви помоля да 

обърнете внимание на таблицата, която сме ви приложили. Тоест това е анализа, който 

е направен от Министерство на финансите, за да видите че освен по показателя по чл. 

130, ал. 1, т. 3, по останалите показатели ние сме съвсем близо до критичните проценти. 

15,7 %, малко над 15 % по втория показател. Обърнете внимание и на този. Третият го 

прескачаме, защото там става дума за старите задължения и т. н. И при средно равнище 

на събираемост 65 %, което е критичния праг, ние сме на 62 %. Имаме ресурс как да 

наваксаме, как да прескочим и наистина да се вдигнем в класацията, но това трябва да 

бъде с общи усилия на целия местен парламент, на всички. Да впрегнем ресурса и да 

помогнем Общината да излезе на място, на каквото наистина заслужава. Това, което 

заслужаваме ние, което заслужават всички граждани. Има ли други разисквания? Ако 

няма, да прекратим разискванията. Мисля, че достатъчно неща се казаха. 

ГЛАСУВАХА: „ЗА” – 25, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0. 
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СЛАВКА КАМЕНОВА: Прекратяваме разискванията. Поименно гласуване за подкрепа 

на решението така, както е предложено. Виждате, че то е изчерпателно. Така, както 

изисква новата процедура. Откриваме процедура за финансово оздравяване, възлагаме 

на кмета в срок до 1 месец да изготви план за оздравяване, да проведе публично 

обсъждане с всичките условия. Предстои, а и сами виждате, че предстои и следваща 

сесия на която ще трябва да одобряваме и да приемаме всичките тези документи 

изготвени от Общината и подложени на обществено обсъждане.  

 

Поименно гласуване на проекта за решение по т. 23 от дневния ред: 

1. Анита Чолакова     – „за” 

2. Антон Тодоров      – „за” 

3. Валентин Кюлхански    – „за” 

4. Валентин Цолов     – „за” 

5. Данчо Киряков     – отсъства 

6. Димитър Кръстанов    – „за” 

7. Димитър Николов    – „за” 

8. Екатерина Гаджева    – „за” 

9. Елисавета Лободова    – „за” 

10. Ивайло Халваджиев    – „за” 

11.  Иван Пищалов     – „за” 

12.  Илия Томов     – „за” 

13.  Кирил Асенов     – отсъства 

14.  Кирил Хаджихристев    – „за” 

15.  Коста Начев     – „за” 

16.  Костадин Василев    – „за” 

17.  Мария Семерджиева    – „за” 

18.  Марияна Методиева    – отсъства 

19.  Милен Журналов    – „за” 

20.  Милен Пачелиев    – отсъства 

21.  Михаил Гунчев     – „за” 

22.  Михаил Генчев    – „за” 

23.  Петър Мирчев    – „за” 

24.  Салих Аршински   – „за” 

25.  Славка Каменова   – „за” 

26.  Стефан Сабрутев   – „за” 

27.  Стоян Иванов    – „за” 

28.  Филип Топов    – „за” 

29.  Юлия Кисьова    – „за” 

 

СЛАВКА КАМЕНОВА: Резултат? 

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

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

последното решение. 

 

Общинският съвет на основание чл.21 ал.1 т.6 и т.23, и ал.2 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация и чл.130д, ал.3 от Закона за публичните 

финанси прие 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 217 
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1. Открива процедурата за финансово оздравяване на Община Смолян. 

2. Възлага на кмета на Община Смолян да изготви план за оздравяване на Община 

Смолян в срок до 1 /един/ месец от влизане в сила на настоящото решение. 

3. Възлага на кмета на Община Смолян да проведе публично обсъждане на плана 

за оздравяване на Община Смолян с местната общност, за което определя срок от 

минимум 14 /четиринадесет/ календарни дни и условия, както следва: 

• След изготвянето му планът за оздравяване на Община Смолян да се 

публикува на интернет страницата на Общината. 

• Да се изготви покана до местната общност за провеждане на обществено 

обсъждане на плана за оздравяване на Община Смолян, която: да се публикува в един 

местен вестник, да се огласи в интернет страницата на Общината и да се постави на 

мястото, определено за обяви в сградата на Общината; да съдържа общите параметри 

на плана; да съдържа данни за получаване на становища и предложения по плана 

(адрес, факс и електронна поща за получаване на становища и предложения по плана); 

да посочва мястото в административната сграда на Община Смолян за провеждане на 

общественото обсъждане на плана. 

• Да се проведе публично обсъждане на плана за оздравяване на Община 

Смолян с местната общност, на което планът да се представи и да се даде думата на 

представителите на местната общност за изразяване на мнения и становища. 

• Когато в резултат на обсъждането се установи, че изготвеният план за 

оздравяване на Община Смолян не отговаря в достатъчна степен на нуждите на 

местното население и се налага съществена промяна в параметрите му, да се прецени 

необходимостта от допълването или преработването му и да се организира на ново 

обсъждане по горепосочения ред с уточняване на нова дата и час. 

• За общественото обсъждане да се изготви протокол, който в деня,  следващ 

общественото обсъждане, заедно с изготвения план за оздравяване на Община Смолян, 

получените становища и предложения по него и всички материали от общественото 

обсъждане да бъде предоставен на Общинския съвет за вземане на решение по чл.130д, 

ал.4 и 5 от Закона за публичните финанси. 

4. Възлага на кмета на Община Смолян предварително да съгласува плана за 

оздравяване на Община Смолян с министъра на финансите в рамките на срока за 

публично обсъждане по предходната точка, ако с него се предвижда ползването на 

временен безлихвен заем по чл. 130ж, ал. 1 от Закона за публичните финанси. 

 

 

СЛАВКА КАМЕНОВА: Поради изчерпване на дневния ред, закривам заседанието на 

Общинския съвет. С пожелания за приятна вечер на всички!  

 

(Заседанието на Общинския съвет беше закрито в 18.40  часа) 

 

 

 

 

СЛАВКА КАМЕНОВА 

Председател на Общински съвет – Смолян 

 

 

 

Изготвил протокола, 

Анелия Кехайова - главен специалист  

в сектор „Административно обслужване” към Дирекция „АИО и ОМП” 


