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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 
№ 19 

 
Днес, 28.11.2016 година, от 17.30 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 и чл. 57, 
ал. 2, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, 
неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация. 

Присъстваха: 25 общински съветници. 
Отсъстваха: Данчо Киряков, Елисавета Лободова, Илия Томов и Кирил 

Асенов. 
Заседанието беше открито и ръководено от председателя на Общинския 

съвет – Славка Каменова. 
 
СЛАВКА КАМЕНОВА – председател на Общински съвет - Смолян: Добър вечер, 
колеги! Проверка на кворума. Съгласно чл. 61, ал. 4 проверката се извършва чрез 
преброяване или чрез поименно прочитане на имената. След като получа бройката 
от г-жа Бояджиева, ще отразим отсъстващите. 
(Виолета Бояджиева – гл. експерт в дирекция „ АИО и ОМП”: В залата 
присъстват 22 общински съветници.) 
СЛАВКА КАМЕНОВА: 22 общински съветници в залата. Длъжна съм, съгласно 
Правилника да обявя уведомленията, които са получени. Получени са три 
уведомления – от Елисавета Лободова, Илия Томов и Кирил Асенов. Отсъстват 
останалите общински съветници без уведомление – Стефан Сабрутев, Филип 
Топов, Данчо Киряков. 
(Михаил Генчев, от място: Те ще дойдат.) 
СЛАВКА КАМЕНОВА: И Милен Пачелиев. Налице е законен кворум – 22 
общински съветници в залата. Можем да открием заседанието, уважаеми колеги! 
Заседанието е свикано на основание чл. 57, ал. 2, т. 2 от Правилника за 
организацията и дейността на Общинския съвет с една точка по изключение, в 
кратък срок, с оглед необходимостта до края на месеца Общинския съвет да вземе 
решение, което трябва да се представи пред Министерство на финансите и с оглед 
спазването на този законоустановен срок се наложи и това свикване по този ред. 
Колеги, по проекта за дневен ред? Стефан Сабрутев присъства. (Бел. на прот. 
Стефан Сабрутев влезе в залата и зае мястото си сред общинските съветници.) 
По проекта за дневен ред: Вземане на решение за поемане на временен безлихвен 
заем от Централния бюджет на Република България с цел погасяване на 
съществуващ дълг. Има ли предложения по проекта за дневен ред, колеги? Няма 
постъпили допълнителни точки. Г-н Топов е в залата. (Бел. на прот. Филип Топов 
влезе в залата и зае мястото си сред общинските съветници.) Който е съгласен 
проектът за дневен ред да стане дневен ред, моля да гласува. Кворумът вече е 24. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА” – 24, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0. 
СЛАВКА КАМЕНОВА: С 24 гласа „за”, приема се проектът за дневен ред. 
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Д Н Е В Е Н  Р Е Д:  

 
 

1. Вземане на решение за Поемане на временен безлихвен заем от Централния 
бюджет на"Република България с цел погасяване на съществуващ дълг на 
община Смолян 

ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 
 
 
ПО ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Вземане на решение за поемане на 
временен безлихвен заем от Централния бюджет на Република България с цел 
погасяване на съществуващ дълг на Община Смолян. 

Докладва: Николай Мелемов – кмет на Община Смолян 
 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Давам думата на вносителя. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Уважаеми дами и господа общински съветници! Реално 
погледнато няма какво ново да се добави. Виждате писмото на Владислав Горанов. 
Затова е и тази наложителност да бъде до края на месеца прието това решение. Не 
става въпрос за нов заем, както е ясно. Става въпрос за удължаване срока на 
предишния заем. 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Откривам дискусия. Г-н Хаджихристев. 
КИРИЛ ХАДЖИХРИСТЕВ: Уважаема г-жо председател, уважаеми г-н кмет, 
уважаеми колеги! Аз имам предложение изобщо докладната записка да не се 
разглежда и да няма разисквания по нея и да бъде върната. Ще ви кажа защо. На 
първо място считам, че не е изпълнено неотложност по чл. 57, ал. 2, т. 2 от 
Правилника, за спазване на законосъобразен срок. Тъй като за този заем се знае от 
две години. Миналата година беше удължен с още една година. Защо изчакваме 3 
дена преди да изтече крайния срок да го обсъждаме? Това за мен не е неотложност. 
На първо място. Виждате колко хора отсъстват, тъй като те са си планирали 
няколко задачи и ние трябва за три дена да си пренастроим целия график. На 
следващо място относно докладната записка. Не знам кой е съставил докладната 
записка, кой е написал, но няколко неща ще ви кажа. Започвам от началото: „На 
основание разпоредбите на чл. 52, ал. 1, т. 2 и чл. 103, ал. 1 от Закона за публичните 
финанси и във връзка с писмо № 08-00-1855 от 08.11.2016 г. на Министерство на 
финансите, бе отпуснат на Община Смолян временен безлихвен заем в размер на 
39 500 000”. Първо, писмото на Министерство на финансите е напомняне, че изтича 
срока и какви мерки ще се вземат, а не основание за отпускане на кредит. Тука 
кредитът е 39 500 000, което не е вярно. Седми абзац: „С оглед недопускане 
утежняването на бюджета за 2017 г. с допълнителни плащания и санкции по реда 
на чл. 105 и чл. 106 от Закона за публичните финанси и във връзка с 
гореизложените факти, ви моля да бъде предоставен на Община Смолян нов 
безлихвен заем в размер на 3 950 000 лв. за рефинансиране на стария”. Кого 
молите? Общинският съвет не отпуска заем. Той взема решение да бъде отпуснат. 
Така че считам, че тази докладна записка е с невярно съдържание и ако поне трима 
човека са се занимавали с тази докладна записка, кметът още утре да ги уволни и 
тримата. Това е моето предложение, въобще да не се разглежда докладната записка. 
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СЛАВКА КАМЕНОВА: Тука е допусната техническа грешка. Вносителят? 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Ами естествено, че не е 39 милиона, то е факт. Наистина 
има грешка. А молим Министерството на финансите. Явно това е логиката. 
Приемаме решение, с което ги молим да ни отпуснат нов заем. Това е смисъла и на 
решението, което ще приемем, че молим Министерството на финансите… 
(Кирил Хаджихристев, от място: Докладната записка е адресирана до Общинския 
съвет, не до Министерството.) 
(Михаил Генчев, от място: Общинският съвет как да се моли на някого?) 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Колеги, четете диспозитива на решението какво гласи. И 
нещо друго. Г-н Хаджихристев, прав сте. Коментирахме го с ресорния заместник-
кмет. Неправилно е записано „във връзка с писмо”, а то е „видно от писмо”. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Да го поправим сега и това е. 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Трябва да се поправи. 
КИРИЛ ХАДЖИХРИСТЕВ: И колко запетайки са изпуснати, и точки, да не говоря 
за пунктуацията. 
СЛАВКА КАМЕНОВА: С гласуването на проекта за дневен ред на практика 
Общинският съвет се съгласи този проект за дневен ред да стане дневен ред. 
Колеги, просто откривам дискусия. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Приемам забележката за 39 милиона. Това не е 39. 
Важното е, че в решението е ясно записано: „Дава съгласие да бъде поет временен 
безлихвен заем от Централния бюджет на Република България в размер на 
3 950 000 и възлага на кмета да отправи искане за отпускане на временен безлихвен 
заем”. 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Тази техническа грешка, защото не е „във връзка”, а 
„видно”. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Да, в докладната да се оправи. В решението се надявам, че 
няма грешки. Като гледам, всичко е оправено в самото решение, което е най-
важното. 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Колеги, вие сте видели решението от миналата година, с 
което е отпуснат нов безлихвен заем. Знаете, че в Държавен вестник, бр. 43 беше 
променен Законът за публичните финанси и беше дадена изрично такава 
възможност при наличие на временен касов разрив да се отпуска нов заем за 
погасяване на вече отпуснатия безлихвен заем. Така че няма драма, няма нещо 
изключително. Просто трябва да се спази срока, с оглед на това след 1 декември да 
не бъдат начислявани лихви. Това, което личи ясно от писмото. Г-н Хаджихристев, 
по принцип сте прав за техническите забележки. Благодаря ви! Аз също имам вина 
при недоглеждането, но то не е основание при положение, че вносителят се 
съгласи. 
КИРИЛ ХАДЖИХРИСТЕВ: Нали имам право при споменаването ми? 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Да, г-н Хаджихристев. 
КИРИЛ ХАДЖИХРИСТЕВ: Казахте, че решението отзад е точно. Това е докладна 
записка, която първо има мотиви. Означава ли, че в мотивите говорим за сол, а 
отзад решаваме за захар? 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Г-н Кръстанов, след това г-н Сабрутев. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Благодаря ви, г-жо председател! Уважаеми г-н кмете, 
уважаеми колеги! Проектът за решение има много сериозен пропуск. И аз искам да 
допълня тука инж. Хаджихристев. Там въобще не е описано за какво ще бъде 
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употребен този кредит, което е абсолютно задължително условие, за да дадем 
своето съгласие. И в диспозитива въобще не става дума за това, че този кредит 
практически като безлихвена помощ от централната власт той съществува и в 
предходния мандат да кажем, и че ние всяка година го подновяваме. Първо, според 
мен е абсолютно изискуемо да се изяснява защо се иска кредит. И второ. В 
решението не може да отсъства предназначението според изискванията на чл. 302 
от Закона за публичните финанси. Прочетете проекта за решение и ще видите, че 
там никъде не става дума за какво ще бъде употребен. Ние се догаждаме. Аз много 
добре знам, разбира се, но не е коректно към Общинския съвет и към отделните 
съветници да се нарушават толкова очевидно разпоредби, които би трябвало да са 
известни на всички. 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Правите ли предложение да се допълни или само правите 
забележка? 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Затова сме добавили писмото на министър Горанов. Но 
наистина има логика да се пише, че във връзка с писмото на министър Горанов за 
рефинансиране на стария кредит… И така става. 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Колеги, в тази връзка аз правя конкретно предложение да 
допълним решението. Да се допълни решението към т. 1: Дава съгласие да бъде 
поет временен безлихвен заем от Централния бюджет на Република България в 
размер на 3 950 000 лв.” Да допълним: „на основание чл. 105, ал. 4 от Закона за 
публичните финанси”…, от Централния бюджет, за рефинансиране на непогасената 
в срока по ал. 1 част от заема… 
(Михаил Генчев, от място: То не е част, то е целия заем.) 
СЛАВКА КАМЕНОВА: … непогасеният заем. Ето, чета буквално: Дава съгласие за 
бъде поет нов заем, който представлява нов заем от Централния бюджет за 
рефинансиране на непогасеният заем, отпуснат с Решение…”, нека и това да 
съществува, „… с Решение № 24/18.12.2015 г.”. Това е моето предложение, с което 
да „санираме”, така да се каже този пропуск. Г-н Сабрутев, заповядайте. 
СТЕФАН САБРУТЕВ: Уважаема г-жо председател, уважаеми г-н кмет, уважаеми 
колеги! Правя предложение точката да се оттегли и ще кажа своите мотиви. Първо, 
съгласно нашия правилник всяка точка, колкото и спешна да бъде, трябва да се 
разгледа… 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Г-н Сабрутев, не да се оттегли, да се отложи може би? 
СТЕФАН САБРУТЕВ: Да се отложи, да. Трябва всяка точка, колкото и спешна да е, 
да се разгледа във временните и постоянните комисии. В случая Постоянната 
комисия по бюджет, финанси и икономическо развитие. Второ. Тези 3 950 000 лв. 
взети 2014 година ние така и не разбрахме точно за какво са използвани. Мисля, че 
трябва да дадете един отчет средствата от 2014 година за какво са изхарчени, за да 
видим дали има нужда да гласуваме този кредит. Трето. Аз знам, г-н кмете, че 
вашият вожд е бил пожарникар. Само че голяма част от българското население вече 
не е от това племе. И мисля, че не трябва да ни правите пожарникари в петък, в 
късния следобед, да бъдем уведомявани и да тичаме. Всеки си има ангажименти, 
както каза и г-н Хаджихристев. Следващото питане ми е, ако е толкова спешна, 
както видно от това събиране в 12 без 5, видно от приложението, което получихме 
днес по мейлите, писмото на министър Горанов сте го получили на 10.11. На 18.11 
ние сме провели общинска сесия. Ако е било толкова спешно или може би тогава 
не сте разбрали, че е толкова спешно, или пък Администрацията спи. Аз съм „за” 
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това, което предложи г-н Хаджихристев, хората, които не са си свършили работата, 
да си понесат последствията. Не може на 10-ти вие да го получавате, на 18-ти 
имаме сесия, а вие ни викате спешно сега. Къде бяхте до сега? От 10-ти до 18-ти 
има 8 дена. Имахме комисии, можеше да го разгледаме. Или това стана практика в 
12 без 5 да се „сервира” на общинските съветници много „спешни”, в кавички 
точки. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Това, което се съгласихме с предложението на г-н 
Кръстанов, да се запише за какво ще се използва заема, обезсмисля гледането в 
комисия, защото е ясно, че пари няма да се вземат, а ще се рефинансира стария 
заем. Самото вкарване на този текст решава какво има да коментираме. Пари няма 
да има за какво са изразходвани. Там ви казваме рефинансиране на стария заем. Да, 
писмото е получено, но в писмото не пише, че трябва да се поиска нов заем. Затова 
не беше влезнало, защото трябваше да има разговори с Министерство на 
финансите, да решим какво да правим. И в един момент те предложиха, че трябва 
да се вземе решение ново на Общинския съвет. Не че искаме да ви разкарваме така 
просто за кеф, но от писмото не пише, че трябва да се вземе ново решение. В 
последствие с уточняване, с разговори стана ясно, че това се иска от нас.  
СЛАВКА КАМЕНОВА: Има ли други предложения, колеги, в рамките на 
дискусията? Г-н Топов. 
ФИЛИП ТОПОВ: Уважаеми колеги общински съветници, г-н кмете! Аз ще отклоня 
малко темата и да дам възможност дето се казва да се помисли по отношение на 
предложението, което направиха колегите Хаджихристев, Кръстанов, Сабрутев. С 
риск да изпадна в едно обяснение, ще върна вашето внимание на проведеното 
заседание на 18.11.2016 година, след което заседание, смешно ви е, г-жо Каменова, 
предполагам, че се сещате за какво става въпрос, след проведеното тогава 
заседание, няколко мои познати казват: „Ти защо бягаш от Общинския съвет и не 
участваш по неуважителни или уважителни причини?”. Днес се запознах и с 
протокола. Вие на три пъти сте обявили на микрофон, че аз отсъствам от това 
заседание по неуважителни причини. И понеже доста често се случва да 
нарушаваме Правилника, аз ще обърна внимание не толкова на колегите общински 
съветници, а на хората, на които им е направило впечатление, че аз съм отсъствал 
по неуважителни причини. Съгласно  чл. 61, ал. 5 от нашия правилник, 
председателят обявява постъпилите уведомления от общинските съветници за 
отсъствие по уважителни причини и уведомления за наличие на частен интерес и т. 
н. Аз съм депозирал следното уведомление и го чета дословно: „До Председателя 
на Общинския съвет. Уведомление от адвокат Филип Топов. Уважаема г-жо 
председател! Уведомявам ви, че няма да мога да присъствам на заседанието на 
Общински съвет – Смолян, насрочено на 18.11.2016 г. по уважителни причини. На 
същата дата съм ангажиран в 9.30 часа при нотариус Ани Шопова. От 11.00 часа 
съм ангажиран по наказателно от общ характер дело № 657/2016 година в Районен 
съд – Смолян и в 13.00 часа по Административно дело № 680 в Районен съд – 
Смолян. На всички е известно, че когато една сделка се осъществява и се изповядва 
пред нотариус, минимума времето е около 40 минути, даже и малко повече. 
Ангажиментите ми по тези дела са предварителни и аз не мога да знам, че точно на 
18.11., в петък, ще насрочим заседание на Общинския съвет, за да отлагам тези 
неща. Много са ми важни да кажа и по тези съображения съм помолил единствено 
и само това да направи председателката – моля при откриване на заседанието да 
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обявите тези обстоятелства. И още нещо. Аз се чувствам комфортно в групата на 
общинските съветници от ГЕРБ. Нямам намерение да ходя в други групи. Нямам 
намерение да отсъствам по неуважителни причини когато се решават важни за 
общината въпроси. И понеже да не вземам още веднъж думата, считам че наистина 
това заседание, което днес е насрочено, е в нарушение на Правилника. Не е 
налагало нищо да се използва т. нар. извънредна ситуация по чл. 57, както го 
сподели колегата Хаджихристев. Още повече, че наистина е имало възможност тази 
докладна записка да бъде внесена още на 18-ти. Много е важен и другият въпрос. 
За какво наистина са изразходвани тези 3 950 000, а не какво ще ги правим от тук 
нататък. При тези съображения аз ще помоля преди да реша как ще гласувам и 
понеже за пореден път казвам, налага ми се в този Общински съвет, говоря в този, 
да се чувствам доста неудобно. Ако прегледате протоколите, има и такова 
изказване, че понякога по тия точки съм гласувал с отвращение. Това не е мое 
авторско право. Това беше изказване на колегата Каджебов в миналия Общински 
съвет. Тази докладна записка, която в момента предлагате диспозитив за решение, 
не може да ни свърши работа. Държа да се запише точно и конкретно в самия 
проект за решение: Дава съгласие да бъде поет временен безлихвен заем от 
Централния бюджет на Република България, в размер на 3 950 000 лв., с който да се 
рефинансира безлихвения заем от 2014 година”. Защо държа това да бъде 
изписано? Защото може да се окаже, че ако не го изпишем като указание на 
Общинския съвет към Администрацията и към кмета, може тези 3 950 000 пак 
някоя банка да си ги прихване и да останем дето се казва в едно неприятно за 
обясняване положение. Ако от този 10-милионен облигационен заем ние бяхме 
покрили този безлихвен заем, сега нямаше да се събираме в 17.30 часа в Сесийна 
зала. Много моля, ако има възможност, ако трябва да се вземе и някаква почивка 
10-15 минути, да заяви администрацията за какво е похарчила тези 3 950 000 лв.  
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Аз както казах, вече се съгласих да бъде записано, че 
заемът е за рефинансиране. Първо. Второ. Сигурно за 10-15 минути не може да се 
дава такава справка. И трето, това няма да промени искането ни. Както един път 
стана въпрос, г-н Кръстанов беше твърдо против да се покрива. Нали така, г-н 
Кръстанов? Безлихвен заем. 
(Михаил Генчев, от място: Да, твърдо.) 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Нямаме спор.  
(Димитър Кръстанов, от място / не се чува.) 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Това наистина е безлихвен, така че не натоварва 
Общината. 
(Димитър Кръстанов, от място: Има такива, които трупат лихви. Как ще 
покриваме…?) 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: А, така. Благодаря. На едно мнение сме. 
СЛАВКА КАМЕНОВА: След емоционалното изказване на г-н Топов, само една 
отметка. Към уведомлението съм приложила справка. Ангажиментът на г-н Топов 
при нотариуса е поет предния ден, след като е насрочена сесията. И е бил от 9.00 до 
9.20 часа. Толкова, няма да се обясняваме. Съжалявам, че съм му причинила 
неудобство на г-н Топов, но нито е мястото, нито е времето да го изясняваме. Г-н 
Иванов. 
СТОЯН ИВАНОВ: Уважаема г-жо председател, уважаеми колеги! Аз смятам така, 
че в името на гражданите на Смолян, независимо от пропуски допуснати, които 
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чухме тука, ние трябва да направим компромис. Подобни пропуски, аз съм трети 
мандат общински съветник, е имало и в предишните управления, имало е и сега. 
Имало и вземане на решение на подпис, без да се събира Общинския съвет, без да 
се уведомяват общинските съветници 7 дена преди това. Изключително важно е 
днес това решение да бъде прието, защото последствията, видно от писмото, ще 
бъдат тежки. Изпадаме в просрочие на този заем. Ако наказателната лихва е 10 %, 
колкото са другите, това са около 400 000 лева, които Община Смолян 
допълнително трябва да плати. 
(Михаил Генчев, от място: Какво приказваш бе? Какво просрочие? Какви ги 
приказваш тука?) 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Моля ви, г-н Генчев! Заповядайте на микрофон. 
СТОЯН ИВАНОВ: Г-н Генчев, не четеш ли писмото какво пише министъра? 
(Михаил Генчев, от място: Чета го много добре.) 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Г-н Генчев, на микрофон. Заповядайте! 
СТОЯН ИВАНОВ: То е ясно, че тези пари, преди две години вие знаете каква беше 
ситуацията, на пожар трябваше да се погасяват текущи задължения, трябваше да се 
плащат заплати, трябваше да се плаща издръжка, повече от ясно е, че тези пари са 
изразходвани за текущите задължения на Община Смолян. Много добре знаете 
какво е финансовото състояние и как се връща. Така че след като ни предлага 
Министерство на финансите безлихвен заем, да си погасим стария безлихвен заем, 
тоест предполагам, че само счетоводно ще бъде записано, отразено, не виждам 
защо трябва Общинският съвет да върви срещу интересите на града.  
СЛАВКА КАМЕНОВА: И още нещо. Г-н Сабрутев, само секунда. Да прочета за 
гражданите чл. 57, ал. 2, т. 2 от Правилника.: „Свиква се заседание на съвета в 
двудневен срок за спазване на законосъобразен срок, който не позволява 
прилагането на установената процедура.” И в писмото, буквално чета на Владислав 
Горанов писмото: „Обръщам внимание, че съгласно разпоредбите на чл. 105, ал. 1 
от ЗПФ…”, това е законовият срок, който е 1 декември, „… при невъзстановяване в 
срок на отпуснатите от централния бюджет временни безлихвени заеми, се дължат 
лихви…”. Това е с оглед спасителната маневра, която трябва да направим с това 
решение. Г-н Топов искаше реплика. Г-н Сабрутев след това. 
ФИЛИП ТОПОВ: Реплика на г-н Иванов. В случая чисто технологически много 
трудно е да се обясни на хората, които не са в час с финансово-икономическите 
взаимоотношения между държавен бюджет, общински бюджет. Тука трябва да се 
каже със съвсем елементарен битов израз. Става въпрос за удължаване на срока за 
погасяване на безлихвения заем от 2014 г. Какво прихващане, какво „саниране”, 
какво друго там, където бяхте казали? 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Г-н Топов, момент. Може ли да прихвана и вашето 
изказване? Съгласно чл. 106 правите ли предложение да се удължи срока?  
ФИЛИП ТОПОВ: То това е смисълът. Да избягаме от санкциите затова, че ние до 
30 октомври, обърнете внимание колеги на писмото на министър Горанов, 
подлежим на санкция. Ако не вземем примерно този безлихвен заем, с който да 
можем, образно казано, да рефинансираме стария и да удължим срока с още 1 
година, ще търпим едни санкции. Но за мен лично не е ясно как технологически ще 
се случи това нещо. Те само на хартия, на книга ли ще ни отпуснат от 
Министерство на финансите и няма да получим кеш пари, с която операция 
финансово-икономическа ще ни дадат възможност пък този да го погасяваме до 
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края на 2017 година? В тази връзка аз ще помоля за още малко повече информация. 
Какво в крайна сметка целим да направим с това действие? Да вземем един заем, с 
който да погасим първия или да удължим срока на заема, който сме ползвали в 
2014-та? 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Г-н Топов, вие с вашето предложение, което направихте 
преди малко, всъщност отговаряте на този въпрос, защото съгласно чл. 103, ал. 4, 
министъра на финансите може да отпусне нов заем от Централния бюджет така, 
както направихте да се допълни в решението, за рефинансиране на непогасеният 
заем по чл. 103, ал. 1 по който е отпуснат заема. Така че няма как и стотинка от 
този нов заем, да бъде отклонена за друга цел. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Само да поясня, за да стане ясно още един път. Сами 
виждате, че бланката на Министерството на финансите е стандартна. Общината  е 
дописана, сумата е дописана. Тоест това писмо са получили всички общини, които 
имат такива безлихвени заеми. Наистина това писмо казва „върнете парите”, но 
затова по-късно вече в разговори с Министерството, стигаме до това решение на 
Общинския съвет, с което ще рефинансираме заема. 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Г-н Сабрутев. 
СТЕФАН САБРУТЕВ: Реплика към г-н Стоян Иванов, който според мен в 
качеството си не на гражданин, а на говорител на кмета се изяви. Първо, вие г-н 
Иванов, сте председател на Бюджетната комисия и най-малко на вас ви отива да 
хвърляте едни цифри – 400 000 в пространството. Просто защото 10 % са на 
годишна база. Тука става въпрос да се разгледа точката на комисия, да се види за 
какво са изхарчени парите. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Ама това какво променя бъдещето в миналото? Изхарчени 
са за „Лайтинг”. 
СТЕФАН САБРУТЕВ: Може ли да не ме прекъсвате, г-н Мелемов? След малко ако 
искате, говорете колкото искате. Аз не ви прекъсвах преди малко. От тази докладна 
става ясно едно, че Общинската администрация не си върши работата, че не си чете 
правилно писмата и не разбира материята. И тази сесия, в този късен час, е 
благодарение на това, че Администрацията явно е доста боса на тема бюджет и 
отношения с Министерство на финансите. 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Колеги, да прекратим… Момент. Г-н Хаджихристев. 
КИРИЛ ХАДЖИХРИСТЕВ: Засегнахте въпроса за неотложността. Кое законово 
основание дава възможност за такова заседание, обявено преди два дена? Писмото 
на министър Горанов само уведомява, а Законът за публичните финанси е приет 
много отдавна. Там е записано, че след като изтече срока, започват лихви да текат. 
Така че не се оправдавайте с чл. 57, ал. 2, т. 2 за неотложност на заседанието. Това е 
първото. Искам аз да попитам какво Общинска администрация направи през тези 
две години от както съществува този заем, за да бъде върнат част от него и днес да 
не вземаме отново 3 950 000 лв.? И ще ви кажа нещо тука пред всички. Аз не знам 
какъв контрол се осъществява относно харченето на пари в Общинска 
администрация. Много се зарадвах преди една седмица, една разбита шахта на ул. 
„Кирил Маджаров” до църквата „Св. Богородица” в Устово. Видях, че е поправена, 
асфалтирана с нов асфалт. Вчера минавам от там, тя отново е разкопана, нов 
асфалт, отново се ремонтира. Дали е двойно актуване? Не знам. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Ще го проверим. 
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СЛАВКА КАМЕНОВА: Други? Има ли разисквания? Колеги, аз ще оттегля 
формално моето предложение, тъй като г-н Топов направи същото предложение 
принципно по-подробно, за да не гласуваме два пъти. Ако няма други разисквания, 
моля да прекратим разискванията. 3 950 000, нали така, г-н Топов? Така, както е по 
диспозитива на решението. 
(Димитър Кръстанов, от място: 39 милиона пише в диспозитива.) 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Говорим за диспозитива на решението. Ако няма други 
разисквания, моля да прекратим същите с вдигане на ръка. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА” – 25, „ ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0. 
СЛАВКА КАМЕНОВА: 25 „за”, без „против” и „въздържали се”. Прекратяваме 
разискванията. Подлагам на гласуване първото предложение, което беше направено 
по реда на чл. 81. Г-н Сабрутев прави предложение да се отложи разглеждането на 
тази точка. Който е съгласен, моля да гласува с вдигане на ръка. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА” – 11, „ ПРОТИВ” – 14, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0. 
СЛАВКА КАМЕНОВА: „За” – 11, не се приема предложението за отлагане. 
Подлагам на гласуване предложението за допълване решението в т. 1 с 
изречението, което определя целта на отпускането на новия заем – за 
рефинансиране на предишния дълг. Така, както беше зачетено от г-н Топов. Който 
е съгласен, моля да гласува. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА” – 20, „ ПРОТИВ” – 4, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 1. 
СЛАВКА КАМЕНОВА: 20 „за”, „ против” 4, „въздържали се” 1. Приема се 
предложението.  Колеги, който е съгласен да подкрепим решението, поименен вот 
всъщност. Моля за вашия поименен вот по решението за отпускане на нов 
безлихвен заем по реда на чл. 103, ал. 4 във връзка с ал. 1.  

 
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    – отсъства 
10. Ивайло Халваджиев    – „за” 
11.  Иван Пищалов    – „въздържал се” 
12.  Илия Томов     – отсъства 
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    – „въздържала се” 
19.  Милен Журналов    – „за” 
20.  Милен Пачелиев    – „въздържал се” 
21.  Михаил Генчев   – „въздържал се” 
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22.  Михаил Гунчев    – „за” 
23.  Петър Мирчев    – „за” 
24.  Салих Аршински   – „за” 
25.  Славка Каменова   – „за” 
26.  Стефан Сабрутев   – „въздържал се” 
27.  Стоян Иванов    – „за” 

 
(Филип Топов, от място: Аз ще помоля да гласува колежката преди мен, след това 
ще гласувам на микрофон, ако няма нещо против.) 
СЛАВКА КАМЕНОВА: По азбучен ред по принцип е гласуването. Правите 
предложение да променим реда на гласуване. 
(Филип Топов, от място: Ами да, може и така да го приемем.) 
СЛАВКА КАМЕНОВА: По принцип е по азбучен ред, но не възразявам. 
 

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

ФИЛИП ТОПОВ: Ще направя нещо, което в Правилника не е позволено. Гласувам 
„ за”, за да успокоя страстите и да не получи някой сърдечен удар. Сега обаче, за 
последен път казвам в тази зала, че се чувствам неловко от некачествено 
изработени докладни записки и не добре прецезирани решения. Това, че 
Областният управител не ги връща, това че други институции не влизат в ролята си 
за съответния контрол, не значи, че тези неща не трябва да бъдат изгладени. 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Г-н Топов, нарушавате Правилника. По време на гласуване 
разисквания не се допускат. 
ФИЛИП ТОПОВ: Уважаема г-жо Каменова! 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Ако правите обяснение на вот, благодаря ви! 
ФИЛИП ТОПОВ: Недейте ме кара да искам прегласуване. 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Благодаря ви, г-н Топов! Резултата? 
(Виолета Бояджиева: 15 „за”, „ против” няма,  „ въздържали се” 10.) 
СЛАВКА КАМЕНОВА: С 15 „за”, без „против”, „ въздържали се” 10, приема се 
решението. 
 

Общинският съвет на основание чл.21, ал.1, т.10 и ал.2 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл.3, т.5 от Закона за общинския дълг, 
чл.103, ал.1 и ал.4 от Закона за публичните финансите и чл.60 от 
Административнопроцесуалния кодекс прие 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

№ 321 
  

 I. Дава съгласие да бъде поет временен безлихвен заем от Централния бюджет 
на Република България в размер на 3 950 000 лева за рефинансиране на заема, поет 
с Решение № 24/18.12.2015 г. 

II. Възлага на кмета на Община Смолян да отправи искане за отпускане на 
временен безлихвен заем пред Министерство на финансите, както и да извърши 
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всички останали необходими правни и фактически действия за изпълнение на 
решението по точка I. 

ІІІ. Допуска предварително изпълнение на настоящото решение на основание  
чл. 60 от Административнопроцесуалния кодекс. 

 
 

СЛАВКА КАМЕНОВА: Поради изчерпване на дневния ред, закривам заседанието. 
С пожелания за приятна и смислена вечер! 
 
(Заседанието на Общинския съвет беше закрито в 18.10 часа) 
 
 

СЛАВКА КАМЕНОВА 
Председател на Общински съвет – Смолян 
 
Изготвил протокола, 
Анелия Кехайова - главен специалист  
в сектор „ Административно обслужване” към Дирекция „ АИО и ОМП”  


