ОБЩИНСКИ СЪВЕТ–СМОЛЯН
ПРОТОКОЛ
№2
Днес, 13.11.2015 година, от 10.00 часа, в зала № 247 на Община Смолян се
проведе заседание на Общински съвет – Смолян, на основание чл. 23, ал. 4, т. 1
от Закона за местното самоуправление и местната администрация.
Присъстваха: 25 общински съветници.
Отсъстваха: Анита Чолакова, Коста Начев, Марин Захариев и Мария
Семерджиева.
Заседанието беше открито и ръководено от председателя на Общинския
съвет – Славка Каменова.
СЛАВКА КАМЕНОВА: Добро утро! С пожелание за един хубав ден, откривам
първото работно заседание на новоизбрания Общински съвет – Смолян. Преди
започването, мисля, че няма нужда да говорим за това защо сме тук. Волята на
избирателите от община Смолян, които дадоха своя глас, е да управляват найдобрите. Моята молба и призив към всички е да управляваме така, както е
пожелал избирателят – заедно, като колективен орган. Да изпълняваме
политиките, които са залегнали в чл. 17 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация и с които Общинският съвет е упълномощен да ги
изпълнява като колективен орган, подпомаган от своите комисии. Смятам, че
всички сме мотивирани и ангажирани с волята на закона, обвързани с волята на
избирателя. И да си пожелаем ползотворна работа от сърце! Преди да пристъпим
към приемане на дневния ред, да проверим кворума. Уведомявам, че
общинският съветник Коста Начев няма да присъства поради служебна
ангажираност. Тъй като е първо заседание, ще ми позволите да направя
поименна проверка на кворума, след което ще ви помоля всички да се
подпишете в списъка, който ще ви предоставим. Умолявам ви, още от днес, още
в този час ви призовавам към силна ангажираност относно присъствието на
заседанията. Няма да се провеждат всеки ден, макар че всеки един общински
съветник ще работи ежедневно, ежечасно. Всеки ден, всеки час той ще
изпълнява функциите си на общински съветник. Но тогава, когато трябва да се
визуализира неговата воля, това може да стане само с решение на Общинския
съвет. Затова ви призовавам днес да бъдем отговорни към задълженията си. Ще
ви помоля след това да говорите на микрофон, тъй като се води запис на
протокола. А ако искате нещо да не бъде записано, това вече е извън зала. Ще
помоля за ред и дисциплина. Пристъпвам към поименна проверка на кворума:
1.
2.
3.
4.
5.

Анита Чолакова
Валентин Кюлхански
Валентин Цолов
Данчо Киряков
Димитър Кръстанов

– отсъства
– присъства
– присъства
– присъства
– присъства
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6. Екатерина Гаджева
– присъства
7. Елисавета Лободова
– присъства
8. Емилия Делиева
– присъства
9. Ивайло Халваджиев
– присъства
10. Иван Пищалов
– присъства
11. Илия Томов
– присъства
12. Кирил Асенов
– присъства
13. Кирил Хаджихристев
– присъства
14. Коста Начев
– отсъства
15. Костадин Василев
– присъства
16. Красимир Събев
– присъства
17. Марин Захариев
– отсъства
(Славка Каменова: Марин Захариев не присъства. Уведомявам ви, че той
междувременно подаде оставка като общински съветник, но чисто процедурно
не може да бъде заместен от следващия съветник, тъй като Общинска
избирателна комисия заседава днес, в 12 часа. На следващото заседание, което
ще уточня с вас, ще бъде положена клетва от Петя Язова.)
18. Мария Семерджиева
– отсъства
19. д-р Марияна Методиева – присъства
(Славка Каменова: Извинете, инженер Кръстанов, че пропуснах да спомена
званието, както и инженер Киряков. Ще ги запишем отсега в списъка
съответните звания. Ако има други хабилитирани доктори, моля да го заявят.)
(Милен Пачелиев: Инженер Пачелиев.)
(Славка Каменова: Да, инженер Пачелиев. Моля ви, заявете го. Това са все пак
заслужени звания, които не бива да бъдат пропускани. Поднасям извинението
си за днес.)
20. инж. Милен Пачелиев
– присъства
21. Михаил Гунчев
– присъства
22. Михаил Генчев
– присъства
23. Петър Мирчев
– присъства
24. Салих Аршински
– присъства
25. Славка Каменова
– присъства
26. Стефан Сабрутев
– присъства
27. Стоян Иванов
– присъства
28. Филип Топов
– присъства
29. Юлия Кисьова
– присъства
СЛАВКА КАМЕНОВА: Имаме кворум. Откривам заседанието. На заседанието
присъства г-н Мелемов, който, ако иска, може да каже няколко думи.
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Уважаеми дами и господа общински съветници! Няма
да кажа нещо различно. Искам да пожелая на всички наистина спорна работа,
добра атмосфера. Мога да ви информирам, че пожарът, който възникна вчера,
може да се каже, че днес е ограничен, локализиран, но не е потушен. Така че
днес продължава работата по потушаването на пожара заедно с пожарната,
военните, горските и доброволческите формирования. Да се надяваме, че днеска
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ще бъде потушен. Събрахме се с председателите на групи, с които обсъдихме
днешната сесия и се надявам да протече нормално. Благодаря.
СЛАВКА КАМЕНОВА: Ние също благодарим, г-н Мелемов. В изпълнение на
регламента, който е приет в правилника, обявявам, че към днешна дата са
регистрирани в специалния регистър на Общинския съвет две групи на
общински съветници, а именно: Групата на „ГЕРБ”, с председател на групата
Филип Топов, и „КРОС” – така ще се нарича групата на общински съветници,
която е с коалицията („Коалиция за екологично развитие и устойчивост на
община Смолян”) на г-н Стоян Иванов и г-н Коста Начев, които са в групата на
общинските съветници от „КРОС”. От останалите общински съветници не са
постъпили решения за регистриране. Това може да стане и в по-късен момент,
като поемам ангажимент своевременно да бъдете информирания, както и ако
настъпи някаква промяна в досега заявените групи. Подлагам на гласуване
обявения проект за дневен ред с една-единствена точка. Няма да ви зачитам
мотивите, които съм ви предложила в стегнат вид, кое налага да бъде променен,
изменен или допълнен действащият правилник. Знаете, че всичките дейности и
политиките, които изпълнява Общинският съвет, се регламентират и се
изпълняват от Общинския съвет като колективен орган и от неговите комисии.
Мисля, че в хода на предизборните дни и в предварителните разговори, които
направихме в работен вариант с представителите на всички партийни групи, се
стигна до категоричния извод, че действително се налага този правилник да бъде
актуализиран. Затова направихме предварителни консултации в абсолютно
оперативен порядък и стигнахме до това заключение – да се предложи такава
точка за дневен ред. Който е съгласен да се приеме тази точка за разглеждане в
дневния ред, моля да гласува с вдигане на ръка.
ГЛАСУВАХА: „ЗА” – 25, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0.

Д Н Е В Е Н Р Е Д:
1. Създаване на Временна комисия за изготвяне на предложения за
изменения и допълнения на Правилника за организацията и дейността на
общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската
администрация.
ДОКЛАДВА: Сл. Каменова – председател на Общински съвет
СЛАВКА КАМЕНОВА: До момента няма постъпили писмени искания за
включване на допълнителни точки, поради което остава единствено тази точка.

ПО ПЪРВА (ЕДИНСТВЕНА) ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Докладна
записка относно създаване на Временна комисия за изготвяне на
предложения за изменения и допълнения на Правилника за организацията
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и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му
с Общинската администрация.
Докладва: Славка Каменова – председател на Общинския съвет
СЛАВКА КАМЕНОВА: Раздаден ви е материалът, запознати сте с него.
Предлагам за оперативност да преминем към обсъждания. Ако някой има какво
да каже по броя, по наименованието на Временната комисия, по съдържанието
на нейната задача, която трябва да изпълни, по персоналния състав, ще му бъде
предоставена думата. Разбира се, в докладната не съм отразила срок, в който
трябва тази комисия да изпълни своята задача – нелека, но изключително
отговорна. Отсега ви моля за разбиране, като го подлагам на обсъждане –
следващото заседание на Общинския съвет да се проведе следващия четвъртък,
19 ноември, на което да приемем измененията на правилника, което означава, че
комисията, която ще изберем днес, ще трябва да работи в един много висок темп
на работа, с участието и на всички, които имат каквито и да било предложения за
включване – рационални, законосъобразни. Давам ви думата за изказвания. Г-н
Иванов.
СТОЯН ИВАНОВ: Уважаема госпожо председател! Уважаеми г-н кмет! По така
внесената докладна ми се вижда странно правилникът на Общинския съвет да се
прави и да се разглежда без председателя на Общинския съвет. Затова предлагам
вие да влезете като председател и под вашето вещо ръководство да изградим
един работещ инструмент за бъдещите четири години от нашата работа. Това е
моето предложение.
СЛАВКА КАМЕНОВА: Така. Други предложения? Г-н Топов.
ФИЛИП ТОПОВ: Уважаема г-жо председател! Уважаеми г-н кмет! Скъпи
колеги! Аз считам, че предложението на г-н Иванов е наистина навременно. С
оглед да може да се създаде все пак по-голяма комуникация между всички групи
ще подкрепя едно такова предложение в състава на тази комисия да бъде г-жа
Каменова, като не ревнувам, че тя ще бъде и председател на самата комисия. Полесно ще бъде организирано взаимодействието в комисията под ваше
ръководство.
СЛАВКА КАМЕНОВА: Предоставила съм този проект на демократично
обсъждане. Други предложения?
(Михаил Генчев: Процедура.)
СЛАВКА КАМЕНОВА: Г-н Генчев.
МИХАИЛ ГЕНЧЕВ: Уважаема г-жо председател! Уважаеми г-н кмет! Първо се
извинявам, че започваме тази сесия с процедурно предложение от моя страна, но
то е свързано именно с приемане на правилника за организация работата на
Общинския съвет. Мисля, че въпросите, които ще повдигна, задължително
трябва да намерят място при разработването на правилника и да намерят
отражение в него. За пръв път от 1990 година, а и от преди това, ние провеждаме
заседание на Общинския съвет не в заседателната ритуална зала на Общинския
съвет, а го провеждаме в зала 247. Значи заседателната зала, наред с другите
символи на Общинския съвет, е част от символите на Общинския съвет. Мисля,
че заседанията на Общинския съвет трябва да се провеждат в сесийна зала – там,
където спокойно може да се разположат групите, там, където спокойно могат да
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присъстват представителите на средствата за масова информация, там, където
спокойно могат да присъстват граждани, желаещи да участват в работата на
заседанията на Общинския съвет. Така че ви моля това нещо да намери
отражение в правилника и заседанията на Общинския съвет да ги провеждаме
където трябва. Вторият въпрос: Закъснях за днешното заседание, предполагам,
че и другите колеги са изпитали същото, тъй като в продължение на половин час
не мога да намеря място къде да паркирам, за да дойда и да присъствам на
заседанието на Общинския съвет. Наложи се доста далече да спра, затова
закъснях. Редно е председателят, а и в правилника това нещо спокойно може да
се запише, да се създадат някакви условия за нормалното пристигане и
нормалното участие на общинските съветници в работата на Общинския съвет.
Хайде да не утежнявам повече нещата. Моля колегите, които ще изберем в
днешната комисия за разработване на правилника, да имат предвид тези неща и
да имат предвид нещата по организацията. Щях да пропусна: Обезателно в
правилника трябва да се запише как…
СЛАВКА КАМЕНОВА: Момент, г-н Генчев. Дадох ви думата по процедура.
МИХАИЛ ГЕНЧЕВ: Да, да си свърша процедурата. Моля да не ме прекъсвате. В
правилника трябва да намери точно място и начинът на свикване на
Общинския…
СЛАВКА КАМЕНОВА: Ще ви прекъсна, г-н Генчев. Всичко това, което имате
като предложения – на вашия представител в комисията в писмен вид или до
самата комисия. Поемаме ангажимент. Дали аз ще бъда председател, но така или
иначе ще присъствам на заседанието, ще го подложа на гласуване
предложението на г-н Иванов. Всичко това можете да го направите като
предложение. Иначе не сме в ситуация на обсъждане на предложенията за
правилника.
МИХАИЛ ГЕНЧЕВ: Точно в ситуация на обсъждане сме. И моля като ми се
предостави думата, да не ми се отнема.
СЛАВКА КАМЕНОВА: Съжалявам, дневният ред е за избиране на Временна
комисия.
МИХАИЛ ГЕНЧЕВ: Това, което казвам, е много пряко свързано с Временната
комисия и с правилника, така че нека да бъдем така добри да не се прекъсваме.
Нали мога да си довърша? Обезателно в правилника трябва да бъде записано как
се свиква Общинският съвет. По този начин, по който бяхме свикани днеска, аз
не го приемам. Решете, дали ще ни се предоставят в писмен вид материалите, за
да може ние да се готвим, дали ще ни бъдат предоставени по някакъв друг вид,
но това държа да бъде записано в правилника и общинските съветници да
получават съответното отношение от секретариата на Общинския съвет.
СЛАВКА КАМЕНОВА: Други предложения, колеги? Имате ли предложения за
наименованието на Временната комисия? Няма. Други предложения ако няма, да
гласуваме прекратяване на разискванията. Който е съгласен да прекратим
разискванията по точка единствена за днес, моля да гласува с вдигане на ръка.
ГЛАСУВАХА: „ЗА” – 25, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0.
СЛАВКА КАМЕНОВА: Прекратяваме разискванията по внесената докладна и
пристъпваме към гласуване. Който е съгласен да се създаде Временна комисия,
така, както е предложено в дневния ред, моля да гласува.
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ГЛАСУВАХА: „ЗА” – 25, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0.
СЛАВКА КАМЕНОВА: Създава се Временна комисия за изготвяне на
предложения за изменения и допълнения на Правилника за организацията и
дейността на Общинския съвет. Не постъпиха предложения за състава на
комисията, освен с добавянето и на председателя на Общинския съвет. Може би
да подложим в такъв случай на гласуване предложението на г-н Иванов, по реда
на постъпване. То е свързано и с броя на комисията. Който е съгласен
председателят на Общинския съвет да бъде и председател на Временната
комисия, моля да гласува.
ГЛАСУВАХА: „ЗА” – 24, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 1.
СЛАВКА КАМЕНОВА: Има ли предложение да гласуваме анблок или
поотделно персоналния състав? Не постъпва такова. Който е съгласен да
гласуваме анблок, като цяло, Временната комисия, моля да гласува.
ГЛАСУВАХА: „ЗА” – 25, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0.
СЛАВКА КАМЕНОВА: Подлагам на гласуване персоналния състав, така, както
е предложен – по групи, обсъдени са компетенции. Който е съгласен, моля да
гласува.
ГЛАСУВАХА: „ЗА” – 25, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0.
Общинският съвет след като се запозна с докладната записка на
председателя на Общинския съвет - СЛАВКА РАДЕНКОВА КАМЕНОВА и на
основание чл. 21, ал. 1, т. 1 и чл. 48, ал. 1 от Закона за местното самоуправление
и местната администрация прие
Р Е Ш Е Н И Е:
№2
I.Създава Временна комисия за изготвяне на предложения за изменения и
допълнения на Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет,
неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация в състав
от 8 / осем / общински съветници.
II. Избира за членове на Временната комисия за изготвяне на предложения за
изменения и допълнения на Правилника за организацията и дейността на
общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска
администрация:
1. Славка Каменова – председател;
2. адв. Филип Топов – член;
3. адв. Петър Мирчев – член;
4. Кирил Хаджихристев – член;
5. Стоян Иванов – член;
6. Стефан Сабрутев – член;
7. Салих Аршински – член;
8. Костадин Василев – член.
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СЛАВКА КАМЕНОВА: За да се ориентираме към приключване, има ли
възражения, питам ви съвсем колегиално, тъй като ще насроча още днес
заседанието за следващия път, с уговорката, когато е готово предложението, да
бъде предоставено на всички съветници. Г-н Генчев, с предварителната уговорка
с оглед сроковете, които ни притискат и изключителната отговорност, която
залагаме на приемането на този правилник, няма да спазим тези срокове – 7дневен, 4-дневен. Затова на 19-ти ноември, следващия четвъртък, да бъде
заседанието за приемането на правилника. Слушам ви, г-н Сабрутев.
СТЕФАН САБРУТЕВ: Аз съм против, тъй като съм лично ангажиран и ако би
трябвало аз да присъствам, няма да мога, тъй като имам планувано пътуване в
четвъртък и петък. Тъй че ще отсъствам по тази причина, а не по друга. Мисля,
че времето е достатъчно малко, за да се вземат сериозни решения. Сега, ние
виждаме, че има бедствено положение, пожар в Смолян, ама дайте да не ставаме
пожарникари.
СЛАВКА КАМЕНОВА: Няма общо пожарът с това.
СТЕФАН САБРУТЕВ: Не, няма, обаче си мисля, че днеска е петък и е абсурд да
вземем да мислим на тази тема. Чисто логически си мисля, че от понеделник
може всеки един да почне да събира групата си и да се дават предложения. Но
времето от три дена е много малко според мен. И не мисля, че трябва да играем
ролята на пожарникари. Знам, че управляващият държавата е такъв, но дайте да
не ставаме и ние такива.
СЛАВКА КАМЕНОВА: Аналогията в случая не е уместна, но приемаме
забележката.
СТЕФАН САБРУТЕВ: Не виждам да е толкова спешно, ако го направим
следващата седмица. Не знам кое налага толкоз много да бързаме, за да сбъркаме
някъде. Аз мисля, че ние трябва да спазваме и сроковете, които са в закона, и
след това да имаме време да обмислим внимателно нещата, за да не се налага да
ги променяме в движение.
СЛАВКА КАМЕНОВА: Г-н Кръстанов.
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Благодаря ви, г-жо председател. Като един от хората,
които основно са готвили сега действащия правилник, с някои промени в него,
също определено считам, че е крайно недостатъчен едноседмичен срок да се
подготви подобен сериозен документ за изменение и допълнение, а, не знам,
може да има намерение и за изцяло изготвяне на нов документ. Трябва да се
обмислят нещата. Поне две седмици, според мен е един нормален срок, за да
могат да се консултират, да се направят съпоставки с подобни документи при
наши колеги от други общини и т. н. Това първо. Второ: Аз също имам много
сериозни бележки по отношение на уведомяването на съветниците за
заседанията на Общинския съвет, които предстоят. Аз съм от хората, които
редовно си проверяват електронната поща, независимо дали са в движение или
не са. Пътувам също много. Но не всички колеги имат такава възможност, да
имат мобилен интернет и непрекъсната мобилна връзка с електронните си пощи.
В тази връзка аз моля, поне докато приемем правилата, които ще залегнат в
Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, да не се
игнорира обаждането по телефона. Той е един много динамичен, много
съвременен и много естествен начин за уведомяваме на колегите. Независимо от
7

това дали си преглеждат в движение електронната си поща, пътувайки в
страната или в чужбина, телефоните им са включени и едно обаждане по
телефона е най-сигурният начин да бъдат уведомявани. Така че преди още да
сме стигнали до конкретните, разписани в правилника, начини, подходи и
процедури за уведомяваме и за предоставяне на материали, аз моля за
следващите заседания, докато се обсъжда правилникът, да не се игнорира
обаждането по телефона до всеки общински съветник във връзка с предстоящо
заседание на Общинския съвет. Благодаря ви.
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Може ли да взема и аз думата? Просто наистина имаме
необходимост поради законовите срокове за приемане на бюджета. Затова го
правим, нямаме задни мисли. Аз се надявам, че и г-н Кръстанов, и г-н Сабрутев,
разбират, които бяха общински съветници и в предишния мандат. Тоест ние
няма да приемем един коренно различен правилник. Съмнявам се, че някой от
присъстващите иска коренно да променим правилника. Тука въпросът е
наистина чисто работно. Което смятате, че трябва да се промени – да се
промени, както и комисиите да се приемат. Но няма някаква коренна промяна
според мен. И не би могло да има, защото животът ни не се е променил коренно
в тия четири години. Затова молим за тия срокове. Но в крайна сметка, вие
решавате.
СЛАВКА КАМЕНОВА: Г-н Сабрутев и г-н Кръстанов са „стари” общинари,
така да се каже. Новите общински съветници не поставят въпрос за повече
време. Така или иначе ще го обсъдим. Да се ориентираме към приключване на
обсъжданията за днес. За закриване на заседанието има ли някакви други
предложения? Няма. Закривам заседанието.

(Заседанието на Общинския съвет беше закрито в 10.30 часа.)

СЛАВКА КАМЕНОВА
Председател на Общински съвет – Смолян
Изготвил протокола,
Бисерка Бекярова
Изпълнител-машинописец
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