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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 
№ 21 

 
Днес, 25.01.2017 година, от 9.30 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. 

Присъстваха: 26 общински съветници. 
Отсъстваха: Данчо Киряков, Илия Томов и Марияна Методиева.  
Заседанието беше открито и ръководено от председателя на Общинския 

съвет – Славка Каменова. 
 
СЛАВКА КАМЕНОВА – председател на Общински съвет - Смолян: Добро утро 
на всички! Г-жо Бояджиева, проверка на кворума. 
(Виолета Бояджиева – гл. експерт в дирекция „ АИО и ОМП”: В залата 
присъстват 24 общински съветници.) 
СЛАВКА КАМЕНОВА: В залата присъстват 24 общински съветници. 
Постъпили са уведомления, съгласно Правилника, чл. 61, от д-р Марияна 
Методиева, Илия Томов и инж. Данчо Киряков. Налице е законов кворум за 
откриване на заседанието на Общинския съвет. Откривам заседанието на 
Общинския съвет. Пристъпваме към гласуване на дневния ред. Колеги, 
предлагам да извършим едно малко пренареждане на точките в дневния ред. 
Предлагам точка 13, която е свързана с ново обсъждане на решението, с което 
приета Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 2, да бъде точка 1. 
Отделно от това, на основание чл. 101 от Правилника, обявявам постъпилите 
питания по реда на тяхното постъпване. Чрез Председателя на Общински съвет –
Смолян до Кмета на Община Смолян от група общински съветници на БСП 
относно изпълнение на решение на Общински съвет за откриване процедура по 
финансово оздравяване. И второто питане от общински съветници от групата на 
КРОС относно ситуацията във връзка със зимното поддържане на територията 
на община Смолян. Съгласно чл. 105 от Правилника, питанията се разглеждат, 
знаете, това е практика, това е изискване, което се спазва, съгласно Правилника 
се разглеждат в края на заседанието. Има ли предложения по дневния ред? Г-н 
Кръстанов. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Благодаря ви, г-жо председател! Уважаеми г-н кмете, 
уважаеми кметове на населени места, уважаеми колеги общински съветници, 
уважаеми съграждани! В рамките на процедурата по обсъждане на дневния ред 
за днешното заседание, в пълно съответствие с конкретните текстове и 
изисквания на нашия Правилник за организацията и дейността на Общинския 
съвет, искам да направя декларация от името на групата съветници на 
Българската социалистическа партия, във връзка с проблемите, свързани като 
цяло със снегопочистването и сметосъбирането в нашия град през последните 
дни. Ние се намираме в най-високата част на Родопите и е съвсем естествено. 
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Нищо бедствено няма в това да има снежни покривки от порядъка на тези, 
каквито преживяхме през изминалите дни. За съжаление, трябва да отбележим, 
че през последните години като цяло се влошава организацията по 
снегопочистенето. Да не говорим за това, че освен улиците в града, почистването 
на тротоарите е в изключително тревожно състояние. От името на нашите 
избиратели и от името на колегите съветници от БСП искам да изкажа нашата 
тревога и неудовлетвореност от равнището на организацията и дейността по 
зимното почистване и сметосъбирането, в града специално. Разбира се, има 
пречки, има трудности, но едновременно с това става ясно, че когато се 
задейства системата, когато се потърсят бързи решения, имам лични 
впечатления от дейността на заместник-кмета Цекова, и екстремните мерки по 
събиране, организация и въвеждане в експлоатация незабавно на техника от 
„ИСА 2000”, може да има резултати. Трябва също така да кажа, че вчера и днес 
много активно се работи в града по засоляване на тротоарите и на улици в 
центъра, което в определена степен подобрява като цяло устойчивостта и има 
пряко отношение, както към безопасността на движението, така и към самата 
безопасност на придвижване на нашите граждани. Едно изречение и искам да 
завърша. От 1983 година в нашия град се извършва извозване на сняг от 
определени райони на центъра. Не може 35 години след това ние да нямаме 
технология и капацитет, възможности да сметосъбираме в едни почистени 
улици, след като на определени места на събрания сняг и извозен. Може би 
трябва да се съберем отделно, особено комисиите на Общинския съвет, заедно с 
Общинска администрация, и да приемем технологии, които практически 
решават проблема, а не са палеатив в това отношение. Благодаря ви, г-жо 
председател, благодаря ви колеги за вниманието! 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Благодаря, г-н Кръстанов! Колеги, подлагам на 
гласуване проектът за дневен ред. Заповядайте, г-н Хаджихристев. 
КИРИЛ ХАДЖИХРИСТЕВ: Уважаема г-жо председател, уважаеми г-н кмет, 
уважаеми колеги общински съветници! Вчера в 9.30 часа внесохме питане към 
Кмета на Общината относно снегоподдържането и сметосъбирането. И тъй като 
мислим, че е важен социален проблем и съгласно чл. 57 от Правилника за работа 
на Общинския съвет, предлагам преди да започнем разглеждането на дневния 
ред, кметът да отговори на питането, на въпросите, които сме поставили. 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Г-н Хаджихристев, да не смесваме питането. Питането е 
по специална процедура, така че ще се разгледа в края на заседанието, което ще 
приключи в рамките на днешния ден. Чл. 57 е съвсем различна процедура. 
КИРИЛ ХАДЖИХРИСТЕВ: Аз мисля, че това трябва да го подложите на 
гласуване. Аз предлагам нещо, би трябвало да го подложите на гласуване. 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Ще  го подложа на гласуване, но обръщам внимание, че 
трябва да променим Правилника, за да можем да пренаредим питането по реда, 
по който предлагате вие. С едно гласуване евентуално ще нарушим Правилника, 
но ще го подложа на гласуване. Колеги, нека да гласуваме първо предложението 
на г-н Хаджихристев. Който го подкрепя, моля да гласува. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА” – 12, „ПРОТИВ” – 9, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 5. 
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СЛАВКА КАМЕНОВА: При гласували 24, 12 „за”, 9 „против” и 5 „въздържали 
се”, не се приема предложението. Колеги, предлагам да гласуваме проекта за 
дневен ред. 
КИРИЛ ХАДЖИХРИСТЕВ: Искам да сметнете точно гласовете. 9+5 – 14 +12 са 
26, а вътре са 24 в залата. 
(Виолета Бояджиева: 26 са в зала. Междувременно дойдоха г-н Сабрутев и г-н 
Журналов.) 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Поправка. 26 гласували, 12 „за”, 9 „против”, 5 
„въздържали се”. 
КИРИЛ ХАДЖИХРИСТЕВ: Искам прегласуване. 24 обявявате, след това 12 
„ за”… 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Моля да прегласуваме, колеги. Не беше отразена 
промяната в кворума. Който е „за” предложението на г-н Хаджихристев, моля да 
гласува. 
(Виолета Бояджиева: Преди да обявим резултата, да отбележа, че 
междувременно кворумът е 26 в зала, като г-н Журналов и г-н Сабрутев се 
присъединиха по-късно.) 
КИРИЛ ХАДЖИХРИСТЕВ: Обявихте го 24, затова 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Правилно. Затова допуснахме прегласуване. 
(Виолета Бояджиева: Резултатът е 12 „за”, 9 „ против”, „ въздържали се” 5.) 
СЛАВКА КАМЕНОВА: 26 гласували, 12 „за”, 9 „против”, 5 „въздържали се”, не 
се приема предложението. Колеги, подлагам на гласуване проекта за дневен ред, 
в който точка 1 да бъде точка 13, която да стане т. 1. Моля да гласуваме. Ще ви 
помоля да задържате колеги при преброяването, тъй като допълнителното 
осветление затруднява специалният ни квестор. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА” – 25, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0. 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Колеги, обръщам внимание. Съгласно чл. 23 от 
Правилника, не могат да гласуват общински съветници, които обявяват 
конфликт на интереси. Във всички други случаи сте длъжни да гласувате. Моля 
ви да бъдем достатъчно отговорни към задълженията си на общински съветници. 
С 25 „за”, приема се проектът за дневен ред.  
 

Д Н Е В Е Н  Р Е Д 
 

1. Ново обсъждане по предложението на Кмета на Община Смолян за 
приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 2 за  
определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги в 
Община Смолян и приложения към нея. 

ДОКЛАДВА: Сл. Каменова – Председател на Общински съвет 
 

2. Проект на Бюджет на Община Смолян за 2017 година. 
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 

 
3. Утвърждаване размера на трудовите възнаграждения на кметовете на 
кметства в Община Смолян. 

ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 
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4. Кандидатстване на Община Смолян в програмата на Проект „Красива 
България“ за 2017 година 

ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 
 

5. Преобразуване на Общинско предприятие „Народна астрономическа 
обсерватория и планетариум” /НАОП/ в Общински културно-
образователен център „Планетариум с астрономическа  обсерватория“ 
/ПАО/ и вписване в регистъра на Министерство на културата като 
Общински културно-образователен център. 

ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 
 

6. Приемане на Правилник за устройството и дейността на Център 
заподкрепа за личностно развитие – ОДК – Смолян. 

ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 
 

7. Увеличаване капацитета на социална услуга в общността  Център за 
обществена подкрепа, гр. Смолян от 30 на 40 потребители. 

ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 
 

8. Промяна предназначението на част от урегулиран поземлен имот VIII – 
Озеленяване предвиден в устройствения план за озеленена площ в кв.67 
по плана на гр. Смолян, кв. Горно Смолян. 

ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 
 

9. Изкупуване на недвижим поземлен имот с идентификатор 67653.914.212 
по кадастралната карта на гр. Смолян на основание чл.199 от ЗУТ във 
връзка с чл. 33 от ЗС 

ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 
 

10. Изкупуване на недвижим поземлен имот с идентификатор 67653.914.241 
по кадастралната карта на гр. Смолян на основание чл.199 от ЗУТ във 
връзка с чл. 33 от ЗС 

ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 
 

11. Изкупуване на недвижим поземлен имот с идентификатор 06923.101.54 по 
кадастралната карта на с. Буката, общ. Смолян на основание чл.199 от 
ЗУТ във връзка с чл. 33 от ЗС 

ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 
 

12. Изкупуване на недвижим имот с планоснимачен № 51, кв. 14 по плана на 
с. Турян, общ. Смолян на основание чл.199 от ЗУТ във връзка с чл. 33 от 
ЗС. 

ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 
 

13. Ново обсъждане и приемане на решение по искането на Кмета на Община 
Смолян за разрешение за изработване на Подробен устройствен план - 
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План за регулация и застрояване на поземлен имот с идентификатор 
14605.9.74 в местност „Орничето”, землище с. Гела 

ДОКЛАДВА: Сл. Каменова – Председател на Общински съвет 
 

14. Отчет за дейността на Общински съвет- Смолян за периода от    месец май 
2016 година- месец декември 2016 година. 

ДОКЛАДВА: Сл. Каменова – Председател на Общински съвет 
 

СЛАВКА КАМЕНОВА: Колеги, на основание чл. 14 от Правилника, моля да 
изберем общински съветник, който да ръководи заседанието по точки 1, 13 и 14, 
тъй като внасям проекти за решение. Предлагам общинският съветник Петър 
Мирчев да ръководи заседанието по тези три точки. Има ли други предложения? 
ФИЛИП ТОПОВ: Процедура, г-жо председател! Вие не можете да предлагате. 
Просто ще дадете възможност на общинските съветници да предложат кой да 
ръководи заседанието, което да се гласува. Иначе предлагате като общински 
съветник или председател на Общински съвет. 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Г-н Журналов. Имам и по-широки права, г-н Топов, 
като общински съветник. 
МИЛЕН ЖУРНАЛОВ: Г-н кмете, уважаеми колеги! Предлагам г-н Петър 
Мирчев да председателства заседанието по точки 1, 13 и 14. 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Има ли други предложения? Който е съгласен 
общинският съветник Петър Мирчев да ръководи заседанието по точки 1, 13 и 
14, моля да гласува. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА” – 25, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 1. 
СЛАВКА КАМЕНОВА: 25 „за”, 1 „въздържал се”. Определяме общинският 
съветник г-н Мирчев да ръководи заседанието. Заповядайте, г-н Мирчев. 
 
 
ПО ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Ново обсъждане по предложението 
на Кмета на Община Смолян за приемане на Наредба за изменение и 
допълнение на Наредба № 2 за определянето и администрирането на 
местните такси и цени на услуги в Община Смолян и приложения към нея. 
Докладва: Славка Каменова – Председател на Общински съвет - Смолян 
 
ПЕТЪР МИРЧЕВ: Уважаема г-жо председател, уважаеми г-н кмет, уважаеми 
колеги, присъстващи! Както знаете, по т. 13, която стана точка 1 от дневния ред 
на днешното заседание, областният управител е върнал за ново обсъждане 
докладната, касаеща приемането на Наредба № 2. По-скоро решението, акта, с 
който е приета Наредба № 2 и приложенията към нея. Затова се налага съответно 
новото обсъждане. Насочвам вниманието ви към това и молбата ми е, моята 
разбира се, е да съобразим важността и значимостта на определянето на 
местните такси и цени на услуги своевременно, с цел да не се затруднява както 
работата на общинската администрация, така и да се гарантират интересите на 
гражданите на Община Смолян. В тази връзка наистина моля, по време на 
вашите изказвания да имате предвид тези неща. Давам думата на вносителя да 
докладва докладната и след това ще открием дискусия. 
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СЛАВКА КАМЕНОВА: Уважаеми г-н кмет, уважаеми общински съветници, 
кметове, представители на медиите, граждани! Предмет на разглеждане по реда 
на чл. 45 от Закона за местното самоуправление и местната администрация е 
актът, с който Общински съвет прие Наредба за изменение и допълнение на 
Наредба № 2 за определяне и администриране на местните такси и цени на 
услуги, ведно с 6 приложения. В рамките на нашите правомощия като Общински 
съвет ние разполагаме с три така да се каже опции – да приемем повторно 
решението, което ни е върнато, да го изменим или да го отменим. Внимателно се 
запознах, слушах разискванията и участвах в заседанията на всички постоянни 
комисии. Бяха извършени наистина много ценни предложения, много 
обсъждания и стигнахме до извода, че е наложително да се реагира по начин, 
който да улесни общинска администрация да пристъпи към събиране на 
местните такси и цени за тази година, с изключение на такса битови отпадъци, за 
която срокът е пропуснат – до 31 декември 2016 година. Съгласно чл. 66, ал. 3 от 
Закона за местните данъци и такси, ще следва в тази част решението да бъде 
отменено. Моето предложение е в тази част решението, с което сме приели 
Приложение № 1 към Наредбата, да бъде отменено. Настъпиха много 
разисквания, много обсъждания по Приложение № 2, касаещи таксите за 
разполагане на маси пред заведения. Досега таксите са били 6 лв. за гр. Смолян и 
мисля, че бяха 15 лв. за селата. В момента се предлага от комисиите, това е 
становището на комисиите и това е и моето предложение като вносител на 
предложението, да изменим решението, с което сме приели Приложение № 2, 
като в точка ІІ римско, в т. 2.1 за гр. Смолян І зона – 15 лв., ІІ зона – 10 лв., ІІІ 
зона – 10 лв., за курорта Пампорово целогодишно цената да бъде 40 лв. Не се 
променят в нито един от пунктовете, не правим приложения и не се направи 
предложение за изменение на дневните такси. За останалите населени места, 
тоест за селата, да бъде 8 лв. Колеги, аз съм ви изпратила този проект за 
решение, надявам се, че сте го погледнали, но да го обсъдим сега. Предлагам в 
останалата част да приемем повторно решението, с което е приета Наредбата за 
изменение и допълнение, тъй като в членовете, подробно ги имате, това са 
всъщност старите материали, които са ви предоставени, с които се въвеждат 
нови такси, няма да ги преповтаряме, които задължително трябва да ги приемем. 
В тази част предлагам да приемем повторно това решение. С оглед важността, 
наистина важността и значимостта на определянето на тези такси, предлагам да 
се допусне и предварително изпълнение при приемане на решението. Ако има 
въпроси, съм готова да отговоря. 
ПЕТЪР МИРЧЕВ: Откривам дискусия. Г-н Хаджихристев, слушаме ви. 
КИРИЛ ХАДЖИХРИСТЕВ: В Правната комисия се стигна до няколко извода и 
те са свързани със Закона за местното самоуправление, както и с Правилника за 
работата на Общинския съвет. Докладната записка е върната от областния 
управител по процедурно нарушение и това е начинът на гласуване. Но въпреки 
всичко, при такова връщане тя се разглежда по същество. Става въпрос обаче за 
това, че ние ако приемем тази наредба в момента, ще поставим гражданите в 
неравноправно положение, тъй като досега, до този момент, някои граждани 
вече са платили някои такси по наредбата, която съществува от 2016 година. Ако 
я приемем, това означава, че със задна дата ние трябва да търсим такси, което е 
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противозаконно, защото поднормативен документ не може със задна дата да се 
изпълнява. Становището на Правната комисия е да отменим решението и да 
приемем само новите такси, които са въведени за 2017 година с предварително 
изпълнение. 
ПЕТЪР МИРЧЕВ: Заповядайте, г-н Иванов. 
СТОЯН ИВАНОВ: Уважаема г-жо председател, уважаеми г-н кмет, уважаеми 
колеги! Аз искам да коментирам Приложение № 2 по отношение на таксите за 
маси за хранене пред заведения. Всичко останало горе-долу се търпи. Там има 
едно завишение с около 250 % с това, което ни се предлага, последната 
редакция, около 250 % - от 6 на 15 лева. Вчера имах около 20 обаждания от 
различни граждани, които имат дребен бизнес по тези зони, І зона. Те са 
категорични, че дори и да приеме днес Общинския съвет, те веднага по съдебен 
ред ще си търсят правата. В двете комисии, от които в едната председателствах, 
а другата присъствах, никой от вносителите на г-н  Мелемов така и не можа да 
ми обясни и да аргументира защо се налага това драстично увеличение. Явно 
някой провокативно се опитва да създаде напрежение сред нас, сред бизнеса и 
сред хората. Затова категорично предлагам и ще застана зад предложението на г-
н Хаджихристев, само новите услуги, новите такси, това, което е необходимо, 
без което не може. И в едно така нормално време да седнем, да се мотивираме, 
да предложим на обществено обсъждане, да дойдат тези хора, които се свързаха 
с мен и да приемем едни разумни предложения със съответните там опции, 
защото знаем, че някой се разполага и заема площи целогодишно, а други си 
прибират масите и столовете. Всичко ще се диференцира, ще се обсъди, ще се 
обмисли и ще се стигне до оптимално решение, както за бизнеса, така и за 
Общината по отношение на приходната част. Това е моето предложение. 
ПЕТЪР МИРЧЕВ: Други коментари и изказвания, предложения някой ако има? 
Г-н Топов, заповядайте. 
ФИЛИП ТОПОВ: Уважаема г-жо председател, уважаеми г-н Мелемов, колеги, 
гости! Вземам изказване по тази точка. Ще се опитам в рамките на позволените 5 
минути да изразя моето становище, което между впрочем беше изразено и в 
Комисията по законност, което между впрочем  го изрази и г-н Хаджихристев, в 
определен размер беше споделено и от г-н Иванов. Колеги, вземам отношение 
единствено и само относно законосъобразността на предлаганото решение. За 
самата целесъобразност, всеки в залата и извън залата знае, че е необходимо да 
се събират определени такси. Всеки от присъстващите общински съветници на 
комисиите е убеден, че без приходи няма как да се върже и бюджета, но това е 
въпрос по целесъобразност. Първо, на мен ми се искаше да се зачете заповедта 
на областния управител защо връща това решение. Това не е голям пропуск. 
Областният управител е върнал предишното решение заради това, че вместо 
поименно гласуване, ние сме гласували явно гласуване, като там има един 
елемент в самия протокол, ще се спра по-късно и на него, където трима колеги 
общински съветници не са гласували. Защо не са гласували? Дали са имали 
някакъв конфликт на интереси или просто са желаели да не гласуват, това е вече 
съвсем разговор по същество. Колеги, относно законосъобразността на това, 
което ни се предлага днес. При условие, че вносителят отново се позовава на 
Протокол № 20, този Протокол № 20 с риск да наруша търпението ви, ще го 
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зачета, защото в този Протокол № 20 е обсъждано първо какво е внесено като 
няколко предложения. Това са от 1 до 6. След това, в този Протокол № 20 е 
обсъждано какво от тези предложения колегите на комисиите предлагат да се 
измени. В същия протокол има направени предложения от колеги общински 
съветници, които не са намерили място в самия протокол. Липсват цифри в този 
протокол. Липсва обоснованост, липсва мотивация какво точно сте гласували. 
Казвам „сте гласували”, защото за съжаление, на това заседание аз по 
уважителни причини отсъствах. Областният управител, уважаеми колеги 
общински съветници, ни е пожалил като е посочил само едно от основанията за 
връщане на решението. Има едно по-сериозно основание за връщане и това е, че 
самата докладна записка и самите промени на цени и такси не са обосновани, не 
са мотивирани, както посочи и г-н Иванов. Когато се увеличава една цена или 
една услуга като такса, ноторно известно е, когато тя се разписва в подзаконов 
акт, какъвто е наредбата, когато тя се предлага, трябва да  бъде обосновано защо. 
Да се анализира защо се предлага примерно, както казва колегата Иванов, 25 
лева, а не 26 или примерно защо предлага не 24, а 23. Какво тази такса или цена 
ще допринесе за увеличаване на приходите в бюджета?! Колко са тези очаквани 
приходи и са ли толкова съществени да вържем приходната част на бюджета? 
Този анализ колеги липсва. Тази яснота и тази необоснованост дава възможност 
областният управител да върне това решение и на това основание. Липсва 
анализ, липсват цели, липсва защо. И да не бъда голословен, наистина ще се 
опитам, все пак колегите общински съветници вероятно са чели този протокол, 
но да видим какво предлагаме в този Протокол № 20 да влезне в новото 
предложение за изменение на тази наредба. Да не ви губя, достатъчно бях 
просторен, но все пак обърнете внимание. На няколко места се говори за едни 
цифри, които в един момент, примерно се казва: „Предлага се в т. 1, гр. Смолян” 
прави се предложение да се завишат от 1,50 лв. на 3 лева и от 18 лв. на 20 лв. 
Момент..., от 18 на 20 лв. От 1,50 на 2 лв. и от 18 лв. на 20 лв.” Колежката 
Бояджиева казва: „1,50 е за 2016 година. Предложението е да се намали от 3 лв. 
на 2 лв. и от 36 лв. на 20 лв.”. Председателят: „ Ето, поправям се. От 3 на 2 лв. 
Това е втората колонка за 2017 г. От 3 лв. на 2 лв. и от 36 лв. да се намали на 
20 лв. Много е съществена забележката. За 1.1, за курорта Пампорово, това 
е…” еди-какво си, еди-що си, щандери, мандери и т. н. Не е казано „и така 
нататък”, аз го употребявам да спестя част от текста. „ По-надолу, за курорта 
Пампорово за разполагане на маси и столове за сервиране пред заведения, в т. 
2.2 е записано становище да останат предложенията за 2016 г. Тука има ли 
различно предложение? Г-н Тодоров? Това ли е решението на 
Комисията?Антон Тодоров, от място: Това последно сме гласували. Ако има 
предложения други…” Председателстващ: „ Да остане за 2016 г.” По-нататък. 
„ Има едно предложение, да се промени заглавието „ За идеален център – 
Централна градска част”, да остане за Смолян – І зона. Антон Тодоров, от 
място: Няма идеален център. По-нататък. Председателстващ: „…Централна 
градска част – І зона. Така е, нали? По-нататък. И така. Отиваме на 
Приложение № 6. Т. 5 „За отсичане на дървета”… Тоест да отпадне 
препращането към тази точка 5, която да отпадне. По Приложение № 6, за 
Планетариума. Допусната е техническа грешка в 1.1. Тя е поправена всъщност. 
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Обявявам, че не е 3 лв., а е 2 лв., не е 4 лв., а е 3 лв., както са записани в 
приложението. И по-надолу, „ наем зали”… „ за 1 час”, „ за 2 часа”…” и прочие. 
По-нататък. „…В „ Други такси и цени” към същото приложение има 
техническа грешка в т. 2 – „от 30 до 100 бр.” – да се чете 75 лв., а не 25 лв. 
Видимо е техническа грешка.” По-надолу, и приключвам с четенето на 
протокола. Изказване на г-н Тодоров: „ Само една корекция на това, което 
прочетохте, изтървали сме го. По т. 4.3.а от Приложение № 4.: „Стопански 
сгради до 35 м….”, вече такъв термин няма от две години. Не знам кой е писал 
цялата тази наредба. Просто да го променим – „Стопански сгради съгласно 
Наредба № 2 за застрояване в земеделските земи”. СЛАВКА КАМЕНОВА: 
Приложение № 4…АНТОН ТОДОРОВ: Т. 4.3. от Приложение № 4, т. 4.3.а. 
Това е „ Г”, последното. Председателстващ: Т. 4.3.а…”  Г-н Тодоров продължава 
да настоява, че това е точка 4.3.а.Г. „ Записът ….до 35 м…”  и така нататък. И по-
надолу – „ Приемат се приложенията…”  и ред други неща, които наистина 
говорят за една абсолютна неяснота. И спирам, колеги. Това, което е предложил 
първоначално вносителят като приложения от 1 до 6, какво в тези приложения е 
променено от дебатите в комисиите, становищата на комисиите и изказванията 
по време на заседанието? Каква е корекцията в конкретни цифри и по конкретни 
параметри? Не е ясно какво точно наистина сме приели. В протокола трябваше 
да бъде записано: По Приложение № 1, т. 1 – толкова, конкретна цифра. По 
Приложение № 3 – конкретна цифра. Това, уважаеми колеги, трябва да намери 
място в самия диспозитив на решение. Защото така, както сме го приели, приема 
наредба на база този протокол, и областният управител, и лично аз не знам 
наистина какво е приел. По-нататък наистина ще предложа и моето становище. 
Много важен въпрос. При условие, че отново се позоваваме на Протокол № 20 и 
ако този Протокол № 20 внимателно го чете областният управител, а той е при 
него и трябва да го чете, поради тази неяснота и необоснованост отново трябва 
да върне това решение за изменение, както се казва. По-нататък. Дори да не го 
върне областният управител… 
ПЕТЪР МИРЧЕВ: Колега Топов, извинявайте. Може ли малко в по-синтезиран 
вид? 
ФИЛИП ТОПОВ: Не, не може, колега. Това са много важни въпроси, разбирате 
ли? 
ПЕТЪР МИРЧЕВ:  Преди малко споменахте за 5-те минути. 
ФИЛИП ТОПОВ: Можете да изключите микрофона, колега Мирчев. Ако обаче, 
прав е колегата Иванов, дори да не го върне областният управител, всеки 
гражданин поради тази необоснованост, неяснота, ако заведе такова дело в съда, 
Административният съд ще я отмени. И последният ми въпрос. От кога 
предлагате да влезнат тези изменения? От днес, от 1 януари или от кога? Това е 
много важен факт от кога поражда правни действия това нещо. Във връзка с 
обратното действие на подзаконовите актове, колегата Хаджихристев много 
добре обоснова. В тази връзка предлагам настоящата наредба да бъде отменена 
като се даде възможност да се внесе друга допълнителна докладна записка, както 
предложи г-н Иванов, само единствено за таксите, за новите такси подчертавам, 
които до момента ги няма в старата наредба. По този начин какво правим? 
Приемаме новите такси, които не съществуват в старата наредба, а всичко 
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останало става както е по старата наредба. По този начин ние наистина ще 
създадем възможност все пак новите такси да влезнат като приходи и ще дадем 
възможност да се успокои гражданството, че няма да ги караме да плащат със 
стара дата вече платени неща. И малко шега леко да разведрим обстановката, в 
случая ни се предлага: „Аз вчера съм купил един хладилник за 150 лева, след 20 
дена да дойде магазинера и да ми каже „Ама ние увеличихме и вече е 200 лв. 
Дай  ми още 50 лв.”. Благодаря. 
ПЕТЪР МИРЧЕВ: Заповядайте, г-н кмет. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Само искам да успокоя общинските съветници. По 
информация от Общинска администрация до сега никой не е платил, така че 
няма да има такъв момент. Но аз също съм съгласен, че щом наистина им се 
струва много и ще им е в тежест, няма нужда да увеличаваме таксите. 
ПЕТЪР МИРЧЕВ: Други изказвания преди да прекратим разискванията? Някой 
има предложения? Давам думата на вносителя г-жа Каменова. 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Уважаеми колеги, след като изслушах колегите, 
позволявам си да променя моето предложение. Подкрепям предложението, което 
направиха г-н Хаджихристев и г-н Стоян Иванов. Мисля, че то е най-разумното, 
включително и съображенията на г-н Топов относно това, че тези предложения, 
които бяха приети, включително и тези, които са при последните обсъждания, те 
не са били предмет на публични консултации, както сега Законът за 
нормативните актове изисква, последните изменения от ноември месец 2016 
година. Мисля, че съвсем целесъобразно ще бъде и предлагам да се обединим 
около едно решение, с което съгласно нашите правомощия, да приемем 
повторно решението в частта, с която приемаме изменение в наредбата, в § 1, чл. 
23. Това са за трудово-производителни кооперации за инвалиди и т. н. Имате го 
подробно. Това са новите такси, които наистина ще помогнем на 
администрацията да си свърши работата и да защитим интересите на 
гражданите. Параграф 3, 4, 5. А в останалата част да отменим решението изцяло. 
Да възложим на кмета да публикува приетото изменение на наредбата и да 
допуснем предварително изпълнение в тази част за тези нови такси. В много 
спешен и оперативен порядък, в който ще се включим всички ние и ще 
помогнем да се извършат консултации, едни по-широки консултации и 
обсъждания на всички предложения. Мисля, че така ще бъде една наистина 
адекватна и държавнически обмислена позиция. 
ПЕТЪР МИРЧЕВ: Г-н Генчев, заповядайте. 
(Михаил Генчев, от място: Един въпрос от място ще задам.) 
СЛАВКА КАМЕНОВА: На микрофон. 
ПЕТЪР МИРЧЕВ: Моля само на микрофон, г-н Генчев. 
(Михаил Генчев, от място: Значи приемаме точка първа. Отменяме – нямаме 
наредба. Не приемаме нова наредба и продължаваме да действаме по старата 
наредба. Това ли ни се предлага в момента?) 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Да. Всъщност действа си старата наредба. 
(Михаил Генчев, от място: Благодаря ви.) 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Приемаме само измененията за тези. Това е, г-н Генчев, 
правилно. 
ПЕТЪР МИРЧЕВ: Г-н Топов, заповядайте. 
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ФИЛИП ТОПОВ: Благодаря, колега Мирчев. Значи да бъдем по-точни, с риск да 
отнемем 5-10 минути, нека тези нови такси, които са вече наистина нови и са 
приложение към Наредбата, да бъдат изчетени, да бъдат записани в протокола и 
да бъдат записани и в самия диспозитив, г-жо Каменова. 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Благодаря. 
ПЕТЪР МИРЧЕВ: Други изказвания? Тъй като няма други, предлагам да 
прекратим разискванията. Г-н Кръстанов? Предлагам да прекратим 
разискванията. Който е „за” прекратяване на разискванията, моля да гласува с 
вдигане на ръка. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА” – 26, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0. 
ПЕТЪР МИРЧЕВ: При кворум 26, 26 „за”, без „против” и „въздържали се”. 
Прекратяваме разискванията. Предложението, за да има яснота за всички, се 
състои в това да се приеме повторно Решение № 327/16.12.2016 г. по Протокол 
№ 20, в частта, с която е приета Наредба за изменение и допълнение на Наредба 
№ 2 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги в 
Община Смолян, както следва:§ 1. В чл. 23, ал. 3 се допълват нови точки 3 и 4. 
Точка 3: За бюджетни структури, финансирани от общинския бюджет в размер 
на 75 % спрямо определения облог за тази такса по подадени декларации за 
имотите. Точка 4: за трудово-производителни кооперации за инвалиди тази такса 
е в размер на 50 % спрямо определения облог за тази такса по подадени 
декларации за имотите. В § 2, в чл. 29 отпада изискването за следните 
документи: 1. Копие от заповедта на директора на Дирекция „Социално 
подпомагане”; 2. Копие от договора, сключен с приемното семейство. В § 3, чл. 
33, ал. 1 придобива следната редакция: За ползване на специализирани 
институции за предоставяне на социални услуги се определя месечна такса, 
съответстваща на реалната издръжка на едно лице. Размерът на таксата се 
определя в процент от дохода на лицата, но не може да надвишава 
действителните месечни разходи за издръжка на едно лице, както следва: 1. В 
домовете за възрастни хора с психични разстройства – 80 на сто; 2. В домовете 
за стари хора – 70 на сто; 3. В защитените жилища – 50 на сто и 4. Дневни 
центрове – 30 на сто. В § 4, чл. 33, ал. 3 придобива следната редакция: ал. 3. 
Дължимата такса се удържа от личните доходи на лицето, като се оставя за 
лични разходи сума, не по-малка от: 20 % от личните доходи за настанените в 
домовете за деца и младежи с умствена изостаналост и домовете за възрастни с 
умствена изостаналост; 30 % от личните доходи за настанените в домовете за 
възрастни с физически увреждания, домовете за стари хора и домовете за лица 
със сетивни нарушения. В § 5, чл. 35 се изменя както следва: Таксите по чл. 33 се 
събират от кмета на общината или от оправомощени от него длъжностни лица от 
общинската администрация и се внасят по банкова бюджетна сметка на МТСП 
до 25-то число на месеца, следващ месеца за който се дължат. В платежното 
нареждане задължително се изписва периодът, за който се отнасят таксите и 
видът на съответната услуга, за която са платени. До 30-то число на месеца, 
следващ месеца, за който се дължат таксите, всяка община, в която се 
предоставят социални услуги, финансирани от републиканския бюджет, 
представят пред Фонд „Социална закрила” рекапитулация по образец с 
приложено копие от платежното нареждане. В § 6 чл. 38 се отменя. Точка 2 на 
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предложението на проекта за решение „Отменя решението в останалата му 
част”. Точка 3 от решението: Възлага на Кмета на Община Смолян да публикува 
Наредбата на сайта на Община Смолян. 4. Допуска предварително изпълнение 
на основание чл. 60, ал. 1 от Административно-процесуалния кодекс. Това е 
предложението по което трябва да гласуваме. Считано от днес, от приемането на 
решението. Това е проектът за решение във връзка с направеното от г-н 
Хаджихристев предложение. Пристъпваме към гласуване. Поименно гласуване. 

 
Поименно гласуване на проекта за решение по т. 1 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    – „против” 
7. Димитър Николов    – „за” 
8. Екатерина Гаджева    – „за” 
9. Елисавета Лободова    – „за” 
10. Ивайло Халваджиев    – „за” 
11.  Иван Пищалов    – „за” 
12.  Илия Томов     – отсъства 
13.  Кирил Асенов     – „въздържал се” 
14.  Кирил Хаджихристев   – „за” 
15.  Коста Начев     – „въздържал се” 
16.  Костадин Василев    – „за” 
17.  Мария Семерджиева    – „за” 
18.  Марияна Методиева    – отсъства 
19.  Милен Журналов    – „за” 
20.  Милен Пачелиев    – „против” 
21.  Михаил Генчев   – „против” 
22.  Михаил Гунчев    – „за” 
23.  Петър Мирчев    – „за” 
24.  Салих Аршински   – „против” 
25.  Славка Каменова   – „за” 
26.  Стефан Сабрутев   – „против” 
27.  Стоян Иванов    – „за” 
28.  Филип Топов    – „за” 
29.  Юлия Кисьова    – „за” 

 
ПЕТЪР МИРЧЕВ: Моля за резултат. 
(Виолета Бояджиева: При кворум 26 общински съветника, 19 са „ за”, „ против” 
5, „въздържали се” 2-ма.) 
ПЕТЪР МИРЧЕВ: При кворум 26 общински съветници, 19 са „за”, 5 са „против” 
и 2-ма „въздържали се”. 
(Димитър Кръстанов, от място: Обяснение на отрицателен вот.) 
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ПЕТЪР МИРЧЕВ: Г-н Кръстанов, заповядайте за обяснение на отрицателен вот. 
След това г-н Салих Аршински. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Благодаря ви, г-н Мирчев. Уважаеми г-н кмете, 
уважаеми дами и господа! И миналия път, когато гласувахме тази точка, преди 
да я върне областният управител, ние бяхме против по една много елементарна и 
много съществена причина. Всичките тези числа, които чухме, практически 
увеличават налозите и данъчната тежест за смолянското гражданство. Това от 
една страна. След изявленията на Общинска администрация, че няма да се 
увеличават данъците на Община Смолян, това е най-малкото една доза 
лицемерие. От друга страна. Вие виждате, че тук в тази зала, когато обсъждаме 
наредбата, председателят на Бюджетната комисия в Общинския съвет, колегата 
Стоян Иванов и ръководителят на групата съветници на ГЕРБ г-н Филип Топов, 
имат доста разнородни, разнообразни и разхождащи се мнения по този въпрос. 
Ние като опозиция не можем да възприемем друго поведение в този случай, 
освен да бъдем против, докато колегите, които изпълняват ролята на 
управляващо мнозинство, не си съгласуват поведението, позицията и 
становищата по тези въпроси. Разговаряйки с колеги по този въпрос, стигаме до 
извода, че се налага приемането на нова наредба, която да бъде по-балансирана, 
да отразява по-пълно новите тенденции като цяло и видове плащания, които 
дължи населението към Общината, а не така на парче да правим промените в 
нея. Благодаря ви. 
ПЕТЪР МИРЧЕВ: Благодарим ви. Заповядайте, г-н Аршински. 
САЛИХ АРШИНСКИ: Уважаеми г-н председателстващ, г-н кмете, съветници, 
кметове, гости! Гласувах „против”, за да мога да се възползвам от правото си на 
отрицателен вот. Ще започна от там, от където свърши колегата Кръстанов. 
Смятам, че има нужда от изработване на нова наредба с обоснованост на 
предложенията. Това, което г-н Топов каза. Съществената част обаче е друга. За 
пореден път прави вероятно впечатление на голяма част, че когато дойде въпрос 
за обсъждане на такси и тем подобни неща, леко намирисва на лобистки 
интереси. На главната улица на Смолян и на курорта Пампорово, предполагам 
никой от тук присъстващите няма заведение. Г-н Иванов, там няма 20 заведения, 
5 са. Мога да ви ги изброя. Тука искам да спомена и това, което г-н Кирил 
Асенов спомена в Комисията по ТСУ и категорично го  подкрепям. Ако искаме 
да вдигаме качеството на живот и на туристическата услуга в Смолян, то това 
неминуемо минава през регулиране на тези цени. Мисля, че съм точен в 
коментара, г-н Асенов, или близко. Чест прави на г-н Асенов, че гласува 
„въздържал се”. И с нетърпение чакам деня, в който общинските съветници ще 
започнат да лобират в добрият смисъл на думата за онези обикновени граждани, 
които плащат своите такси и то редовно, за сметка на така наречените „сериозни 
бизнесмени” в кавички, които съм убеден, че в не малка част трябва да ходиш да 
ги гониш с инспекторат, за да си платят таксата за маса на главната улица или на 
курорта Пампорово. Смятам, че от тук насетне задачата на Общинска 
администрация и на нас като съветници е изработване на нова наредба. При 
всички положения със завишение на сегашните цени. Предполагам, че не малка 
част от вас сте били на Пампорово на ски. Знаете колко струва един чай на 
Пампорово. 
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(От залата: 6 лева.) 
САЛИХ АРШИНСКИ: 6 лв. А вие искате на един квадрат да бъде там под 
себестойността на един чай, за един ден. Така че смятам, че общинските 
съветници трябва да защитават интересите на гражданите, а не само на бизнеса. 
В случая едрия бизнес, до колкото го има в Смолян. Благодаря. 
ПЕТЪР МИРЧЕВ: Благодарим. Само да обобщя. След така проведеното 
гласуване по предложението по първа точка от дневния ред, при кворум 26 
общински съветници гласували „за” 19, „против” 5, „въздържали се” 2-ма. При 
това положение, решението се приема. 
 

Общинският съвет, след като се запозна с докладната записка на  
председателя на Общински съвет – Смолян – СЛАВКА РАДЕНКОВА 
КАМЕНОВА, предложението на Кмета на Община Смолян и приложенията към 
него и съобрази разискванията по тях, на основание чл. 45, ал. 9 във връзка с    
чл. 21, ал. 1, т. 7 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 9 и чл. 66, ал. 3 от ЗМДТ и чл. 27, ал. 4 и  
ал. 5 от ЗМСМА прие 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

№ 349 
 
1. Приема повторно Решение № 327/16.12.2016 г. по протокол № 20, в 
частта, с която е приета Наредба за изменение и допълнение на Наредба 
№ 2 за определянето и администрирането на местните такси и цени на 
услуги в Община Смолян, както следва: 
§1. В чл. 23, ал.3 се допълват нови точки 3 и 4 : 
 т. 3 за бюджетни структури финансирани от Общинския бюджет в 
размер на 75% спрямо определения облог за тази такса по подадени 
декларации за имотите. 
т. 4 за трудово-производителни кооперации за инвалиди тази такса е в 
размер на 50% спрямо определения облог за тази такса по подадени 
декларации за имотите. 
§2.  В чл. 29.  Отпада изискването за следните документи:  
-копие от заповедта на директора на дирекция „Социално подпомагане” 
-копие от договора, сключен с приемното семейство. 
§3.  Чл. 33, ал.1 придобива следната редакция:  
За ползване на специализирани институции за предоставяне на социални 
услуги се определя месечна такса, съответстваща на реалната издръжка 
на едно лице. Размерът на таксата се определя в процент от дохода на 
лицата, но не може да надвишава действителните месечни разходи за 
издръжка на едно лице, както следва: 

− В домовете за възрастни хора с психични разстройства – 80 на сто; 
− В домове за стари хора – 70 на сто; 
− В защитените жилища – 50 на сто. 
− Дневни центрове – 30 на сто. 
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§4. Чл. 33, ал.3 придобива следната редакция: (3). Дължимата такса се 
удържа от личните доходи на лицето, като се оставя за лични разходи 
сума не по-малка от: 
         - 20% от личните доходи за настанените в домовете за деца и 
младежи с умствена изостаналост и домовете за възрастни с умствена 
изостаналост. 
        - 30% от личните доходи за настанените в домовете за възрастни с 
физически увреждания, домовете за стари хора и домовете за лица със 
сетивни нарушения. 
§5. Чл. 35 се изменя както следва:  
Таксите по чл. 33 се събират от Кмета на общината или от оправомощени 
от него длъжностни лица от общинската администрация и се внасят по 
банкова бюджетна сметка на МТСП до 25-то число на месеца, следващ 
месеца за който се дължат. В платежното нареждане задължително се 
изписва периодът, за който се отнасят таксите и видът на съответната 
услуга, за която са платени. До 30 – то число на месеца, следващ месеца, 
за който се дължат таксите,  всяка община в която се предоставят 
социални услуги финансирани от републиканския бюджет представят 
пред Фонд „Социална закрила” рекапитулация по образец с приложено 
копие от платежно нареждане.   
§6. Чл. 38.  се отменя 

2. Отменя Решение № 327/16.12.2016 г. по протокол № 20, в останалата му 
част. 

3. Възлага на Кмета на Община Смолян да публикува Наредбата на сайта на 
Община Смолян. 

4. Допуска предварително изпълнение на основание чл. 60, ал. 1 от 
Административнопроцесуалния кодекс, считано от датата на приемане 
на решението. 

 
ПЕТЪР МИРЧЕВ: Давам думата на адвокат Каменова за продължаване на 
останалите точки от дневния ред. 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Благодаря, г-н Мирчев. Благодаря, колеги. Преминаваме 
към точка втора. 
 
 
ПО ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Проект на Бюджет на Община 
Смолян за 2017 година. 

Докладва: Николай Мелемов – кмет на Община Смолян 
 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Г-н Мелемов, имате думата като вносител. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Уважаеми дами и господа общински съветници, колеги 
кметове, съграждани! Проектът на Бюджет на Община Смолян за 2017 година е 
разработен при спазване разпоредбите на Закона за публичните финанси, 
Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетна прогноза за местни 
дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение, 
отчитане на общинския бюджет, Законът за Държавния бюджет на Република 
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България за 2017 година, който е обнародван в Държавен вестник. Тъй като не 
променяме данъците, естествено този бюджет малко или много е същият, 
какъвто беше и миналата година. Рамката на проекта за бюджет за 2017 година е 
40 530 159 лв. В изпълнение на Закона за Държавния бюджет на Република 
България за 2017 година са определени бюджетни взаимоотношения с 
Републиканския бюджет като субсидията е увеличена приблизително с милион и 
половина спрямо 2016 г. Това се дължи естествено на повишаване на 
минималната работна заплата. Както казах, бюджетът гарантира работата на 
общинските инфраструктури. Както знаете, 2012 година намалихме данъците и 
след това не сме ги увеличавали. Бюджетът, както казах, принципно повтаря 
миналогодишния бюджет. На комисиите има ли някакви предложения? 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Има предложения от комисиите. В Приложение № 6, в 
крайна сметка се обединиха около едно единно предложение всички комисии, в 
Приложение № 6, римско І „Целева субсидия”, т. 1. Изграждане улици на 
територията на община Смолян” сумата 1 394 300 да се намали с 213 100 лв. и с 
тази сума да се увеличи сумата по т. 2 от същия раздел – от 286 900 лв. да стане 
500 000 лв. 
(Михаил Генчев, от място: И да се разпредели.) 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Откривам дискусия. Имате думата. Г-н Хаджихристев. 
И напомням, само една секунда, г-н Хаджихристев, напомням на кметовете на 
населени места правото им по чл. 73 от Правилника да вземат становище по 
всички точки, които засягат интересите на тяхното населено място, на тяхното 
кметство. Ще ви бъда изключително благодарна. Призовавам към активност 
кметовете да изразяват своята позиция сега и на време. Г-н Хаджихристев. 
КИРИЛ ХАДЖИХРИСТЕВ: Приемането на бюджета на Общината може би е 
един от най-важните моменти за годината. Но аз предлагам вносителят да 
оттегли своето предложение и ще се мотивирам защо. На първо място, не е 
спазена процедурата относно провеждането на публично обсъждане на проекта 
за бюджет, тъй като е записано, че в Закона за публичните финанси, че 20 дни 
след публикуване на Закона за държавния бюджет е необходимо кметът да 
направи публично обсъждане на проекта за бюджет. Проектът за държавния 
бюджет е публикуван на 9 декември 2016 година. Това означава, че в периода от 
9 декември до 29 декември трябваше да се направи публично обсъждане на 
бюджета. Такова нещо не е направено и с това е нарушена процедурата. На 
второ място. По никакъв начин, след като се намираме в процес на финансово 
оздравяване, след като министъра на финансите в медиите каза, че не е одобрил 
нито един от плановете на общините, които са във финансово оздравяване, по 
никакъв начин не е обвързан проектът за бюджет, който ни се представя, с Плана 
за финансовото оздравяване, който е представен на Министерството на 
финансите. Или както каза кмета, преди малко го чух, той по нищо не се 
различава този бюджет за 2017-та от 2016-та. Ами какво правим тогава? Къде са 
планираните мероприятия за финансово оздравяване, след като не се различава 
между 2016-та и 2017-та бюджета? На трето място. Има указания от 9 януари на 
Министерство на финансите за допълнителни изисквания и насоки за 
изготвянето на бюджета. Ние общинските съветници не сме запознати, затова не 
мога да коментирам, но има изпратено пък писмо от 20 януари 2017 г., тоест 
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становище по проекта за бюджета на Община Смолян от министъра на 
финансите. Ако го прочетете внимателно и видите какви са констатираните 
пропуски в проектобюджета, съвсем нормално е този проектобюджет вносителят 
да го изтегли. Да седнат, ако трябва денонощно да работят няколко дни и тогава 
да ни го предложат. Така че предложението ми е вносителят да си оттегли 
предложението. 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Г-н Мелемов. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Г-н Хаджихристев, аз точно с това почнах, че проектът 
на бюджета е разработен при спазване. Вие изрекохте няколко лъжи и то 
очевадни, защото ние сме спазили абсолютно всички условия за изготвяне на 
бюджета. Министерството на финансите съгласува, не утвърждава Плана за 
оздравяване. Смятам, че точно това, което цитирахте на 20 януари е получено 
точно писмо от министъра на финансите, че е съгласуван оздравителния план. 
Ще помоля г-жа Аръчкова и тя да вземе отношение там с датите, защото казах, 
спазили сме абсолютно всички законови разпоредби.  
СЛАВКА КАМЕНОВА: Г-жа Аръчкова от името на вносителя.  
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА – зам.-кмет на Община Смолян: Уважаеми общински 
съветници, уважаеми кметове на населени места, уважаеми граждани на Смолян! 
Да, съгласно Закона за публичните финанси проектобюджет в частта местни 
дейности, съгласно разпоредбите на Закона за публичните финанси, той се слага 
на обществено обсъждане. Общественото обсъждане ни е проведено на 5 
декември, а бюджетът, един от разделите в наредбата, това е разделът 
„Държавно делегирани дейности”, те са с бюджета на Република България. 
Бюджетът на Република България е приет на 1 декември. На 1 декември с Указ 
№ 389, а е публикуван на 9 декември. Това е частта на държавно делегираните 
дейности, които на публично обсъждане не се подлагат, защото те са само с 
информативен характер. Това са по стандарти определени суми от държавата в 
Закона за бюджета на Република България. Относно изискванията за това, че ние 
сме една от общините, от 42 общини, които са на финансов план за оздравяване, 
този финансов план за оздравяване е приет от вас миналата година. Направен е 
отчет и представянето му пред Министерството на финансите. По този план за 
действия, съгласно решението на Общинския съвет, ние имаме финансов план за 
оздравяване в рамките на 1 година. В една година ни стои наблюдаването и 
съгласуването. Съгласуването на Министерството на финансите, съгласно 
изискванията на Закона за публични финанси чл. 130а е изпратено за 
съгласуване в Министерство на финансите. След това Министерството на 
финансите връща с дата 3 януари писмо до всички общини, в които дава 
допълнителни указания с допълнителна мотивирана информация относно 
показателите, които са нарушени. Тези показатели и тези допълнителни 
информации на дата 4 януари сме върнали в Министерство на финансите и на 20 
януари имаме писмото, с което съгласуването, на стр. 2 мисля, че са изброени, че 
показателите, които нарушава Община Смолян са предприети действия и 
оставаме в момента с нарушен показател за ангажименти и с показател на ръба 
за бюджетно салдо. Другите два показателя са препокрити. В същото време, 
съгласно вашето решение на Общински съвет, ние не можем да отпаднем от 
общини във финансово оздравени, защото вече ще сме с два показателя на база 
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отчет 2016 г., ние оставаме под наблюдение до месец септември 2017 година, 
мониторингът и целите, които са поставени във Финансовия план за 
оздравяване. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Когато ще отпаднем, нали така? 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Дай Боже! 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Други? Г-н Сабрутев, заповядайте! 
СТЕФАН САБРУТЕВ: Уважаема г-жо председател, уважаеми г-н кмет! Аз 
напълно подкрепям г-н Хаджихристев в искането му да се оттегли това 
предложение. Защо го подкрепям? Доводите неговите няма да ги повтарям, но 
първо мисля, г-н кмете, че общинската администрация няма готовност за 
приемане на бюджета. Казах го нееднократно в тази зала. Пак ще го повторя за 
всички вас. Дали е законно – не знам. Сроковете за отчитане на бюджет 2016 г. 
според мен е нормално и морално да предхождат приемането на Бюджет 2017 г. 
Затова не може да приемаме Бюджет 2017 без да знаем какво е изпълнението на 
2016 г. Ще дам само няколко примера от приложението за капиталовите разходи, 
за да разберете защо е правилно да бъде така. Пред мен е разчетът за капиталови 
разходи на Община Смолян за 2016 г. Цитирам „Целева субсидия по ЗДБРБ за 
2016 г. – 1 578 400”. Веднага го сравнявам с предложението ви за 2017 г. – 
1 681 200 лв. И какво виждаме по-надолу? Ул. „Петко Рачев Славейков” – 
278 000 лв. Да, в новия бюджет го няма. На втора позиция, ул. „Маестро 
Атанасов” подпорни стени – 653 200 лв. Тази година отново виждаме 726 550 лв. 
Аджеба, ние ще получим ли отчет тези пари изразходени ли са? За какво са 
изразходени? За да утвърдим и следващите. Може да има други дейности, но ние 
не знаем. Вие не отчитате, вие не давате отчет на това какво сте изпълнили 
първо в приходната част, какво сте изпълнили в разходната и така е надолу. Ето 
едно много фрапиращо нещо, на което моля да ми се отговори на момента, ако е 
възможно. В частта за 2016-та говоря, „Устройствено планиране – 2 564 000”. 
Пропускам експертните оценки и стигам до най-голямата сума – „Придобиване н 
а зем я по чл.199 от ЗУ Т / право на преминаване, отчуждаване на имоти/ в т. ч. 
за ГПК, улици; пътища, гробища и друга техническа инфраструктура”. До 
колкото си спомням, година преди днешната дата горе-долу, приемахме пак 
бюджета и беше ясно, че основната сума е за главна пътна комуникация. Значи 
ли това, че в днешния бюджет ни го предлагате пак със същата сума от 
2 250 000, вие не сте отчуждили имотите през които е минала главна пътна 
комуникация? И ако е така, защо? Къде са отишли парите? Второ. За тази година 
вие показвате преходен остатък от 3 613 189 лв. Значи ли, че тези средства ги 
имате налични в сметките на Община Смолян? И ако значи, защо не са 
разплатени ако сумите, посочени по-долу са изпълнени? Защо не плащаме на 
изпълнителите за услугите? Точно по тези причини аз мисля, че трябва да 
проведем едно заседание специално, в което да изпълним и закона. Да бъде 
нормално и морално, да бъде прозрачно управлението на Общината и отчетът на 
бюджета за предходната година предхожда приемането на новия бюджет. Аз 
мисля, че е напълно нормално. Всички данни ги има Общинска администрация, 
това може да стане много бързо. Благодаря. 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Г-жо Аръчкова? 
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ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Уважаеми г-н Сабрутев! Законът за публични финанси и 
Законът за бюджета на Република България и общинските бюджети не го 
приемаме нито аз, нито вие. Съгласно Законът за публичните финанси до 15 
ноември ние трябва да предложим местни дейности проектобюджет. Виждате, че 
и отчета на Република България, бюджетът предхожда приемането на отчета. 
Това е по закон. Първо се приема бюджет. До края на всяка година бюджетът на 
Република България се приема. Съгласно неговото приемане, 20 работни дни 
или в едномесечен срок от датата на публикуване ние като Общинска 
администрация сме длъжни да внесем пред Общинския съвет проектобюджет. 
Проектобюджетът касае няколко различни раздела. Едните раздели са държавно 
делегирани дейности, които са определени и фиксирани величини съгласно 
стандартите на Република България, а другите са местни дейности, които са 
обвързани с местните подзаконови нормативни актове, наредбите, които 
определят една част от приходната страна на бюджета и тя е съобразена и с 
разходната страна на бюджета, касаеща местни дейности и местни приходи. 
Относно капиталовият списък. Целевата субсидия е определена от Закона за 
бюджета на Република България. Тази капиталова субсидия, която цитирате вие, 
тя е определена като крайна сума 1 580 000 лв. За нея е кандидатствано и това са 
обекти, които имат изградени проекти, които са започнали и финансирането им е 
през държавния бюджет. Тези обекти са с годишни задачи в зависимост от 
изпълнението. Изпълнението на годишните задачи става с възлагателни писма. 
След като на нас ни бъде изпратено от Министерство на финансите, респективно 
с указание № 1. Първото ФО, което Министерство на финансите дава, това е по 
разработката на Бюджет 2017 година, по единна бюджетна класификация. В 
раздела за отчета на капиталовите разходи защо са едни и същи обектите. 
Обектите, финансирани от държавния бюджет докато не приключат и докато 
нямаме изградени нови проектни предложения, ние не можем старите да ги 
изключим, а да добавим нови, при наличието че нямаме нови проектни 
предложения, които да са с изградени от „А” до „Я” проектни предложения. 
Тези улици, тези стени, тези пътища са преходни обекти и вървят от години 
наред. Не можем да ползваме за тях  друго финансиране, защото знаете, че 
обектите се разплащат от един вид финансиране. Относно преходният остатък. 
Това са парите, които Общинска администрация получи на 28 декември – 
2 500 000 лв. по Постановление на Министерски съвет от 21 декември. 2 500 000 
лв. за ремонт на общински улици и пътища. От тях това, което е изпълнено в 
месец декември в рамките на едната седмица е разплатено, останалата сума от 
2 390 00 лв. ви е подадена като преходен остатък. В този преходен остатък са 
включени и сумите, които са останали като неразплатени суми поради 
невъзможност да бъдат изпълнени обектите и сме направили мотивирани писма 
до Министерство на финансите и целевите средства са ни прехвърлени за 
ползване през бюджет 2017 г. като преходни средства. Относно собствените 
средства за отделените в 2016 г. капиталов списък за отчуждаване на имоти. Да, 
до момента сме разплатили 1 300 000 лв. за главна пътна комуникация, но в 2017 
година освен продължаване етапа на главна пътна комуникация, имаме и 
започващ етап на отчуждаване на имоти във връзка с втори воден цикъл и с 
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реализиране, Дай Боже, на водопровод в Момчиловци и водопровод във 
Влахово. Това са две различни суми, които ще бъдат използвани.  
СЛАВКА КАМЕНОВА: Други? Г-н Сабрутев, реплика. 
СТЕФАН САБРУТЕВ: Г-жо Аръчкова, към вас се обръщам, защото вие сте 
запозната явно по темата. Аз само да питам как и кой прави сметките, че за 
отчуждаването ще е необходима сумата от 2 250 000 лв. или точно толкова, 
колкото миналата година? Или ги пишете, ей така, каквото ви дойде? 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Значи… 
СТЕФАН САБРУТЕВ: Може ли да довърша? Имам още въпроси. 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Да, да. 
СТЕФАН САБРУТЕВ: По преходния остатък, който предлагате за тази година, 
става въпрос точно за един обект. Не знам работено ли е по този обект, но да 
кажем ул. „Маестро Атанасов”. 726 000 лв. е трябвало да усвоите, а вие сте 
усвоили разликата до 653 000 лв. Така ли да разбирам? 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Да. 
СТЕФАН САБРУТЕВ: А защо не сте работили? Защо не сте усвоявали? Каква е 
причината? Искам да знам защо не са усвоени тези пари и не е изградена 
улицата, за да свършим една добра работа на хората? Ние сме гласували 
общинския бюджет. Значи вие не изпълнявате разпорежданията на общинския 
бюджет. И това изпълнение е не повече от 10 %. Защо е въпроса? И не случайно, 
аз не искам да променям законите на Република България, ясно е, че е така, но 
когато сте един добър финансист, а вие имате множество награди вече, би 
трябвало да градите бюджета за следващата година на база отчет, дори 
предварителен. Вие до сега, аз нямах възможност да присъствам на комисиите 
по уважителни причини, но до колкото разбирам от колегите, не сте дали дори 
предварителен отчет колко процента е изпълнението и в приходната и 
разходната част. Защо? На какво стъпвате и как го градите този бюджет или 
пишем ей така някакви неща? 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Специално за ул. „Маестро Атанасов”, това са целеви 
средства, г-н Сабрутев, и не са от местни дейности. И са обвързани със Закона за 
бюджета на Република България. Там имаше допълнителни процедури, които 
забавиха нещата. Фирмата, която изпълнява проекта е започнала действия на 
обекта, но поради лошите атмосферни влияния обектът е спрян с Акт 10 и е 
разплатено на фирмата до момента, до който е изпълнено. В момента, в който 
фирмата подпише Акт № 11 и стартира отново процедурата и продължи обекта 
да работи, обектът ще бъде доизпълнен, като тези средства, които са от 2016 
година в преходния остатък и тези, които са предвидени в 2017 година, ще бъдат 
изпълнени през 2017 година. Относно отчетните данни. Аз мисля, че и на 
Финансовия план за оздравяване месец октомври сме ви давали отчетни данни 
как се движат показателите относно събираемост, относно бюджетно салдо, 
относно приходите в Общинска администрация. Не е тайна за никой. В момента 
ние сме процес и всички в залата предполагам, че знаят, че до 31 март е срокът, в 
който ние трябва да направим отчет и пред Сметна палата, и пред вас 
общинските съветници на Отчет 2016 г. В момента имаме, но не са окончателни 
данни. Това са предварителните данни по приключване само на сметките, като 
не е натрупана годишната база.  
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НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Другият път, г-жо Аръчкова, ще ви помоля, защото 
както казахме, само по един показател не можем да изпълним, но все пак когато 
по един показател не отговаряш, ще отпаднем от списъка на общини, които 
трябва да бъдат оздравявани. Ще ви помоля, за този показател „поети 
ангажименти”, да дадете на всички общински съветници да видят кои 
ангажименти товарят Общината и кога са поети, защото всички тези поети 
ангажименти, 80 % или 95 % от тях са преди 2011 година. 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Само едно ще напомня, г-н Мелемов, че такава справка е 
давана и че поетите ангажименти при разработването на финансовия план за 
оздравяване ние сме били на 340 % поети ангажименти спрямо бюджета на 
Общината. В момента сме на 149 %. Каквато и оптимизация, каквото и да 
правим, ние не можем да ги стопим изведнъж, защото това са поети 
ангажименти без да е фиксирано в години и без да е фиксирано в стойност, а е на 
база годишни задачи. 
СТЕФАН САБРУТЕВ: Пак се връщам, извинявам се, ще взема думата. 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Момент да уточним. Дуплика или ново изказване, ако е 
по същият въпрос? 
СТЕФАН САБРУТЕВ: По същият въпрос искам да попитам. 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Дуплика на г-н Сабрутев. 
СТЕФАН САБРУТЕВ: Така ли работи Общинска администрация – Смолян, че 
пак се връщаме на ул. „Маестро Атанасов”? Ама това е обект, който не е от 
миналата година. Това е преходен обект, който го работим с години. Тука г-жа 
Аръчкова ми казва, че някакви процедури е имало, някакви проблеми. 
Извинявайте, ама ние направихме главна пътна комуникация за 6 месеца, а не 
можем една улица да изградим 5 години. Така ли работи Администрацията? 
Какви са били тези спънки, че не сме усвоили парите? Защото можеше да искаме 
от държавата още пари за съвсем други улици. А ние всяка година ги 
дундуркаме и не можем да изпълним плана. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: 2017 година ул. „Маестро Георги Атанасов” ще бъде 
изпълнена и няма как това да е по вина на Общината, защото там избран 
изпълнител, а не Общината да работи на улицата. 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Други колеги? Г-н Иванов. 
СТОЯН ИВАНОВ: Уважаема г-жо председател, уважаеми г-н кмет, уважаеми 
колеги! Видно от протоколите, бюджетът е приет от всички комисии, 
независимо от предложението на колегите да бъде оттеглен. Аз не знам ако бъде 
оттеглен след един месец какво ще се случи ново нещо вътре, за да бъде 
оттеглен. Ние виждаме, че последните години в общи линии приходите са 
сходни с леки увеличения. Бюджетите са балансирани, харчат се толкова, 
колкото се събират приходите. Е, ако има възможност някой да помогне, 
Министерство на финансите или някакви други външни източници, добре. 
Важно е да се спомене, че видно от това, което ни се предлага, просрочените 
задължения рязко намаляват. Това е факт. Бюджетът е балансиран, това е факт. 
Аз искам да се спра най-вече на това, което ни е изпратил министъра на 
финансите. Там той категорично казва, че приходната част оптимистично силно 
е завишена. Очевадно е, с 8-9 милиона приходи от продажби, а не финансови 
активи, на земя, на имоти, собственост на общината. Те явно няма да се сбъднат. 
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Това явно е направено с цел да се планират разходи, капиталови разходи, които 
ако от някъде дойдат допълнителни приходи, биха се реализирали. Ако не 
дойдат приходи, явно няма да се реализират. Другото, на което се спира 
министъра, това са приходите от данък сгради и данък превозни средства. 
Според мен тука той не е анализирал добре нещата, защото виждаме, че има 
една последователност на леко увеличаване на тези приходи и няма как 
драстично да се увеличат. Не знам какво трябва да се случи. По отношение на 
събираемостта – да. Можем да вземем мерки, да увеличим събираемостта на тези 
два данъка. По отношение на този показател, който спомена и г-н кмета, 
ангажименти за разходи. Аз бях достатъчно убедителен тогава, когато 
коментирахме финансовото оздравяване на общината. Имаме поети 
ангажименти за разходи 72 милиона лева. От 2006-та до 2011-та година те са 
60 милиона лева и след 2011 година са 12 милиона лева. Значи ние още 20 
години няма да можем да влезнем в нормите на този показател. По простата 
причина, че в онези години сме сключили договори, които никога няма да 
можем да ги изпълним и няма да има източници на средства, от които да ги 
изпълним. И той препоръчва анексиране на тези договори, прекратяване, 
договаряне и така нататък. Не знам как ще стане това. Другият показател е 
задължения за разходи, който също не покриваме. И така. Няма какво толкова да 
направим и да не приемем днес бюджета. Затова аз апелирам за приемане на 
бюджета и да гледаме напред. Ако евентуално имаме възможност за 
актуализации по тримесечие, ще бъде направено по отношение на това, което 
предлага и министъра – продажби, актуализация и така. 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Г-н Хаджихристев. 
КИРИЛ ХАДЖИХРИСТЕВ: Аз вземам думата, тъй като бях споменат от г-н 
кмета като човек, който е отправил от микрофона откровени лъжи. В моето 
изказване аз стъпих само върху двата закона – за държавния бюджет и за 
публичните финанси, и за становището по проекта на бюджета на Община 
Смолян от министъра на финансите, което се изисква също по закон. Сега 
слушайки изказването на г-н Иванов, един всепризнат икономист, който каза, че 
бюджетът е балансиран. След това обаче чете, че министъра на финансите казва, 
че са надути много приходите, за да може да се увеличат разходите. Е как да е 
балансиран тогава бюджета? Той си противоречи. Но в тази връзка искам да 
зачета от становището на министъра на финансите една малка част накрая. 
(Чете:)  „На този етап няма увереност, че общината ще успее да поддържа нива 
на поетите ангажименти и на задълженията за разходите в рамките на 
допустимите по Закона за публичните финанси ангажименти, параметри, а това 
поставя в риск възможността за намаляване и постепенно елиминиране на 
просрочените задължения.” И обърнете внимание на следващото изречение. 
(Чете:) „Ръководството на общината следва да предприеме действия по анализ и 
ревизия на всички сключени договори с цел намиране на възможности за 
предоговаряне и прекратяване в контекста на изискванията на Закона за 
публичните финанси.” Защото в края на дневния ред ще стане пак въпрос за 
някои договори като зимно почистване и сметосъбиране. И ако това становище 
на министъра на финансите ме е подвело и е изпълнено с лъжи, аз се лаская, че 
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съм казал лъжи по микрофона. Значи съм се научил добре от управляващите да 
лъжа. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Точно и затова си признахме и говорихме, че 
показателят, по който не отговаряме е поети ангажименти. Ние наистина се 
опитваме да предоговаряме, но това може да стане само с волята и на другата 
страна. Има случаи, примерно скоро една фирма беше обявена в 
несъстоятелност, с това веднага отпада договора с тази фирма. Имам предвид 
„Панайотов”. Там се намаля веднага това, за което говорим. Но в другите случаи, 
където са примерно водопровод Стража – Орешец, там фирмата не иска да се 
откаже от договора и той си стои, виси си като поети ангажименти. Точно това 
има предвид и министъра. Но пак казвам, това може да се случи само ако 
отсрещната страна, фирмата, с която е договора, има желание да се откаже. 
Иначе друг вариант няма. 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Други? Други изказвания има ли, предложения? 
(Михаил Генчев, от място: Процедурно предложение.) 
СЛАВКА КАМЕНОВА: На микрофон, г-н Генчев. 
МИХАИЛ ГЕНЧЕВ: Значи бяха направени в залата две предложения от г-н 
Хаджихристев и от г-н Сабрутев за отлагане на гледането на бюджета. Моля да 
се прегласува по Правилника. 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Уточнете си предложението. 
МИХАИЛ ГЕНЧЕВ: За отлагане и след това да влизаме в процедура на 
обсъждане на бюджета. 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Припомням Правилника. Предложението за отлагане ще 
подлежи първо по реда за гласуване след като приключим разискванията. 
(Михаил Генчев, от място: Няма такова нещо.) 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Ами прочетете Правилника, чл. 81. След като 
приключим разискванията, ще подложим на гласуване. Заповядайте, г-н Топов. 
(Михаил Генчев, от място: Има ли предложение за отлагане, веднага се 
гласува.) 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Когато му дойде времето. 
ФИЛИП ТОПОВ: Г-жо председател, г-н кмете! Понеже отново ще спра на 
законосъобразността на актовете, които се внасят в Общинския съвет за 
обсъждане и съм склонен не заради това, че Комисията по законност предложи 
евентуално по-прецизно преглеждане на указанията на министъра на финансите, 
а да зачета чл. 84 от Закона за публичните финанси, ал. 4. (Чете:) „Кметът на 
общината внася в Общинския съвет окончателния…”, подчертавам, „…проект на 
бюджета на общината, индикативния годишен разчет за сметките за средства от 
Европейския съюз и прогнозите по чл. 82, ал. 3…”, обърнете внимание, „…в 
срок до 20 работни дни от обнародването на Закона за държавния бюджет за 
съответната година.” Държавният бюджет е обнародван на 9.12.2016 г. Всеки от 
нас може да направи колко са 20-те дни като сметка. По-интересното е да 
обърнете внимание колеги, на ал. 5 и ал. 6 какво казва законът, а не че ние го 
искаме. (Чете:) „Ал. 5. Кметът на община в процедура по финансово 
оздравяване изпраща проекта на бюджет на общината за съгласуване от 
министъра на финансите.”  Такова съгласуване е направено, уважаеми колеги. 
Предполагам, че всички общински съветници, а и администрацията, която е 
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готвила окончателният проект за бюджет се е запознала добре с тези указания. 
Лично на мен, меко казано, тези указания не ми звучат добре и ако мога да 
употребя едно нарицателно, с две приказки министър Горанов казва: Този 
бюджет не става. И по-нататък. Ал. 6. „В рамките на срока по ал. 4, кметът на 
общината представя проекта за бюджет за публично обсъждане от местната 
общност, като оповестява датата за обсъждане най-малко 7 дни…” и т. н. 
„…Публичното обсъждане се провежда по реда…” и т. н. В срока, уважаеми 
колеги. Тоест в рамките на ал. 4 срокът е казан – до 20 работни дни. Това, което 
се опитваме да направим и да минем с публичното от 5 декември, не ни върши 
работа. Затова аз наистина ще предложа да прекратим разискванията и да 
гласуваме евентуално оттегляне, преработване на бюджета, съгласно указанията 
на Министерството на финансите. Няма нищо страшно да се случи, колеги. До 
един месец ще харчим това, което е разписано в предишния бюджет, а иначе ще 
можем, дето се казва, да използваме дадената възможност да прецезираме 
бюджета съгласно указанията на Министерството на финансите. И още нещичко. 
Ако сега го приемем, категорично ще бъде върнат за неспазена процедура по чл. 
84, ал. 4. Благодаря. 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Ако няма други изказвания, да се ориентираме към 
приключване.  
(От залата: 5 минути почивка.) 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Добре, 5 минути почивка, колеги. 
 

* * * * * 
(След почивката): 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Моля колегите да заемат местата. Колеги, заповядайте. 
Проверка на кворума и продължаваме. След почивката кворумът е? 
(Виолета Бояджиева: 21 общински съветници.) 
СЛАВКА КАМЕНОВА: 21 общински съветници след почивката. Налице е 
законов кворум да продължим заседанието. Г-н Кръстанов, заповядайте на 
микрофон. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Благодаря ви, г-жо председател. Уважаеми г-н кмет, 
уважаеми колеги! Наистина, ако трябва да бъдем по-прецизни в подхода си при 
обсъждане на бюджета и прочетем внимателно съдържанието на текстовете от 
Закона за публичните финанси, които регламентират този наш ангажимент, а 
именно чл. 82, ал. 3, т. 1 и 2, чл. 84, така, както сподели одеве и колегата Топов, а 
именно чл. 84, ал. 3 и 4, по отношение на прецизността и последователността на 
гледане на общинския бюджет и информиране на публиката, на гражданството, 
ние трябва си дадем сметка, че има определени нарушения. Според мен те са 
важни, но не са чак толкова съществени от гледна точка на нашата задача. Има 
един голям порок, за който спомена тук и г-н Сабрутев и други колеги. Аз искам 
да го подчертая, за да стане ясно на всички защо може да имаме определени 
резерви по този бюджет. Първо. До колко бюджетът е балансиран и до колко 
съдържа кухи обеми. Тоест до колко той е структурно дефицитен още при 
неговото приемане от гледна точка на основателните предположения, че могат 
да не бъдат събрани значително число приходи, които да въведат бюджетът в 
дефицит. Безспорно е, че в бюджета има едни 8 и нещо милиона, които няма от 
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къде да дойдат. На които не може да се направи никакво обосновано 
предположение, че могат да бъдат получени от продажба на земя, на общинско 
имущество, на недвижима собственост и т. н. Тоест ние предварително си 
затваряме очите пред най-същественият елемент на едно бюджетно начинание, а 
именно балансиране приходите и разходите. По принцип и в нашата работа от 
години съществува другият голям проблем, който предхожда приемането на 
бюджета като прогноза и въвеждането на тези числа от прогнозите в конкретни 
текстове и параграфи на бюджета. А именно: Преди още да имаме яснота не 
толкова за отчета, защото отчетът поради финансово-счетоводни съображения 
идва по-късно, а на очакваното изпълнение на бюджета за текущата година. 
Подчертавам, очаквано изпълнение на бюджета като основа на анализът, който 
дава възможност да се разбере за тези числа, какви дейности, в каква степен 
реализирани или нереализирани стоят и само по този начин, на основата на 
нуждите, защото няма друг критерий, а именно адекватна преценка по 
отношение на нуждите да се планира съответния разход в съответната част на 
бюджета за годината, която сега тече – 2017 г. От тази гледна точка ние имаме 
пълно разбиране в групата и това, което изрази колегата Сабрутев се подкрепя 
изцяло, защото възможността да планираш за еди-коя си позиция от капиталовия 
списък определени финансови средства, се основава на точният адекватен 
анализ на осъществената дейност зад която стоят тези числа и нуждата от още, 
за да се довърши или да се въведе обектът в експлоатация. От тази гледна точка 
и от гледна точка на изискванията на следващите текстове от Закона за 
публичните финанси, а именно алинеите 5 и 6 на чл. 84  ние няма как да 
подкрепим бюджета. И според мен се налага едно категорично на този етап в 
нашата група становище, че ние ще поискаме не оттегляне, а отлагане на 
гледането на тази точка от дневния ред. И ви моля г-жо в съответствие с нашия 
правилник, вие след приключване на разискванията, да подложите най-напред 
това предложение, което в цялост съвпада и с предложението на колегите от 
КРОС.  
СЛАВКА КАМЕНОВА: Други изказвания? Г-н Хаджихристев. 
КИРИЛ ХАДЖИХРИСТЕВ: Явно в началото така сбърках в думите. Наистина, 
нашето предложение е отлагане на точката до изпълнение на указанията на 
Министерството на финансите. 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Други изказвания? Ако няма колеги, да приключим. Да, 
г-н Василев. 
КОСТАДИН ВАСИЛЕВ: Уважаема г-жо председател, г-жо кмет, колеги! Аз 
гледайки бюджета намирам неща, които сме постигнали от миналите години и 
които отново са влезнали в бюджета и това ме радва. Говоря за ИН ВИТРО-то, за 
което са заделени пари, говоря за инвалидите, където са заделени пари за карти, 
говоря за пенсионерските клубове, където също за заделени пари и тук не 
виждам председателите на клубовете да протестират както през други години, че 
не стигат парите. Това мисля, че е една добра основа за бюджета. Не виждам 
защо трябва да се отлага този бюджет. В крайна сметка тука търсим работа, 
събиране на средства и за мен е необходимо колкото по-бързо приеме този 
бюджет, толкова по-добре. Сега някои колеги, че не са съгласни с тези техни 
изводи, които констатират, това си е техен проблем. Но в крайна сметка аз 
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мисля, че основните неща, социалните неща са постигнати. Ние запазваме и 
Духовият оркестър, запазваме и Ансамбъл „Родопа“. Това са важни неща, 
емблеми за града. Отделяме пари и за спорта, както виждаме, което е много 
важно. Запазваме спорта. Даже там имаме малко увеличение, което според мен 
ще доведе до едни добри постижения в нашия град. Аз искам да направя едно 
конкретно предложение, г-н кмете. Не знам дали ще се съгласите с него. Как да 
го включим в бюджета като пари или вие ще намерите начин да го изпълните по 
някакъв друг начин. Имам предвид и предлагам конкретно за Психодиспансера, 
тъй като там установих, че няма агрегат и болните, които са настанени, при 
спиране на тока, кухнята, осветлението и отоплението не работят. Затова 
предлагам около 4-5 хиляди лева да се заделят в бюджета конкретно за 
психодиспансера. Предлагам да се заделят от издръжката на Общината. Но ако 
вие предложите, че можем да направим така, че да заделим парите и вие да се 
ангажирате да намерите такъв агрегат, който е с отпаднала необходимост да 
речем от Военно поделение или другаде, аз ще си оттегля предложението. 
Предлагам за гласуване да гласуваме това предложение, г-жо Каменова. Точно 
за психодиспансера.  
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Честно казано, не бях запознат с този проблем. 
Наистина трябва да има агрегат, това е болнично заведение с хора, така че ще 
намерим начин. Ако трябва, с докладна до Общинския съвет и ще осигурим. Тук 
сте много прав, че особено в спорта има увеличение, така че неприемането на 
този бюджет ще бъде голям минус за спортните клубове.  
СЛАВКА КАМЕНОВА: Г-н Аршински. 
САЛИХ АРШИНСКИ: Уважаема г-жо председател, г-н кмет! Не знам дали 
председателите на комисиите ще изразят становищата, които имаме по 
предложенията, но в Приложение № 6 „Капиталови разходи“, мисля, че колегите 
ще ме подкрепят, във всички комисии мина тази тема и беше подкрепена. 
Конкретното предложение да се намали сумата по т. 1 „Изграждане на улици на 
територията на община Смолян“ с 213 100 и със същата да се завиши т. 2 
„Изграждане на пътища от общинска пътна мрежа“. В конкретика, отварям си 
приложението, затова се забавям, в „Капиталови разходи“ от 286 900 лв. да стане 
500 000 лв., като 300 000 за пътя Смилян – Букаците – Люлка – Сивино и 200 000 
лв. за Соколовци – Момчиловци – Баните – Виево – м. „Терзийска“. Беше 
гледано поне в трите комисии, в които бях и беше изразено положително 
становище от комисиите. Моето предложение е такова: с 213 100 намаляваме 
„Изграждане на улици на територията на община Смолян“ като ги прехвърляме в 
„Изграждане на пътища от общинска пътна мрежа“ и конкретно споменах 
сумите – 300 000 за Сивино и 200 000 за Виево. Благодаря. 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Г-н Василев, бихте ли конкретизирали само малко 
вашето предложение? 5 000 от къде евентуално да се вземат? 
КОСТАДИН ВАСИЛЕВ: С 5 000 да намалим издръжката на Общината за сметка 
закупуване на агрегат за Психодиспансера в Устово. 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Да намалим издръжката на Общината за сметка на 
Психодиспансера. Разбрах. 
КОСТАДИН ВАСИЛЕВ: От издръжката на Общината, но ако кметът, аз казах, 
ако кметът се ангажира, че може да намери нещо… 
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СЛАВКА КАМЕНОВА: Разбрах. 
КОСТАДИН ВАСИЛЕВ: … Такъв агрегат с отпаднала необходимост, оттеглям 
си предложението. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Това е единственият проблем, че заковаваме 5 000 лв. 
Може да не ни потрябват 5, може и по-малко. 
СЛАВКА КАМЕНОВА: До 5, нека да го запишем.. Съгласни ли сте? 
(Стефан Сабрутев, от място: За 5  хиляди агрегат за Психодиспансера няма да 
се намери.  Този агрегат струва 20 000 лева. Аз имам конкретно предложение, 
подкрепям го.) 
(Михаил Генчев, от място: Да не се фиксира сума.) 
(Стефан Сабрутев, от място: Да не фиксира сума, защото агрегат, който да 
се изгради, автоматично…) 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Да не го гласуваме тогава в този момент. 
(Стефан Сабрутев, от място: … поне 10 киловата…/не се чува./ За 5 000 ще си 
купи за вкъщи.). 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Оттегляте го? 
КОСТАДИН ВАСИЛЕВ: Не го оттеглям.  Г-н Сабрутев, това предложение идва 
и от директора на Психодиспансера. Той така сподели, че му трябват около 4-5 
хиляди лева за агрегат. С тази мощност може би. Сега, ако искаме нещо по-
голямо… 
СЛАВКА КАМЕНОВА: До 5 хиляди остава. Други предложения, колеги, има 
ли? Разисквания? Извинете, г-н Генчев. Понеже не говорите и не ви чувам. Не ви 
виждам под прожектора. Заповядайте. Ще трябва да търсим друго решение за 
прожектора следващия път. 
МИХАИЛ ГЕНЧЕВ: Значи вземам думата в продължение на изказването на г-н 
Аршински. Искам да благодаря най-напред на председателя на Общинския 
съвет, че спомена това предложение в началото на заседанието. Обаче не беше 
публично зададен въпроса и не беше получен отговор дали кметът е съгласен. 
Ако кметът даде сега отговор, че е съгласен с това предложение и с това 
изменение, няма смисъл да коментираме.  
СЛАВКА КАМЕНОВА: Не. Съгласен, несъгласен, ще го гласуваме, г-н Генчев.  
МИХАИЛ ГЕНЧЕВ: Ако е съгласен, благодаря на кмета от мое име, от всички 
общински съветници, от името на жителите от 4 села, забележете, Сивино, 
Букаците, Чеплят и Горово. 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Трябва да се гласува. Ако няма други изказвания, 
колеги, да се ориентираме… Да, г-н Аршински. 
САЛИХ АРШИНСКИ: Колеги, още едно предложение, което възникна тук 
буквално преди час. Във връзка с голямата суша, която беше на територията на 
община Смолян, вече огромен брой населени места нямат вода, включително  и 
квартали в Община Смолян. Аз нямам готовност да кажа точно от къде, може би 
г-жа Аръчкова ще трябва да вземе отношение, но мисля, че Община Смолян има 
нужда от закупуването на една водонска, високопроходима за нуждите в 
подобни кризисни ситуации. Тя е около 30 000 лв. Г-жо Аръчкова, ако 
прецените, или колегите, да предвидим тази сума, защото имаме такъв проблем 
и ще става все по-голям явно. Благодаря.  
(Реплика на Кирил Асенов от място, /не се чува.) 
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САЛИХ АРШИНСКИ: Не може, г-н Асенов. Извинявайте, не може, защото 
вчера бяхме и в „Титан“, и в Пожарната, химическите анализи на водата, която 
возят с цистерните, не позволяват тя да бъде изсипана във водоизточници за 
пиейни нужди.  
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: В отговори на г-н Василев и на г-н Аршнски, това са 
дълготрайни материални активи. Дълготрайните материални активи във връзка с 
Психодиспансера, Психодиспансера е второстепенен разпоредител на Община 
Смолян и Община Смолян може да закупи агрегат с ваша воля, на Общинския 
съвет, както водоноска, за сметка разходи за издръжка или пък оптимизация на 
други видове разходи пак на Общинска администрация, но предоставянето ще 
трябва да стане с вашата воля. Ние ще го закупим, ще бъде за сметка на 
Общинска администрация и в активите на Общинска администрация ще бъде 
дадено по ваша воля за ползване, управление и стопанисване на 
Психодиспансера. А за такава водоноска, ако вземе решение Общинския съвет, 
може да бъде заложено и трябва да влезне в капиталовите разходи. Затова  
казвам, капиталовите разходи не са само улици, пътища, стени и т. н., там влизат 
всички видове дълготрайни материални активи. В издръжка от собствените 
бюджетни средства, в капиталовия списък може да се предвиди закупуването на 
такъв вид съоръжение или пък моторно превозно средство.  
(Реплика на Михаил Генчев, от място, /не се чува) 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Аз затова казвам. Ваша е волята да кандидатствате. Тука 
вече с волята на г-н Мелемов като кмет на Общината и Общинска 
администрация в подкрепа, ние можем да отправим писмени запитвания към 
различни институции – Министерство на отбрана, Министерство на вътрешните 
работи и да бъде закупено такова нещо. 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Г-н Василев, първо вие, след това г-н Кръстанов. 
КОСТАДИН ВАСИЛЕВ: Аз не случайно казах, че ако кметът се ангажира с 
агрегат или цистерна с отпаднала необходимост, имам предвид армията. Ако 
армията има такива, които не им са нужни, може да ги прехвърлят чрез писмо. 
Това имах предвид. Затова казах, че ако кметът се ангажира, оттеглям 
предложението. Сега се появи и цистерна разбира се. 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Г-н Кръстанов. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Правим много техническо обсъждане. И агрегатите, 
които са останали в армията, 30 киловатови, четирицилиндрови перкинси, могат 
да бъдат предоставени на общините. Казвам го, защото знам. Второ. По 
отношение на т. нар. цистерни хранителни течности, водоноски, които отговарят 
на изискванията за превоз на питейна вода в аварийни ситуации, може да се 
окаже, че са по-скъпи от 30 000 лева. Въпросът опира до това, че не е според мен 
в реда на нещата  Общината да придобива такава цистерна, която да стои 360 
дена в годината и 5 дена да вози при аварийни ситуации вода в квартали и 
селища. От гледна точка на борбата със ситуацията на бедствия, аварии и 
катастрофи, където се чувствам общо взето компетентен, мога да ви кажа, че 
много по-изгодно със средствата, предвидени за тази цел, да се наеме целево в 
случаите, когато е необходимо от предприятия и организации, които притежават 
подобни цистерни за хранителни течности, от колкото да купуваме съоръжение 
на една доста висока цена, която в момента не е по нашия джоб като че ли. Така 
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че има решение и предлагам на колегата Аршински специално за цистерната, за 
водоноската да оттегли предложението си, пък ние ще му търсим, познавайки 
този пазар и тези конкретни решения на тези конкретни проблеми, когато се 
налага да се подвозва вода и друга хранителна течност в аварийни бедствени 
ситуации. Има по-добро решение.  
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Тази цена 30 000 лв. не е за нова, а е за „втора ръка“ 
първо. Второ. Сега примерно в Соколовци нямаше вода, обаче каптажа е на 
такова място, че не може да се качи обикновена дълга цистерна и да свърши 
работа. Няма такава високопроходима, никой няма в общината такава. Иначе сте 
прав, че ако имаше по-скоро да я ползваме, но няма такава. Ако знаете някъде, 
просто подскажете. 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Инж. Цекова, искате ли да кажете нещо? 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Говорим за питейна вода. 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Заповядайте, инж. Цекова. 
МАРИАНА ЦЕКОВА – зам.-кмет на Община Смолян: Добър ден! Миналата 
година с искане, направено от Общинска администрация в лицето на г-н 
Мелемов сме поискали от военните. Не сме получили такива, защото 
цистерните, които ги имат, те не отговарят на тези изисквания, които ги има. 
Кризисният щаб към Областния управител сме заседавали миналата седмица с 
проблемите на Станевска махала. Искам да ви кажа, че голяма част от 
населените места, тук са и кметовете на тези населени места, не се инкасират от 
ВиК. Тоест те се захранват от собствени водоизточници. В случая примерно 
беше село Стража. Махала Бърдо над Влахово проблемът е целогодишен. 
Непрекъснато караме вода. Това, което като втора употреба сме го погледнали и 
сме го видели, е щаер с три отделни цистерни и със съответните помпи и с 
всичко останало. Няма как  по друг начин. Пак казвам, не се инкасират, това не е 
ангажимент на ВиК. За да почнат да се инкасират, трябва да имат проекти. А 
проектите означават изключително много инвестиции към настоящия момент. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Ама трябва и съгласие на населението, събрания да 
правят. 
МАРИАНА ЦЕКОВА: Да. Сутринта част от хората на града бяха при кмета, 
отново с проблем с водата. Градът, Тикале, отново са със собствени 
водоизточници. Ваша е волята, ваша е преценката. Благодаря ви. 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Г-н Аршински, оттегляте ли предложението при 
изразеното желание да се закупи. Да уточним евентуално ако се приеме, за 
сметка на кое… 
САЛИХ АРШИНСКИ: Ако г-н кмета има друго решение за придобиване на 
такава водоноска… 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Друго нямам, но както каза и г-жа Аръчкова, то от 
капиталовите, дълготраен актив. 
САЛИХ АРШИНСКИ: О`кей, щом има такава опция. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Няма нужда. 
САЛИХ АРШИНКИ: Ако има такава опция, го оттеглям. 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Да. Уважаеми колеги, който е съгласен да прекратим 
разискванията, моля да гласува. Какъв е кворумът при гласуването? 
(Виолета Бояджиева: Кворумът е 26 общински съветници.) 
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ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 26, „ПРОТИВ“ – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0. 
СЛАВКА КАМЕНОВА: При кворум 26, 26 „за“. Прекратяваме разискванията. 
Колеги, подлагам на гласуване първото предложение по реда на гласуване. 
Предложението за отлагане разглеждането на бюджета, както уточни г-н 
Хаджихристев, до изпълнение указанията, дадени в писмото на министъра на 
финансите. Който е съгласен да се отложи разглеждането на тази точка, моля да 
гласува. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 12, „ПРОТИВ“ – 14, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0. 
СЛАВКА КАМЕНОВА: При кворум 26, гласували 26. „За“ предложението за 
отлагане – 12, „против“ – 14, не се приема предложението за отлагане. Гласуваме 
предложенията по реда на тяхното постъпване.  
(Михаил Генчев, от място: Няма 14.) 
СЛАВКА КАМЕНОВА: 12 и 14 прави 26. Подлагам на гласуване 
предложението, което уточни г-н Аршински. В Приложение № 6 от І римско, т. 
1, сумата от 1 394 300 да се намали с 213 100 и със същата сума да се увеличи 
сумата по І римско, т. 2. От 286 900 да стане 500 000. И в същата тази точка 
втора сумата да бъде разпределена – 300 000 за пътя Смилян – Букаците – Люлка 
– Сивино и 200 000 за Соколовци – Момчиловци – Баните – с. Виево – махала 
„Терзийска“. Който е съгласен за това предложение, моля да гласува. 
(Виолета Бояджиева: При кворум 25 общински съветници, успях да преброя 23-
ма „ за“, без „ против“ и въздържали се“.) 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Да направим прегласуване, колеги, моля ви. 25 е 
кворумът в момента. Моля да гласувате, който е „за“ предложението на г-н 
Аршински, да гласува. Така, както го изчетох.  
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Но да не бързат да празнуват във Виево и в Сивино. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 25, „ПРОТИВ“ – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0. 
СЛАВКА КАМЕНОВА: При кворум 25, 25 гласували, 25 „за“. Предложението се 
приема.  
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Не е приет бюджета, затова казвам да не бързат да 
празнуват. 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Само да добавя, една от комисиите предложи една 
техническа грешка да бъде отстранена. Тя е отстранена вече. Няма други 
постъпили предложения. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: И спортните клубове да не бързат още да празнуват. 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Да пристъпим колеги към гласуване на основното 
предложение. Предложението на кмета на Община Смолян да се приеме 
Бюджета на Община Смолян за 2017 година с това изменение, което беше 
направено преди малко. Поименен вот. 

 
Поименно гласуване на проекта за решение по т. 2 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” 
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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     – отсъства 
13.  Кирил Асенов     – „въздържал се” 
14.  Кирил Хаджихристев   – „против” 
15.  Коста Начев     – „въздържал се” 
16.  Костадин Василев    – „за” 
17.  Мария Семерджиева    – „за” 
18.  Марияна Методиева    – отсъства 
19.  Милен Журналов    – „за” 
20.  Милен Пачелиев    – „въздържал се” 
21.  Михаил Генчев   – „въздържал се” 
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” 
28.  Филип Топов    – „против” 
29.  Юлия Кисьова    – „за” 

 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Гласуването, съгласно чл. 27, ал. 4 и 5 е поименно. 
Необходим вот – 15 гласа, тоест половината плюс 1 спрямо общия брой 
съветници. Да обявим резултата, г-жо Бояджиева. 
(Виолета Бояджиева: При кворум 26 общински съветника, 14 „за“, „ против“ 2-
ма,  „ въздържали се“ 10.) 
СЛАВКА КАМЕНОВА: 26 кворум, 26 гласували. 14 „за“, 2 „против“, 10 
„въздържали се“, не се приема, г-н кмет. 
(Михаил Генчев, от място: Не, отлага се.) 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Не се приема, как ще се отлага. Отлагането беше 
гласувано и не се прие. 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Не се приема.  
 

Общинският съвет след като се запозна с докладната записка на Кмета на 
Община Смолян – НИКОЛАЙ ТОДОРОВ МЕЛЕМОВ и взе предвид 
направените разисквания, на основание чл.21, ал.1, т.6 и чл.52, ал.1 от ЗМСМА, 
във връзка с чл. 84 ал.5 и ал.6, чл.94, ал.2 и ал.3 и чл.39 от Закона за публичните 
финанси, след проведено поименно гласуване по чл.27, ал. 5 от ЗМСМА, поради 
неизпълнено условие по чл.27, ал.4 от ЗМСМА прие 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

№ 350 
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Не приема внесеното предложение на Кмета на Община Смолян, с входящ 
№ ДЛ009999/09.01.2017 г. за приемане на бюджет на Община Смолян за 2017 
година. 

 
 

СЛАВКА КАМЕНОВА: Отрицателен вот, г-н Топов. 
ФИЛИП ТОПОВ: .Уважаеми колеги, уважаеми г-н кмете, уважаема г-жо 
Каменова! Гласувах „против“, за да мога да дам още веднъж обяснение защо 
считам, че позицията ми по отношение на този бюджет и по отношение на моето 
лично убеждение в този му вид, следваше да бъде отложен за друго гледане. 
Първото, което е, считам като юрист, че е допуснато нарушение на чл. 84, ал. 4, 
5 и 6 от Закона за публичните финанси. Считам, че не са спазени указанията на 
министъра на финансите г-н Горанов. И с цел да не търсим сензация, ще си 
позволя да ми дадете още няколко секунди време да поясня още нещо. Уважаеми 
колеги, драги съграждани на община Смолян!  Политическа криза в партия ГЕРБ 
в общинската структура на ГЕРБ няма. Аз съм учредител на партия ГЕРБ и съм 
влезнал в тази партия заради принципите, които бяха декларирани при нейното 
учредяване – открито, прозрачно и справедливо управление. Аз във всички 
случаи си оставам член на ГЕРБ, в зависимост обаче от решението на 
колективните органи, каквото ще бъде. Заявявам пред всички вас, че ако има 
някакво напрежение, това е в момента в групата на ГЕРБ, подчертавам най-
отговорно, едно бих казал леко разминаване с моето становище и становището 
на колегите. Ще депозирам, г-жо председател, молба за освобождаването ми 
като председател на групата съветници на ГЕРБ, но в никакъв случай не желая 
да напускам тази група на съветниците. Мисля, че с това допълнително 
пояснение защо гласувах „против“, давам пояснение на всички, които проявяват 
този интерес. И още нещичко и завършвам. Уважаеми колеги, уважаеми 
кметове, уважаеми хора на община Смолян! Какво щеше да стане, ако бяхме 
приели този бюджет в нарушение на законовите изисквания и в явно 
разминаване в указанията на министъра на финансите? Щеше да бъде върнат. 
Щеше да бъде върната Общината с още два месеца и разумно беше 
предложението то да се отложи. Факт е обаче, че такова допълнително 
обсъждане са и предложенията, които днес направиха колегите. Просто тези 
предложения трябваше да бъдат наистина в един по-задълбочен форум на 
обсъждане, едно прецезиране, едно съобразяване с указанията на министъра на 
финансите. Благодаря много на всички, че ме изслушахте. Наистина, вземам 
едно доста противоречиво и доста така решение, което ме вкарва в едно 
вътрешно противоречие, но мисля, че съм взел правилното решение. Благодаря 
ви. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Уважаеми г-н Топов, вие оставихте у всички нас 
впечатление, че вчера сте говорили с г-н Горанов. 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Продължаваме по дневния ред. По т. 3, след 
пренареждането на дневния ред.  
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ПО ТРЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Утвърждаване размера на 
трудовите възнаграждения на кметовете на кметства в Община Смолян. 

Докладва: Николай Мелемов – кмет на Община Смолян 
 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Утвърждаване размера на трудовите възнаграждения на 
кметовете на кметства в Община Смолян, което се прави на основание чл. 21, ал. 
1, т. 5 от Закона за местното самоуправление местната администрация.  
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Съгласно Закона за местното самоуправление и 
местната администрация Общински съвет определя размера на трудовите 
възнаграждания на кметовете в рамките на действащата нормативна уредба. 
Всички знаете, че с Постановлене № 372 от 22.12.2016 г. се определя нов размер 
на минималната работна заплата за страната. Затова предлагам на вашето 
внимание решение, с което да определите заплатите на кметовете.  
СЛАВКА КАМЕНОВА: Откривам дискусия, колеги. Има ли предложения? От 
комисиите няма направени предложения. Г-н Кръстанов. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Уважаеми г-н кмете, по принцип няма да възразим по 
така предложените размери на заплащане труда на кметовете на населени места, 
но в тази връзка искам да чуя вашето мнение. В малките населени места, където 
вече нямаме кметски наместници и където има една линия на правителството в 
оставка, която аз считам също за правилна, че трябва да присъстват повече хора 
на властта, тоест ако има как да назначим полицаи даже, ние се отказахме от 
това да имаме кметски наместници. Тоест отдалечихме още повече властта от 
хората. Там, където все пак трябва да присъства българската държава и трябва да 
има съответното внимание към гражданите, които са останали във високата 
планина и в другите малки изолирани населени места.  Имате ли намерение да 
връщате кметски наместници някъде? Имаме вече тежки случаи, особено в 
екстремните зимни условия. Трудно е на кметовете от базовите населени места 
да обхождат и да обхващат с ангажименти малките населени места, където 
имахме кметски наместници. И считате ли, че с връщането на охранители или 
някаква друга форма на полицаи, тъй като това е идея на министър-председателя 
знаете, ние няма да имаме една по-добра грижа за хората в тези малки населени 
места? 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Моето мнение е, наистина трябва да видим какво 
показва опитът като няма в по-малките. Примерно в Гела ходих, там твърдят, че 
е по-добре от преди. Тука опира много до личността на кмета, който ги 
обслужва. Осигурили сме транспорт на всички кметове, които отговарят за по-
малките населени места и дефакто покриват тези населени места. Не знам какво 
имахте предвид, че в тежката ситуация… Нещо конкретно ли имахте предвид, за 
да ви отговоря?  
(Димитър Кръстанов, от място: Тежката ситуация. Когато човекът не е 
там, пътува, а почиват хора…) 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: За почиването… Г-н Кисьов тука ли е? Ако искате, 
може да обясните. Той е ходил два-три дена преди това. Няма как всеки ден да 
идеш във всяка къща. Няколко дена преди това всичко е било наред. Занесъл им 
е хляб, питал ги е дали имат нужда от нещо, имат ли дърва. Какво би направил 
кметът? Така, че ако кметът, който отговаря е отговорен, а аз съм убеден, че 
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всичките са такива, имат комуникация, за сега не виждам проблем от това. Още 
повече, че има толкова малки населени места и няма как да имат кметски 
наместници. Примерно Киселчово няма как да има кметски наместник. Колко 
човека са там, в Киселчово? (Бел. на прот. Пита кмета на с. Могилица, който 
показва с ръце, че в селото има 10 човека.).  Десет. Как да сложим човек там? 
Просто особена ни е общината. 86 населени места, 486 км. пътна мрежа. Няма 
как 86 кмета да имаме. 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Други изказвания? Някой от кметовете? Отново се 
обръщам към вас, към кметовете на населени места, някой иска ли да вземе  
становище, нещо да изрази? Съгласие, несъгласие, предложение? Има ли колеги 
други предложения? Ако няма, да прекратим разискванията. Какъв е кворумът? 
(Виолета Бояджиева: 22 общински съветници.) 
ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 22, „ПРОТИВ“ – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0. 
СЛАВКА КАМЕНОВА: При кворум 22 общински съветници, гласували 22. „За“ 
22, „против“ и „въздържали се“ няма. Прекратяваме разискванията. Който е 
съгласен, да подкрепим предложението на кмета. Обръщам внимание, че 
решението се приема на основание чл. 21, ал.1, т. 5, което попада в обсега на 
начина на гласуване по чл. 27, ал. 3, тоест явно, с 1∕2 от присъстващите. Който е 
съгласен да подкрепим предложението, моля да гласува. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 23, „ПРОТИВ“ – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0. 
СЛАВКА КАМЕНОВА: При кворум 23, 23 „за“, без „против“ и „въздържали се“. 
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.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и след 
проведено гласуване и резултат по чл. 27, ал. 3 от ЗМСМА прие  

 
Р Е Ш Е Н И Е 

№ 351 
 

1.Утвърждава размера на основните месечни работни заплати на кметовете 
на кметства в Община Смолян, считано от 01.01.2017 г., както следва: 

 
№ по 
ред 

 
Име, презиме, фамилия 

 
Кметство 

% 
Доп.Възн. 

1 Недко Емилов Юруков Кмет на км-во с.Арда   32 
2 Евтим Георгиев Стойков Кмет на км-во с.Бостина   29 
3 Венко Славчев Палчев Кмет на км-во с.Виево   35 
4 Недко Методиев Димитров Кмет на км-во с.Влахово      10 
5 Севдалин Сребров Медов Кмет на км-во с.Градът 30 
6 Кина Стефанова Маринова Кмет на км-во с.Дунево 37 
7 Юлиян Алдомиров Нейков Кмет на км-во с.Еленска 7 
8 Радко Русев Шукеров Кмет на км-во с.Катраница      13 
9 Емил Сашев Стоянов Кмет на км-во с.Кутела     37 

10 Ангел Томов Янев Кмет на км-во с.Левочево 16 
11 Емил Росенов Кръпчев Кмет на км-во с.Лъка 20 
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12 Милко Младенов Кисьов Кмет на км-во с.Могилица     10 
13 Сийка Кирова Карталова - 
Суркова 

Кмет на км-во с.Момчиловци    19 

14 Даниела Асенова Кубинска Кмет на км-во с.Мугла     38 
15 Юлиян Янков Чиев Кмет на км-во с.Петково    14 
16 Радослав Валентинов Чаушев Кмет на км-во с.Подвис   20 
17 Христо Атанасов Мусорлиев Кмет на км-во с.П.Серафимово     33 
18 Милко Якимов Чаушев Кмет на км-во с.Река     8 
19 Анелия Севдалинова Царева Кмет на км-во с.Ровина 11 
20 Асан Асанов Даракчиев Кмет на км-во с.Сивино     12 
21 Тодор Димитров Горелов Кмет на км-во с.Славеино     43 
22 Чавдар Антимов Червенков Кмет на км-во с.Смилян   34 
23 Катя Костадинова Люнчева Кмет на км-во с.Соколовци     22 
24 Георги Захариев Георгиев Кмет на км-во с.Стойките   16 
25 Добрин Чавдаров Адамов Кмет на км-во с.Стража 37 
26 Юри Младенов Кацаров Кмет на км-во с.Тикале    16 
27 Севди Раифов Сираков Кмет на км-во с.Требище   26 
28 Явор Севдалинов Говедаров Кмет на км-во с.Търън    49 
29 Васил Димов Седянков Кмет на км-во с.Шир.лъка    29 

 
2.Дава съгласие размерите на допълнителните трудови възнаграждения с 

постоянен и непостоянен характер на кметовете на кметства да се определят от 
кмета на общината съгласно действащата нормативна уредба за заплащане на 
труда и вътрешните правила за организация на работната заплата в Община 
Смолян. 

 
3.Изпълнението на настоящото решение се възлага на Кмета на Община 

Смолян. 
 
 
ПО ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Кандидатстване на Община 
Смолян в програмата на Проект „Красива България” за 2017 година. 

Докладва: Николай Мелемов – кмет на Община Смолян 
 
СЛАВКА КАМЕНОВА: От комисиите има само една препоръка за 
осъществяване на видеонаблюдение с цел опазване на съоръжението. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Става въпрос за изграждане на площадка за фитнес на 
открито на стадиона в Райково. Там с развитието на кортовете доста се оживи и 
с една площадка би било много добре. 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Откривам дискусия, колеги. Има ли предложения? Ако 
няма, да прекратим разискванията. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 22, „ПРОТИВ“ – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0. 
СЛАВКА КАМЕНОВА: При кворум 22, с 22 „за“, без „против“ и въздържали 
се“, прекратяваме разискванията. Гласуването е по чл. 27, ал. 4 и 5, във връзка с 
чл. 21, ал.1, т. 6. 
 

Поименно гласуване на проекта за решение по т. 4 от дневния ред: 
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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     – отсъства 
13.  Кирил Асенов     – „за” 
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    – „за” 
21.  Михаил Генчев   – „за” 
22.  Михаил Гунчев    – „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: 22 „за“, без „ против“ и „ въздържали се“.) 
СЛАВКА КАМЕНОВА: 22-ма кворум, 22-ма гласували, 22 „за“. Приема се 
решението по т. 4. 
 

Общинският съвет след като се запозна с докладната записка на Кмета на 
Община Смолян – НИКОЛАЙ ТОДОРОВ МЕЛЕМОВ, на основание чл. 21, ал. 1,  
т. 6 и т. 23, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация и след проведено гласуване и резултат по чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от 
ЗМСМА прие  

 
Р Е Ш Е Н И Е 

№ 352 
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1. Възлага на Кмета на община Смолян да подготви и внесе в проект 
„Красива България“ проектно предложение по мярка М01, в което да бъдат 
включени обекти:   

         - Изграждане и оборудване на площадка за фитнес на открито в в 
поземлен имот с идентификатор 67653.922.66, УПИ II – Стадион, кв. 95 по плана 
на гр. Смолян, кв. Райково.  

2. Дава съгласие за осигуряване на необходимото съ-финансиране в размер 
на 55% от бюджета на проекта.  

3. Допуска предварително изпълнение, съгл. чл. 60, ал. 1, предл. 3 от 
Административно процесуалния кодекс. 
 
 
ПО ПЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Преобразуване на Общинско предприятие 
„Народна астрономическа обсерватория и планетариум” (НАОП) в 
Общински културно-образователен център „Планетариум с 
астрономическа обсерватория” (ПАО) и вписване в регистъра на 
Министерство на културата като Общински културно-образователен 
център. 

Докладва: Николай Мелемов – кмет на Община Смолян 
 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Сградата на Планетариума е включена като основен 
обект, подлежащ на интервенция в инвестиционната програма за изпълнение на 
Интегрирания план за градско възстановяване и развитие на гр. Смолян, където 
са предвидени дейности, свързани с подобряване достъпа до сградата, постигане 
на по-висока енергийна ефективност, обновяване и модернизация на културния 
обект. След извършена оценка на инвестиционната програма на Община Смолян 
от МРРБ, Главна дирекция „Програмиране на регионалното развитие“ 
констатира, че преди подаване на проектното предложение следва да бъде 
предоставено доказателство, че Планетариума е обект на културна 
инфраструктура, допустима за финансиране. 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Отривам дискусия. Има ли предложения? Комисиите са 
дали положително становище. Ако няма, да прекратим разискванията, колеги. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 21, „ПРОТИВ“ – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0. 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Прекратяваме разискванията. Моля за явно гласуване. 
Гласуването по чл. 27, ал. 3, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 23. Моля, който е 
съгласен да се подкрепи предложението на кмета на Община Смолян, да гласува. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 21, „ПРОТИВ“ – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0. 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Кворум 21, 21 „за“. Приема се решението по т. 5. 
 
 

Общинският съвет след като се запозна с докладната записка на Кмета на 
Община Смолян – НИКОЛАЙ ТОДОРОВ МЕЛЕМОВ, на основание чл. 52 от 
Закона за общинската собственост,  чл. 21, ал. 1, т. 23  от Закона за местното 
самоуправление и местна администрация и на във връзка с чл. 4, ал. 1, чл. 8, ал. 1 
и чл. 14, ал. 4 от Закона за закрила и развитие на културата и след проведено 
гласуване и резултат по чл. 27, ал. 3 от ЗМСМА прие 
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Р Е Ш Е Н И Е 
№ 353 

 
1. Преобразува Общинско предприятие „Народна астрономическа 

обсерватория и планетариум” /НАОП/ в Общински културно-образователен 
център „Планетариум с астрономическа  обсерватория“ /ПАО/ – гр. Смолян. 

2. Приема Правилник за дейността и организацията на Общински 
културно-образователен център „Планетариум с астрономическа  обсерватория“ 
/ПАО/ – гр. Смолян.  

3. Дава съгласие Общински културно-образователен център „Планетариум 
с астрономическа  обсерватория“ /ПАО/ – гр. Смолян да бъде вписан в 
Информационен регистър на културните организации след съгласуване на 
настоящото решение с Министъра на Културата. 

 
 
ПО ШЕСТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Приемане на Правилник за 
устройството и дейността на Център за подкрепа за личностно развитие – 
ОДК – Смолян. 

Докладва: Николай Мелемов – кмет на Община Смолян 
 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Няма предложения от комисиите, изразено е 
положително становище. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: В изпълнение на разпоредбите на Закона за 
нормативните актове е проведено обществено обсъждане на проекта, на което не 
са направени предложения за коригиране или допълване. 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Откривам дискусия. Предложения има ли? Ако няма, 
моля да прекратим. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА” - 21, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0. 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Кворум 21, 21 „за”,  без „против” и „въздържали се”. 
Прекратяваме разискванията. Гласуване по чл. 27, ал. 3, във връзка с чл. 21, ал. 1, 
т. 23, явно. Който е съгласен да се подкрепи предложението по т. 6, моля да 
гласува. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА” – 21, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0. 
СЛАВКА КАМЕНОВА: 21 кворум, 21 „за”, без „против” и „въздържали се”. 
Приема се решението по т. 6. 
 
 

Общинският съвет след като се запозна с докладната записка на Кмета на 
Община Смолян – НИКОЛАЙ ТОДОРОВ МЕЛЕМОВ, на основаниe чл.21, ал.1, 
т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и §18, ал.3 
от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за предучилищното и 
училищното образование и след проведено гласуване и резултат по чл. 27, ал. 3 
от ЗМСМА прие 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

№ 354 
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1. Приема Правилник за устройството и дейността на ЦПЛР–ОДК–Смолян, 

по приложения към докладната записка проект. 
2. Възлага на Кмета на Община Смолян или на упълномощено от него лице 

да предприеме необходимите действия за привеждане на решението по т.1 в 
изпълнение. 
 

Приложение: Правилник за устройството и дейността на ЦПЛР–ОДК–Смолян 

ПО СЕДМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Увеличаване капацитета на 
социална услуга в общността Център за обществена подкрепа, гр. Смолян 
от 30 на 40 потребители. 

Докладва: Николай Мелемов – кмет на Община Смолян 
 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Положително становище от комисиите. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Потребители на услугата са деца и младежи до 18 
години в риск от общността и техните семейства, кандидати за приемни 
семейства, утвърдени приемни семейства с настанени деца, кандидат 
осиновители и семейства осиновители след осиновителния период, деца и 
семейства от общността. През изминалата 2016 година от месец януари до 
ноември включително общият брой на разглежданите случаи  са 546 с 689 
потребители, като средно месечно се работи по 50 случая с 63 потребителя.  
Затова и се налага значително да повишим бройката на потребители от 30 на 40. 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Откривам дискусия. Има ли предложения? Ако няма, да 
прекратим разискванията. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА” – 20, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0. 
СЛАВКА КАМЕНОВА: 20 кворум, 20 „за”, без „против” и „въздържали се”. 
Прекратяваме разискванията. Гласуването е явно, по чл. 27, ал. 3, във връзка с 
чл. 21, ал. 1, т. 12. Моля, който е съгласен да се подкрепи предложението, да 
гласуваме явно. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА” – 21, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0. 
СЛАВКА КАМЕНОВА: 21 кворум, 21 „за”, без „против” и „въздържали се”. 
Приема се решението по т. 7.  
 

Общинският съвет след като се запозна с докладната записка на Кмета на 
Община Смолян – НИКОЛАЙ ТОДОРОВ МЕЛЕМОВ, на основание чл. 36в,    
ал. 1, т. 1 и ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона на за социално 
подпомагане и  чл. 21. ал. 1, т. 12 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация и в съответствие с изпълнение на Стратегия за развитие 
на социалните услуги в Община Смолян 2016-2020 г. и Годишен план за 
развитие на социалните услуги през 2017 г. и след проведено гласуване и 
резултат по чл. 27, ал.3 ЗМСМА прие 

 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
№ 355 
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1. Дава съгласие за увеличаване на капацитета на социалната услуга в 
общността Център за обществена подкрепа от 30 на 40 потребителя. 

2. Възлага на Кмета на Община Смолян да предостави Решението на 
Общински съвет – Смолян за увеличаване капацитета и числеността на 
персонала на Център за обществена подкрепа – Смолян пред Регионална 
Дирекция „Социално подпомагане“ - Смолян и Дирекция „Социално 
подпомагане“ – Смолян за изготвяне на Предложение до Агенция за социално 
подпомагане, съгласно разпоредбите на чл. 36 в, ал. 3 от Правилника за 
прилагане на Закона за социалното подпомагане. 

 
 
ПО ОСМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Промяна предназначението на част 
от урегулиран поземлен имот VІІІ – Озеленяване, предвиден в 
устройствения план за озеленена площ в кв. 67 по плана на гр. Смолян, кв. 
Горно Смолян. 

Докладва: Николай Мелемов – кмет на Община Смолян 
 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Положително становище. Няма предложения. 
Разисквания? Има ли предложения? Ако няма, моля да прекратим 
разискванията. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА” – 21, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0. 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Кворум 21, 21 „за”, без „против” и „въздържали се”. 
Прекратяваме разискванията. Тука мнозинството се определя по силата на т. нар. 
обвързана процесуална компетентност, по чл. 62, ал. 2, т. 2 от ЗУТ. Изисква се 
квалифицирано мнозинство, гласуването е явно. Който е съгласен да подкрепим 
предложението, моля да гласува. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА” – 22, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0. 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Кворум 22-ма. 22-ма „за”, без „против” и „въздържали 
се”. Приема се решението по т. 8. 
 

Общинският съвет след като се запозна с докладната записка на Кмета на 
Община Смолян – НИКОЛАЙ ТОДОРОВ МЕЛЕМОВ, на основание чл.21 ал.1 
т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във 
връзка с чл.127 ал.1 от ЗУТ и след проведено явно гласуване и резултат по чл. 
62а, ал.3, т.2   от ЗУТ  прие 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

№ 356 
 

          Допуска промяна на ПУП – ПРЗ за част от УПИ VIII – Озеленяване с 
образуване на нов УПИ … - 153, 154 в кв.67 по плана на гр. Смолян, кв. Горно 
Смолян, при граници : УПИ VIII – Озеленяване, УПИ VII - 516, улица „Христо 
Христов” . 
 

Приложение : Проект за промяна на ПУП – ПРЗ  в кв.67 по плана на гр. Смолян, кв.  Горно Смолян в     
М 1 : 500. 
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ПО ДЕВЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Изкупуване на недвижим 
поземлен имот с идентификатор 67653.914.212 по кадастралната карта на 
гр. Смолян на основание чл. 199 от ЗУТ във връзка с чл. 33 от ЗС. 

Докладва: Николай Мелемов – кмет на Община Смолян 
 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Предложението е да се откаже да се изкупи имот поради 
липса на инвестиционен интерес от Община Смолян. Положително становище 
на комисиите. Откривам дискусия. Ако няма, моля да гласуваме прекратяване на 
разискванията. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА” – 22, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0. 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Кворум 22-ма, 22 „за”, без „против” и „въздържали се”. 
Прекратяваме разискванията. Поименен вот по чл. 27, ал. 4 и 5 от ЗМСМА. 
 

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    – отсъства 
9. Елисавета Лободова    – „за” 
10. Ивайло Халваджиев    – „за” 
11.  Иван Пищалов    – „за” 
12.  Илия Томов     – отсъства 
13.  Кирил Асенов     – „за” 
14.  Кирил Хаджихристев   – „за” 
15.  Коста Начев     – „за” 
16.  Костадин Василев    – „за” 
17.  Мария Семерджиева    – „за” 
18.  Марияна Методиева    – отсъства 
19.  Милен Журналов    – отсъства 
20.  Милен Пачелиев    – „за” 
21.  Михаил Генчев   – „за” 
22.  Михаил Гунчев    – „за” 
23.  Петър Мирчев    – „за” 
24.  Салих Аршински   – „за” 
25.  Славка Каменова   – „за” 
26.  Стефан Сабрутев   – отсъства 
27.  Стоян Иванов    – отсъства 
28.  Филип Топов    – „за” 
29.  Юлия Кисьова    – „за” 

  
СЛАВКА КАМЕНОВА: Резултат? 
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(Виолета Бояджиева: 22 „за“, без „ против“ и „ въздържали се“. 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Кворум 22-ма, 22-ма „за“, без „против” и „въздържали 
се”. Приема се решение по т. 9. 

 
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 ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местна администрация, чл. 8, 
ал.1 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл.199 от Закона за 
устройство на територията, чл. 33 от Закона за собствеността и след проведено 
гласуване и резултат по чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА прие 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

№ 357 
 

1. Отказва да изкупи от Софка Бойкова Болярова, Бойка Садкова Дукатева, 
Светла Садкова Дукатева, собствения им  недвижим имот представляващ 
поземлен имот с идентификатор 67653.914.212 целия с площ 734 (седемстотин 
тридесет и четири) кв.м., трайно предназначение на територията: урбанизирана, 
начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10m) по кадастралната карта на 
гр. Смолян, одобрена със Заповед № РД-18-14/10.05.2005 г. на ИД на Агенцията 
по геодезия, картография и кадастър, при граници: п.и. 67653.914.213, п.и. 
67653.914.466, п. и. 67653.914.211, п. и. 67653.914.201, п.и. 67653.914.565, 
участващ в УПИ VІІІ-озеленяване, кв. 65 по плана на гр. Смолян за предлаганата 
сума за изкупуване в размер  7 000,00 (седем хиляди)   лева. 

 2. Упълномощава Кмета на Община Смолян да издаде необходимия за 
целта документ /писмен отказ/, удостоверяващ отказа на Общинския съвет за 
изкупуване на поземлен имот цитиран в точка 1. 
 
 
ПО ДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Изкупуване на недвижим 
поземлен имот с идентификатор 67653.914.241 по кадастралната карта на 
гр. Смолян на основание чл. 199 от ЗУТ във връзка с чл. 33 от ЗС. 

Докладва: Николай Мелемов – кмет на Община Смолян 
 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Предложение за изкупуване на недвижим имот по плана 
на гр. Смолян, пак отказ. Предложения, дискусия? Ако няма, да прекратим 
разискванията по т. 10. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА” – 23, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0. 
СЛАВКА КАМЕНОВА: 23 „за”, без „против” и „въздържали се”. Прекратяваме 
разискванията. Поименен вот на същото основание както предишното решение. 

 
Поименно гласуване на проекта за решение по т. 10 от дневния ред: 

1. Анита Чолакова    – „за” 
2. Антон Тодоров     – „за” 
3. Валентин Кюлхански    – „за” 
4. Валентин Цолов    – „за” 
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5. Данчо Киряков    – отсъства 
6. Димитър Кръстанов    – „за” 
7. Димитър Николов    – „за” 
8. Екатерина Гаджева    – отсъства 
9. Елисавета Лободова    – „за” 
10. Ивайло Халваджиев    – „за” 
11.  Иван Пищалов    – „за” 
12.  Илия Томов     – отсъства 
13.  Кирил Асенов     – „за” 
14.  Кирил Хаджихристев   – „за” 
15.  Коста Начев     – „за” 
16.  Костадин Василев    – „за” 
17.  Мария Семерджиева    – „за” 
18.  Марияна Методиева    – отсъства 
19.  Милен Журналов    – отсъства 
20.  Милен Пачелиев    – „за” 
21.  Михаил Генчев   – „за” 
22.  Михаил Гунчев    – „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-ма кворум, 23 „за“, без „против” и „въздържали се”. 
Приема се решението по т. 10. 

 
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 ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местна администрация, чл. 8, 
ал.1 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл.199 от Закона за 
устройство на територията, чл. 33 от Закона за собствеността и след проведено 
гласуване и резултат по чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА прие 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

№ 358 
 

1. Отказва да изкупи от Радослав Георгиев Милушев и Анастас Георгиев 
Милушев  собствения им  недвижим имот представляващ поземлен имот с 
идентификатор 67653.914.241 целия с площ 343 (триста четиридесет и три) кв.м., 
трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно 
ползване: ниско застрояване (до 10m) по кадастралната карта на гр. Смолян, 



 44

одобрена със Заповед № РД-18-14/10.05.2005 г. на ИД на Агенцията по геодезия, 
картография и кадастър, при граници: п.и. 67653.914.450, п.и. 67653.914.242, п. 
и. 67653.914.208, п. и. 67653.914.209, п.и. 67653.914.466, п.и. 67653.914.240, 
участващ в УПИ І-озеленяване, кв. 65 по плана на гр. Смолян за предлаганата 
сума за изкупуване в размер  12 000,00 (дванадесет хиляди) лева. 

 2. Упълномощава Кмета на Община Смолян да издаде необходимия за 
целта документ /писмен отказ/, удостоверяващ отказа на Общинския съвет за 
изкупуване на поземлен имот цитиран в точка 1. 
 
 
ПО ЕДИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Изкупуване на недвижим 
поземлен имот с идентификатор 06923.101.54 по кадастралната карт на        
с. Буката, общ. Смолян, на основание чл. 199 от ЗУТ във връзка с чл. 33 от 
ЗС. 

Докладва: Николай Мелемов – кмет на Община Смолян 
 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Идентично предложение за изкупуване на недвижим 
имот, отказ. Положително становище от комисиите. Дискусия? Ако няма 
предложения, да прекратим разискванията. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА” – 23, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0. 
СЛАВКА КАМЕНОВА: 23 кворум, 23 „за”, без „против” и „въздържали се”. 
Прекратяваме разискванията. Поименен вот. 
 

Поименно гласуване на проекта за решение по т. 11 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    – отсъства 
9. Елисавета Лободова    – „за” 
10. Ивайло Халваджиев    – „за” 
11.  Иван Пищалов    – „за” 
12.  Илия Томов     – отсъства 
13.  Кирил Асенов     – „за” 
14.  Кирил Хаджихристев   – „за” 
15.  Коста Начев     – „за” 
16.  Костадин Василев    – „за” 
17.  Мария Семерджиева    – „за” 
18.  Марияна Методиева    – отсъства 
19.  Милен Журналов    – отсъства 
20.  Милен Пачелиев    – „за” 
21.  Михаил Генчев   – „за” 
22.  Михаил Гунчев    – „за” 
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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 кворум, 23 „за“, без „против” и „въздържали се”. 
Приема се решението по т. 11. 

 
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 ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местна администрация, чл. 8, 
ал.1 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл.199 от Закона за 
устройство на територията, чл. 33 от Закона за собствеността и след проведено 
гласуване и резултат по чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА прие 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

№ 359 
 

1.Отказва да изкупи от Зоя Радоева Янкова и Снежана Радоева Сербезова 
собствения им  недвижим имот представляващ поземлен имот с идентификатор 
06923.101.54 целия с площ 1615 (хиляда шестстотин и петнадесет) кв.м., трайно 
предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско 
застрояване (до 10m) по кадастралната карта на с. Буката, общ. Смолян, 
одобрена със Заповед № РД-18-58/28.08.2009 г. на ИД на Агенцията по геодезия, 
картография и кадастър, при граници: п.и. 06923.101.58, п.и. 06923.101.62, п. и. 
06923.101.63, п. и. 06923.101.64, п.и. 06923.101.53, п.и. 06923.101.9501, п.и. 
06923.101.55, п. и. 06923.101.56, участващ в УПИ V-озеленяване, УПИ VІ-54, 
УПИ VІІ-64,65 и в улична регулация, кв. 4 по плана на с. Буката, общ. Смолян за 
предлаганата сума за изкупуване в размер  5 500,00 (пет хиляди и петстотин) 
лева. 

 2. Упълномощава Кмета на Община Смолян да издаде необходимия за 
целта документ /писмен отказ/, удостоверяващ отказа на Общинския съвет за 
изкупуване на поземлен имот цитиран в точка 1. 
 
 
ПО ДВАНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Изкупуване на недвижим 
имот с планоснимачен № 51, кв. 14 по плана на с. Турян, общ. Смолян на 
основание чл. 199 от ЗУТ във връзка с чл. 33 от ЗС. 

Докладва: Николай Мелемов – кмет на Община Смолян 
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СЛАВКА КАМЕНОВА: Четвърто, последно предложение за изкупуване. Отказ 
да се изкупи. Положително становище от комисиите. Дискусия? Ако няма, да 
прекратим разискванията. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА” – 23, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0. 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Кворум 23, „за” 23, без „против” и „въздържали се”. 
Прекратяваме разискванията. Поименно гласуване. 
 

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    – отсъства 
9. Елисавета Лободова    – „за” 
10. Ивайло Халваджиев    – „за” 
11.  Иван Пищалов    – „за” 
12.  Илия Томов     – отсъства 
13.  Кирил Асенов     – „за” 
14.  Кирил Хаджихристев   – „за” 
15.  Коста Начев     – „за” 
16.  Костадин Василев    – „за” 
17.  Мария Семерджиева    – „за” 
18.  Марияна Методиева    – отсъства 
19.  Милен Журналов    – отсъства 
20.  Милен Пачелиев    – „за” 
21.  Михаил Генчев   – „за” 
22.  Михаил Гунчев    – „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 кворум, 23 „за“, без „против” и „въздържали се”. 
Приема се решението по т. 12. 

 
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 ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местна администрация, чл. 8, 
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ал.1 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл.199 от Закона за 
устройство на територията, чл. 33 от Закона за собствеността и след проведено 
гласуване и резултат по чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА прие 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

№ 360 
 

1. Отказва да изкупи от Марин Василев Манолев, Ирина Василева Тунева и 
Антоанета Томова Вълкова собствения им  недвижим имот представляващ 
застроен и незастроен  имот с планоснимачен № 51 целия с площ 433 
(четиристотин тридесет и три) кв.м., кв. 14 по плана на с. Турян, общ. Смолян, 
утвърден със Заповед №828/24.09.1986 год., при граници: от три страни улична 
регулация и имот с пл. № 50, участващ в УПИ І-51, улична регулация, кв. 14 по 
плана на с. Турян, общ. Смолян за предлаганата сума за изкупуване в размер  9 
500,00 (девет хиляди и петстотин) лева. 

 2. Упълномощава Кмета на Община Смолян да издаде необходимия за 
целта документ /писмен отказ/, удостоверяващ отказа на Общинския съвет за 
изкупуване на поземлен имот цитиран в точка 1. 
 
СЛАВКА КАМЕНОВА: По т. 13 и 14 ще помоля избраният в началото на 
заседанието общински съветник г-н Мирчев. 
 
ПО ТРИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Ново обсъждане и 
приемане на решение по искането на Кмета на Община Смолян за 
разрешение за изработване на Подробен устройствен план – План за 
регулация и застрояване на поземлен имот с идентификатор 14605.9.74 в 
местност „Орничето”, землище с. Гела. 
Докладва: Славка Каменова – Председател на Общински съвет - Смолян 
 
ПЕТЪР МИРЧЕВ: По т. 13 от дневния ред давам думата на вносителя г-жа 
Каменова. 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Уважаеми колеги, уважаеми г-н кмет, уважаеми 
общински съветници, кметове! Идентичен случай както по първа точка по 
отношение правомощията ни при разглеждането на тази точка. Само че в случая 
актът, който е приел Общински съвет е върнат след съдебен контрол от 
Административен съд – Смолян със задължителните указания да се приеме 
решение, което да бъде подробно мотивирано. И споменавам от къде произтича 
това задължение за мотивиране на решението. В случая, компетентния орган да 
издаде разрешение за изработване на Подробен устройствен план. Компетентен 
орган е Общинският съвет. Тогава, когато се дава съгласие за издаване на 
разрешение, Законът за устройство на територията задължава органът, тоест 
Общински съвет, да мотивира актът, с който отказва. Тука е налице е 
материално-правна обвързаност между правомощията на Общински съвет 
уредени в Закона за местно самоуправление и местна администрация и тези по 
Закона за устройство на територията. Точно специалния закон, Законът за 
устройство на територията ни задължава да мотивираме отказът, с който се 
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произнасяме по искането за издаване на подробен устройствен план. Наистина 
много логични и много подробни възражения бяха поставени от колегите 
съветници в заседанията на комисиите защо трябва и как точно колективния 
орган трябва да мотивира акта, който постановява. Съдебната практика, тогава, 
когато се е произнасяла по отношение правомощия на други колективни органи 
е категорична и последователна, че когато се издава положителен акт, тоест 
издава се решение, с което се приема предложението на вносителя, на 
предложителя, тогава за мотиви на решението, което ние ще приемем в случая, 
се приемат мотивите на вносителя. А тогава, когато се отхвърля предложението, 
не се приема предложението, в случая, както ни задължава, отказваме да издадем 
разрешение за изработване на подробен устройствен план, за мотиви на този акт 
се приемат изказванията на членовете на колективния орган. В становищата си, 
общинските съветници могат да изразят своето становище, което може да бъде и 
по законосъобразност и по целесъобразност по отношение на наличието, тоест 
липсата на фактически основания, които да обуславят издаването на акта или 
липсата на правни основания. В докладната са изложени подробни съображения 
като предложения защо вносителя приема, че са налице фактическите основания. 
Позовава се на решението на Общинския експертен съвет по устройство на 
територията и ако само отрицателният вот като резултат от гласуването, в случая 
то е 1/2, явно, по чл. 27, ал. 3, от присъстващите. Половината плюс един, 50 +1 
да се произнесат, да изразят своя вот. Ако някой от общинските съветници има 
каквито и да е било съображения, които предния път не ги е изказал или да не 
остава впечатление, че нямаме куража и нямаме основанието да кажем публично 
в зала защо смятаме, че в това населено място, на този терен не трябва да се 
допуска осъществяването на това инвестиционно намерение. За да може тези 
съображения да бъдат заложени като мотиви в евентуално едно решение, с което 
ще отхвърлим предложението на  кмета. Това, което ще направим след 
разискванията – ние можем да си приемем повторно онова решение, с което сме 
отхвърлили, въпрос на гласуване, но трябва да изложим мотиви. Г-н Асенов, 
моля. Извинявайте, иззех функциите на председателя. 
ПЕТЪР МИРЧЕВ: Няма проблем. Г-н Асенов, заповядайте. 
КИРИЛ АСЕНОВ: Уважаема г-жо председател, уважаеми колеги! Всички, които 
са били в село Гела и познават ландшафта са забелязали, че там няма изградени 
комплекси и това е едно от малките села, които са се запазили чисти и 
сравнително с умерен архитектурен стил. Аз ще гласувам „против” отново, 
защото искам това село да продължи да изглежда по този начин. Не смятам, че 
този път този тип инвестиции са подходящи за там. И вторият ми мотив да 
гласувам „против” е преминаването на водопровод през този терен, което ако се 
допусне правенето на такъв подробен устройствен план ще усложни 
реализирането на проекта. Мисля, че тези два аргумента са абсолютно 
достатъчни и няма нужда от повече. Благодаря ви. 
ПЕТЪР МИРЧЕВ: Други изказвания, предложения, коментари? Г-н Топов, 
заповядайте. 
ФИЛИП ТОПОВ: Уважаеми колеги! Всеки от присъстващите в залата знае, че 
когато един проблем не се решава своевременно, поражда в последствие лавина 
от проблеми. И видно от материалите, приложени в административното дело се 
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установява, че молителя е подал заявление на 11.12.2015 година да се даде 
такова решение от Общинския съвет. Има към същата дата, малко по-късничко, 
на 14.12.2015 г. и заключение на Общинския експертен съвет да се даде такова 
решение. Въпросът ми е следния. Защо от 14.12.2015 г. това искане с 
положително становище на Експертния съвет не е разгледано и не е решено? 
Второ. Месечен е срокът да отговорим на тези изисквания. По-нататък. Въпреки 
че в решението на Административния съд се набляга основно поради липса на 
мотивиране на нашия отказ, аз ще обърна внимание на следното, че освен 
фактическите основания при вземане на едно решение, се посочват и правните 
такива. За голямо съжаление сме допуснали отново пропуск посочването на 
фактическото основание с една скоба (този елемент Съда въобще не го обсъжда, 
но с оглед прецизността и точността на работата и не да търсим кой не си е 
свършил работата, а трябва да се внимава какво се пише в правните основания, 
там е посочен неправилния текст и в докладната и в самото решение – чл. 27, ал. 
4. Правилният текст е ал. 3. По-нататък и с това ще се опитам да завърша моето 
питане. Какво пише в решението? Ответникът по жалбата, Общинският съвет – 
Смолян редовно и своевременно призован, не изпраща представител и не 
ангажира становище по жалбата. Въпросът ми е към г-жа Каменова дали 
наистина ние сме получили призовка за явяване по това дело? Ако сме я 
получили, защо не сме изпратили юрист или най-малкото едно писмено 
становище по жалбата, в което да изразим все пак защо Общинският съвет е 
отказал такова решение. Още нещо. Законът ни дава право да обжалваме това 
решение в определен срок, което също не е направено. В тази връзка това 
бездействие, говоря от месец 12.2015 г. до настоящия момент, ни поставя в един 
обяснителен режим, поставя ни дето се казва в една неблагоприятна ситуация – 
Районният съд да отменя наши актове. В тази връзка аз ще помоля наистина да 
дадете отговор получавана ли е призовка за това дело? Ако е получавана, защо 
не сме изпратили или юрист или не сме депозирали поне становище по жалбата? 
И второ. Защо не сме обжалвали това решение, защото ние имахме мотиви в 
самата жалба срещу решението, с допълнителни писмени доказателства, които 
бяха изтъкнати от г-н Асенов. И най-вече дали там наистина минава водопровод 
или не минава. Тези обстоятелства като писмени документи следващата 
инстанция щеше да ги кредитира и щеше да приеме, че нашият отказ е 
мотивиран. Благодаря. 
ПЕТЪР МИРЧЕВ: Давам думата на г-жа Каменова. 
СЛАВКА КАМЕНОВА: На бързичко на две от нещата ще отговоря на г-н Топов. 
Първо, Административният съд, а не Районния. Административният съд не се е 
позовал на нарушена процедура, защото нарушена процедура няма. Гласуването 
е извършено по чл. 27, ал. 3. Техническа грешка в заварен формуляр на 
решенията е допусната. Просто е копирана грешно ал. 4, но това не е основание 
за отмяна на решението. Дори и Съдът не го констатира като нарушение. По 
отношение на необжалването на решението. Да, ние сме били редовно 
призовани. Само на това основание, при явно нарушение на чл. 124 б от Закона 
за устройство на територията липсват правни основания, с които да се 
противопоставим на жалбата. Така че щяхме да натоварим допълнително 
бюджета на Община Смолян с такси и с разноски за обжалване и затова не сме 
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пуснали жалба. Тъй като очевидно, явно нашето решение не е мотивирано, така, 
както ни е задължил чл. 124 б от Закона за устройство на територията. 
ПЕТЪР МИРЧЕВ: Други изказвания, предложения, ако има такива? Щом няма 
такива, моля да прекратим разискванията. Който е съгласен за прекратяване на 
разискванията, нека да гласува. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА” – 23, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0. 
ПЕТЪР МИРЧЕВ: При кворум 23 общински съветници, „за” 23, без „против” и 
„въздържали се”. Прекратяваме разискванията. С цел да изпълним указанията на 
Съда… 
СЛАВКА КАМЕНОВА: С оглед правомощията, значи трябва да гласуваме първо 
да си потвърдим, да приемем повторно. 
ПЕТЪР МИРЧЕВ: Няколко варианта трябва да направим на гласувания. Първо 
да си потвърдим първото наше решение, което Съда всъщност отменя поради 
нарушаване на процедурата. Тоест или да приемем повторно. Второто е да 
отхвърлим, тоест да откажем приемането, да изменим решението и трето, да 
откажем съответно. 
(Михаил Генчев, от място: Чакай, какво правим?) 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Колеги, трябва да гласуваме първо, съгласно чл. 45, ал. 
9, във връзка с ал. 5 от Закона за местното самоуправление, да подложим на 
гласуване решение, с което да приемем повторно решението си, с което 
отказваме, като за мотиви да приемем изказването и съображенията, които се 
съдържат в становището на г-н Кирил Асенов. И това трябва да го подложим на 
гласуване. 
ПЕТЪР МИРЧЕВ: Подлагам на гласуване… 
(Кирил Асенов, от място: Кое точно?) 
(Димитър Кръстанов, от място: Формулирайте го.) 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Да приемем повторно решението, с което отказваме. 
ПЕТЪР МИРЧЕВ: С което се отказва. 
(Кирил Асенов, от място: Тоест да гласуваме?) 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Ще си потвърдим. Най-общо казано да си потвърдим 
старото решение. 
ПЕТЪР МИРЧЕВ: Като приемем вашите мотиви, които вие споменахте, на 
микрофона. 
(Михаил Генчев, от място: Потвърждаваме отказа. Това ли правим?) 
ПЕТЪР МИРЧЕВ: Моля за пристъпим към гласуване на така оформеното 
предложение. 
(Димитър Кръстанов, от място: Прочети го отново.) 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Понеже сме в процедура по ново обсъждане, ако 
прецените, можем да гласуваме първо позитивното решение. Да уважим 
предложението на кмета. 
КИРИЛ ХАДЖИХРИСТЕВ: Аз моля, когато се казва да гласуваме, да се каже за 
какво точно се гласува, защото се объркаха хората. 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Понеже сме в процедура на ново обсъждане на 
предложението за решение, съответно на предложението, ако не възразявате, да 
гласуваме първо това, което сме предложили – да отменим решението си и 
подкрепим предложението на кмета за издаване на разрешение. Ако не се 
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приеме това, тогава ще си преповторим решението. Да гласуваме решение, с 
което да си отменим решението за отказа и да приемем… 
(Михаил Генчев, от място: Защо трябва да си го отменяме бе?) 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Така е по закон, г-н Генчев. Да четем буквално закона. 
ПЕТЪР МИРЧЕВ: Съдът го е върнал и е дал указания. 
СЛАВКА КАМЕНОВА: „Общинският съвет може да отмени..”, значи да 
отменим решението, което сме постановили, и да гласуваме да приемем 
предложението на кмета. 
МИХАИЛ ГЕНЧЕВ: Значи какво правим днес? Внасяме на второ гледане по 
искане на Съда, в което трябва да си потвърдим решението с допълнителни 
аргументи това, което иска от нас Съда. В момента предлагам да гласуваме 
потвърждаване на отказа с аргументите, които се споделиха от г-н Асенов. Какво 
правим повече и какво гласуваме  повече? Потвърждаваме си отказа и толкова. 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Явно гласуване. 
ПЕТЪР МИРЧЕВ: Точно така, г-н Генчев. В такъв смисъл трябва да се вземе 
решение, ако ще се взима. Тъй като сме прекратили разискванията и дискусията, 
и след направените уточнения, приканвам ви към гласуване. Гласуването е явно. 
Който е съгласен „за” така оформеното предложение, казано от г-н Генчев, г-н 
Асенов, общо взето те са идентични, просто едното допълва другото, моля да 
гласува „за” с вдигане на ръка. 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Това е терминът, който използва закона, затова се 
разминаваме, г-н Генчев. 
(Михаил Генчев, от място: Потвърждаваме отказа с мотивите, изложени от 
г-н Асенов.) 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Нека да работим с термини, които ни задължава 
Законът. Приема повторно решение, с което отказва. Това ли е, г-н Топов? 
(Филип Топов, от място: Точно така.) 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Така е. Приема повторно решение, с което отказва да 
издаде разрешение. Нека да работим с термини. Иначе в гражданското 
словообръщение все е потвърждаване на решението. Решение, с което на 
практика ще си потвърдим.  
ПЕТЪР МИРЧЕВ: Моля да гласуваме, който е „за”, с вдигане на ръка. 
(Виолета Бояджиева: При кворум 22 съветници, 15 „за”, 3 „ против”, 3 
„ въздържали се.) 
МИХАИЛ ГЕНЧЕВ: Потвърдихме отказа. 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Моля да прегласуваме предложението. 
ПЕТЪР МИРЧЕВ: Да, моля наистина да прегласуваме, тъй като стана някакво 
объркване. Който е „за”, моля да вдигне ръка. 
(Кирил Асенов, от място: За потвърждаване на отказа.) 
ПЕТЪР МИРЧЕВ: Точно така. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА” – 15, „ПРОТИВ” – 3, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 4. 
ПЕТЪР МИРЧЕВ: При кворум 22-ма, „за” 15, „против” 3, „въздържали се” 4. 
Решението се приема.  

 
Общинският съвет след като се запозна с Решение № 353/23.12.2016 г. по 

адм. дело № 225 по описа за 2016 г. на Смолянския административен съд,   
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докладната записка на Кмета на Община Смолян и приложенията към нея, 
съобрази изразеното от общинският съветник Кирил Асенов становище, 
неразделна част към настоящото решение, прие, че не са налице фактически 
основания за издаване на искания акт, поради което и на основание   чл. 21, ал. 1, 
т. 11 и чл. 45, ал. 9 във връзка с ал. 3 от ЗМСМА, чл. 124б, ал. 5 във връзка с      
чл. 124а, ал. 1, от ЗУТ и след проведено гласуване и резултат по чл. 27,   ал. 3 от 
ЗМСМА прие 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

№ 361 
 

Не приема предложението на Кмета на Община Смолян за издаване 
разрешение за изработване на Подробен устройствен план - План за 
регулация и застрояване на поземлен имот с идентификатор 14605.9.74 в 
местност „Орничето”, землище с. Гела. 
 
 
ПО ЧЕТИРИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Отчет за дейността 
на Общински съвет – Смолян за периода от месец май 2016 година – месец 
декември 2016 година. 
Докладва: Славка Каменова – Председател на Общински съвет - Смолян 
 
ПЕТЪР МИРЧЕВ: Преминаваме към разглеждане на последната точка от 
дневния ред, а именно отчет. Давам думата на г-жа Каменова. 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Уважаеми г-н кмет, уважаеми колеги общински 
съветници, кметове! Отчетът, накратко казано, е една цифрова картина за 
активната работа на Общинския съвет през второто полугодие. От месец май 
всъщност, тъй като работата на Общинския съвет до месец април включително 
беше отчетена през месец май. Посочила съм в цифри проведените заседания, 
приетите решения. Приети са 169 решения при проведени 9 заседания. От 
Областния управител са върнати само 5 решения спрямо 169, но това в никакъв 
случай не бива да ни успокоява. Все пак е цифра, която ни задължава да бъдем и 
по-внимателни, и по-прецизни, по-взискателни при оформянето и при вземането 
на решенията на Общинския съвет. Изключително активна работа по отношение 
на изпълнение задълженията на общинските съветници да участват в работата на 
Общинския съвет, при вземане на решения. Общо взето този отчет ще бъде 
публикуван на интернет-страницата на Общинския съвет, така че подробно 
могат да се запознаят и гражданите. Това, което ми направи впечатление и съм 
го анонсирала в отчета е, че не съм удовлетворена от участието на граждани в 
работата на Общинския съвет. Изключително занижен интерес и по време на 
заседанията на Общинския съвет, и по време на заседанията на комисиите. Имам 
наблюдение и при публичните обсъждания. И там не е достатъчен. Малко повече 
лична съпричастност към гражданите да активираме и да ги мотивираме да 
бъдат съпричастни към нашата дейност. Това е най-общо взето. 
ПЕТЪР МИРЧЕВ: Откривам дискусия по отчета, ако има такава. Г-н Топов, 
заповядайте. 
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ФИЛИП ТОПОВ: Колеги, помолих уважаваната от мен г-жа Каменова да 
допълни отчета в абзаца, където е писала, че аз и г-н Киряков сме отсъствали от 
5 заседания. Да се запише, че съм пуснал уведомление, че отсъствам по 
уважителни причини. Щом ще го качваме това на сайта, все пак хората да знаят, 
че съм отсъствал с уведомление по уважителни причини. 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Благодаря, г-н Топов. На предния ред на отчета изрично 
съм записала, че във всички случаи общинските съветници при отсъствие са 
подавали уведомления. 
(Филип Топов, от място: Аз държа за мен да се запише.) 
ПЕТЪР МИРЧЕВ: Г-н Василев, заповядайте. 
КОСТАДИН ВАСИЛЕВ: Г-жо Каменова, аз имам към вас два въпроса. Първият 
въпрос е това, че когато правим отчет, трябва да имаме и план, а ние нямаме 
план. И би било хубаво за следващият отчет да направите план за работа на този 
Общински съвет. Може да взаимствате от някаква община, разбира се. Да 
прегледате как се прави план, как се постигат цели. В крайна сметка да включите 
и секретаря на Общината да работи за този план, защото той е ангажиран с тази 
администрация и да ви дава докладни, които ще пристигат при вас и вие да 
правите някакъв план. За да имаме след това отчет и да съпоставяме плана с 
отчета. Така е при бюджета. Нали преди малко това коментирахме – отчет и 
бюджет. И вторият ми въпрос. Първият път, когато правихте отчета аз ви 
похвалих и ви зададох един въпрос. Какво правим с онлайн излъчването на 
сесиите на Общинския съвет? Вие ми отговорихте и казахте, в едно интервю ви 
гледах, че този процес ще стане съвсем скоро. Това факт ли е в момента или 
просто осветлението? 
(Кирил Хаджихристев, от място: Днес тече.) 
КОСТАДИН ВАСИЛЕВ: Да знаем за какво става въпрос, разбира се. Благодаря. 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Г-н Василев, ще бъда благодарна, ако ми посочите 
основанието, на което трябва Общински съвет да прави план. И по закон и по 
правилник ние сме длъжни да даваме отчет. Планът ми звучи малко като 
петилетен план или нещо друго. Няма как. Отчетът по закон произтича. 
Задължението произтича по закон и по правилник. Ако не сте разбрали всички, 
ние в момента сме онлайн. Излъчва се на живо заседанието на Общински съвет. 
Това е важно. Това е целта – да работим в естествена среда. Онлайн излъчването 
не е с цел да ви стресира или пък да ви поставя в по-различна ситуация. 
(Михаил Генчев, от място: Ако е така, трябваше да бъдем предупредени в 
началото на заседанието.  
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Ще викаш още повече.  
(Михаил Генчев, от място: Хич не се притеснявам, нека да ме снимат. Само не 
ме карайте да рукам.) 
ПЕТЪР МИРЧЕВ: Други изказвания? Ако няма такива, моля да прекратим 
разискванията. Който е съгласен „за”, моля да гласува. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА” – 22, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0. 
ПЕТЪР МИРЧЕВ: При кворум 22-ма общински съветници, „за” гласуват 22-ма, 
„против” няма, „въздържали се” няма. Прекратяваме разискванията. Който е 
съгласен „за” приемане Отчета на Председателя на Общински съвет с тази 
добавка, че адвокат Филип Топов и г-н Киряков са отсъствали… 
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СЛАВКА КАМЕНОВА: Не, само г-н Топов. 
ПЕТЪР МИРЧЕВ: Само за г-н Топов, че е отсъствал по уважителни причини и 
че е подавал уведомление, моля да гласува. Който е съгласен, моля да гласува.  
СЛАВКА КАМЕНОВА: Първо неговото предложение за добавяне, тогава 
отчета. 
ПЕТЪР МИРЧЕВ: Извинявайте. Тъй като в изказването на г-н Топов се формира 
предложение, първо е нормално и законно да подложим това предложение на 
гласуване. 
(Филип Топов, от място: Г-жа Каменова нали го приема?) 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Няма значение. Нали се разбрахме, че няма такава 
опция по Правилника. 
ПЕТЪР МИРЧЕВ: Г-н Топов, тъй като това наистина следва да се приеме като 
ваше предложение, нека да го подложим на гласуване и след това да се гласува 
отчета. Вие правите предложение в отчета да бъде направена добавката, че вие 
сте отсъствали по уважителна причина. Това си е формирано предложение. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Така ще излезе, че другите, които не са упоменати, а те 
са много, са по неуважителни. 
ПЕТЪР МИРЧЕВ: Прав сте, г-н кмет, но това е предложение. 
(Филип Топов, от място: Държа да се запише.) 
ПЕТЪР МИРЧЕВ: Г-н Топов, държите ли да се подлага това на гласуване или 
просто го отразихте като констатация? 
(Михаил Генчев, от място: Абе, какво гласуваме вече?) 
Филип Топов: Извинявайте. Г-н адвокат Мирчев, ние гласувахме с добавката на 
г-н Топов, че е подал уведомление за отсъствие… 
ПЕТЪР МИРЧЕВ: Г-н Топов, още не сме гласували. Гласували сме единствено 
прекратяване на разискванията. Аз просто ви питам за уточнение. Това 
предложение ли е от ваша страна, че желаете тази добавка или просто е 
констатация? 
ФИЛИП ТОПОВ: Това е мое настояване, да не се връщам да обсъждам отчета, 
това е мое настояване срещу името на адвокат Топов с 5 отсъствия, изрично да 
се запише – г-н Топов е подавал уведомление за отсъствие от тези заседания по 
уважителни причини. 
ПЕТЪР МИРЧЕВ: Тоест приема се като предложение. Така ли? Разискванията 
тъй като са прекратени, просто това ваше уточнение правим. Който е съгласен 
тази добавка, казана в предложението на адвокат Топов срещу неговото име, 
там, където е посочен броя на отсъствията, да се посочи, че той е отсъствал по 
уважителни причини и е подал съответните уведомления, моля да гласува, който 
е съгласен. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА” – 21, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 1. 
ПЕТЪР МИРЧЕВ: 21 „за”, „ против” няма, „въздържал се” 1. Сега да пристъпим 
към приемане на Отчета на Председателя на Общински съвет. Който е съгласен 
„ за” приемане на отчета, моля да гласува. И съответно да се публикува на 
интернет страницата. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА” – 22, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0. 
ПЕТЪР МИРЧЕВ: При кворум 22-ма, 22-ма „за”, без „против” и „въздържали 
се”. Приема се отчета. 
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Общинският съвет след като се запозна с докладната записка на 
Председателя на Общински съвет –  Смолян – СЛАВКА РАДЕНКОВА 
КАМЕНОВА и след направените разисквания и допълнения на отчета, на 
основание чл. 21 ал.2 ,чл. 27 ал. 6 от ЗМСМА и чл. 15 ал. 1 т. 18 от Правилника 
за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и 
взаимодействието му с общинската  администрация, и след проведено гласуване 
и резултат по чл. 27, ал. 3 от ЗМСМА прие 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
№ 362 

 
1. Приема Отчет за дейността на Общински съвет- Смолян за периода  месец 
май 2016 - месец декември 2016 година. 

2. Отчетът да се публикува на интернет-страницата на Община Смолян. 
 
ПЕТЪР МИРЧЕВ: Давам думата на г-жа Каменова да продължи заседанието. 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Благодаря. 
 
Питания от групата съветници на БСП и групата съветници на КРОС. 
 
(Питанията са неразделна част от настоящия протокол.) 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Колеги, пристъпваме към разглежданията на питанията, 
съгласно Правилника, по реда на тяхното постъпване. Питащият има право в 
рамките на две минути, мисля че беше по Правилника, в две минути ако желае 
да допълни, да разясни питането, което е депозирано.  
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Благодаря ви, г-жо  председател! Уважаеми г-н кмете, 
колеги! Принципно, в средствата за масово осведомяване и конкретно в един 
ежедневник, бяха изнесени конкретни данни за състоянието на Финансово-
оздравителния план на Община Смолян и отношението на Министерството на 
финансите. Тъй като по този въпрос няма допълнителна информация. Ние 
поискахме нашата група практически кметът да ни информира обстойно по този 
въпрос, тъй като каквото и да си говорим, от гледна точка на дефицита, който се 
очертава и в тазгодишния бюджет, финансовото състояние на Общината остава 
проблематично. От тази гледна точка ние отправихме официално питане, в което 
има и други конкретни въпроси. 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Г-н Мелемов, имате думата. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: По първа точка от питането. Изпълнени до момента са 
показателите за просрочени задължения и вземанията по данък недвижими 
имоти и данък придобиване, данък моторни превозни средства. Намален е 
процента на поети ангажименти и бюджетно салдо. От Министерство на 
финансите е получен безлихвен кредит в размер на 3 950 000 лева, на  който е 
удължен срока до 31.12.2017 година. Има решение за този безлихвен заем от 
Министерството – 321/28.11.2016 г. По втора точка. Съобразени са всички 
критерии и показатели, разписани в оздравителния план. По трета точка. 
Съгласно Закона за публичните финанси с изготвяне на годишния отчет на 
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Община Смолян ще бъде направен и тримесечния отчет за изпълнението на 
Плана за финансово оздравяване на Община Смолян. Съгласно Решение № 
244/01.09.2016 г. По четвърта точка. С Протокол № 18 от 18.11.2016 г. е внесен 
отчет за етапа на изпълнение на Решение № 221/28.07.2016 г. По пета точка. В 
приложените документи към Решение № 221/28.07.2016 г. е посочено, че от 
облигационния заем ще бъдат погасени задълженията първо заем към ТБ 
„Инвестбанк”, второ Флаг, трето – цесия към Клинър ООД и просрочени 
задължения. Шесто. Не е нарушено Решение № 221 по избора на финансов 
посредник  и Общинска банка. Седмо. Не е необходимо искане и решение на 
Общински съвет за прехвърляне на банкова сметка. Общината е информирала 
Министерство на финансите за своите намерения. От страна на Министерството 
има дадено становище и подадена информация към НАП и други институции.  
СЛАВКА КАМЕНОВА: Г-н Кръстанов, становище по отговора? Можете да 
изразите. Така е по Правилника, ако желае. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Благодаря ви за това, че сте отговорили, но много 
телеграфно и практически без никакъв конкретен коментар. Има числа, които 
без коментар нищо не значат. Още повече, че има обосноваване на определени 
тенденции, решения и изпълнения. Оставам с впечатлението, че отговорът е 
готвен набързо, но ние ще продължим по всичките тези въпроси. Все пак става 
дума за най-важните, финансовите взаимоотношения на Общината с 
контрагентите за изпълнението на редица публични услуги, които са пряко 
зависими от това какво решаваме ние тук в тази зала. 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Г-н Хаджихристев, по второто питане. Няма 
разисквания. Г-н Хаджихристев? Няма да се възползвате от правото. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: По точка 1. Със Заповед № РД-0927/07.11.2016 г. на 
Кмета на Община Смолян е назначена комисия, която да установи наличната 
снегопочистваща техника и инертни  материали за предстоящия зимен сезон 
2016-2017 г. по общинската пътна мрежа и уличната мрежа в гр. Смолян. След 
извършени проверки на място, комисията състави Протокол от 21.11.2016 г. за 
текущото състояние на наличната механизация и интертни материали. По точка 
2. Считаме, че наличната техника отговаря на условията на сключените 
договори. По точка 3. Съществуват механизми, които са разписани в клаузите на 
договорите, които са публични. Налагат се санкции, във връзка с изпълнението 
на дейностите. Действащата нормативна уредба не урежда публикуването на 
тези санкции.  По точка 4. Поради обилните и продължителни снеговалежи не 
може да се даде обективна оценка за задължения по почистването на 
прилежащата територия на търговски обекти, жилищни сгради и институции. 
Поради тази причина не са налагани санкции. По точка 5. Служителите, 
отговарящи за дейностите по зимното поддържане на уличната мрежа в града и 
общинската пътна мрежа са двама от дирекция „СИ и ОС” при Община Смолян 
и кметовете и кметските наместници. Служителите, отговарящи за дейностите 
по сметосъбиране и сметоизвозване са трима от дирекция „СИ и ОС” при 
Община Смолян и кметовете и кметските наместници. По точка 6. За 
отстраняване на трайно паркираните и дерегистрирани МПС от второстепенните 
улици, пречещи на снегопочистването, сме провеждали разговори със Сектор 
„Пътна полиция” – Смолян и Областна дирекция на МВР – Смолян. След 
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проведените разговори бяхме уверени, че ще получим наличната информация и 
необходимото съдействие от тяхна страна, но нормативната уредба към 
настоящия момент не дава законодателно решение. По точка 7. Институциите 
РУ „Полиция” – гр. Смолян и РД ПБЗН – гр. Смолян се отзовават при 
възникнали проблеми със снегопочистване, сметосъбиране, сметоизвозване от 
улиците в града и общинската пътна мрежа при необходимост. По точка 8. 
Цитираните проблеми относно заемане на паркоместа в регламентираните 
паркинги и в обособените „джобове” по уличната мрежа, заети от търговци на 
автомобили, следва да бъдат регламентирани в Закона за движение по пътищата 
и подзаконовите актове по приложението му. В действащите общински наредби 
приети от Общинския съвет също липсва правна регламентация по посочения 
въпрос. С оглед принципа на законоустановяване на нарушение и наказание, 
кметът няма как да наложи санкция за нещо, което не е установено като 
нарушение. По точка 9. Предприети са необходимите мерки за снегопочистване, 
опесъчаване и обезопасяване на маршрутите, водещи до индустриалните зони в 
града. По точка 10. За почистване на подходите към автогарите са взети 
необходимите мерки за снегопочистване и опесъчаване. Снегопочистването на 
прилежащите им терени е задължение на собствениците или ползвателите им. 
СЛАВКА КАМЕНОВА: До две минути, г-н Хаджихристев, становище. 
КИРИЛ ХАДЖИХРИСТЕВ: Благодаря за телеграфните отговори. Така много 
набързо, с които не съм удовлетворен. Аз мисля, че във въпросите, които са 
записани и са предложени от групата КРОС, искат малко повече обстойни 
отговори да получим. Искам да попитам има ли химически вещества, които 
ползват фирмите, които почистват? Разполагат ли с такива? 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Канализационната система на града е смесена и това е 
една от причините да не се ползват химически. По втора точка. Вие сте убеден, 
че с наличната към момента техника може да се почисти града, крайните улици, 
абсолютно всичко? 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Договорът е сключен 2006 година. Има 8 машини. Те 
имат налични 8. Вярно, че тогава е писано, че камионът е МАН, но това е 
техника, която се чупи. Сега камионът не е МАН, а е друга марка. 
КИРИЛ ХАДЖИХРИСТЕВ: Разбирам, че се чупи, но аз мога да твърдя, че 
последните 5 дена не съм видял, тоест снеговалежа когато беше, обилния, не 
видях повече от два автомобила от почистващата техника. Не знам къде са 
останалите шест. Относно механизмите по сключените договори за 
снегопочистване, сметосъбиране, сметоизвозване, имаше комисия от общински 
съветници, която ви предложи 8 точки и при водените разговори с фирмите, ако 
ги бяхте поставили и коментирали, може би щеше да се стигне до наистина 
такива механизми. Относно вашата заповед за почистване на прилежащите 
територии. Аз рядко видях някой да си почисти прилежащата територия. Това 
означава, че няма контрол от Общинската администрация как се изпълнява 
заповедта. Явно кметът не иска да ме чуе. (Бел. на прот. Кметът на Община 
Смолян напусна залата.) 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Не е за публично, но е на погребение. Освен това той 
няма и задължение да ви отговаря повече. В крайна сметка доволен, недоволен, 
може да направите повторно питане. 
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КИРИЛ ХАДЖИХРИСТЕВ: Да, оставаме недоволни от питането. 
(Стефан Сабрутев, от място: Г-жо председател, може ли да кажа нещо?) 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Приключваме. 
СТЕФАН САБРУТЕВ: Уважаема г-жо председател, вие до колкото знам, сте 
първа между равни и аз мисля, че не бива толкоз голямо неглижиране на 
питането на общинските съветници, на групата общински съветници да има в 
този Общински съвет. Няколкократно сме поставяли такива въпроси. Не може 
кметът да излиза телеграфно да чете нещо, да чете неща, които половината 
въпроси ги изпусна, а това са важни въпроси за всички граждани и обществото. 
Моля ви това нещо да го прекратите и тези питания, които нееднократно с вас 
сме го дискутирали, че го имаше в предишния местен парламент, да ги 
приключите. Надявам се на уважение от ваша страна, защото това, което 
направи г-н Мелемов беше ни най-малко уважително към всички нас. 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Посочете ми едно питане, което в еднодневен срок  не 
съм го предоставила на кмета. 
СТЕФАН САБРУТЕВ: Вие го предоставяте, ама като гледам как се отговаря на 
тези питания, аз мисля, че трябва да има обсъждане, да има дискусия по тези 
наболели въпроси. 
СЛАВКА КАМЕНОВА:  Приключихме заседанието. Питанията и отговорите – 
променете Правилника. Да променим Правилника тогава, г-н Сабрутев. Има 
други начини, но щом е по реда на питането, питанията и отговорите към тях да 
се приложат към протокола. Закриваме заседанието. 
 
 (Заседанието на Общинския съвет беше закрито в 12.50 часа) 
 
СЛАВКА КАМЕНОВА 
Председател на Общински съвет – Смолян 
 
 
Изготвил протокола, 
Анелия Кехайова - главен специалист  
в сектор „ Административно обслужване” към Дирекция „ АИО и ОМП”  


