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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 
№ 29 

 
Днес, 28.09.2017 година, от 14.10 часа, в заседателната зала на 

Община Смолян се проведе заседание на Общински съвет – Смолян, на 
основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация. 

Присъстваха: 25 общински съветника. 
Отсъстваха: Ивайло Халваджиев, Милен Пачелиев, Петър Мирчев и 

Славка Каменова. 
Заседанието беше открито и ръководено от председателя на 

Общинския съвет – Димитър Кръстанов. 
 
 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ – председател на Общински съвет – Смолян: 
Добър ден, уважаеми съграждани! Уважаема госпожо заместник-кмет, 
уважаеми госпожи и господа общински съветници! Започваме малко по-
късно нашето заседание, за което има необходимият кворум. Току-що ме 
информираха, че 24 души общински съветници са в залата. Възникна един 
малък, чисто правен спор в началото на днешното заседание, по отношение 
на възможността от страна на господин кмета да упълномощи заместник-
кмет, който да го представлява в заседанието на Общинския съвет като 
вносител на конкретните материали, които аз съм обявил в проекта за 
дневен ред по съответната процедура, предвидена в закона и в нашия 
правилник. Разбира се, пред мен е заповедта. Искам да ви информирам, че 
г-н кмета на основание чл. 39, ал. 2 и чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА определя инж. 
Мариана Цекова – заместник-кмет, да го замества и изпълнява функциите и 
длъжността кмет на Общината при отсъствието му за периода 25 – 29 
септември 2017 г. включително. Разбира се, аз както обикновено си правя 
необходимите консултации и мисля, че бихме могли при наличието на този 
кворум, който е в залата, да открием днешното заседание и от там нататък 
на волята на общинските съветници е като цяло процедурата и 
възможността да продължим заседанието по съответния обявен проект за 
дневен ред, въпроси и задачи, които ще обсъдим и проекти за решения, по 
които бихме могли да се произнесем. Така че откривам заседанието на 
Общинския съвет. Уведомявам ви, че колегите Ивайло Халваджиев, Петър 
Мирчев и Славка Каменова са подали съответните заявления за отсъствие 
от днешното заседание на Общинския съвет, и че във връзка с конкретна 
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точка от дневния ред е постъпила декларация по чл. 12, т. 4 от Закона за 
предотвратяване и установяване на конфликт на интереси от г-н Кирил 
Асенов. И така, уважаеми колеги, по проекта за дневен ред. Имате думата, 
г-н Иванов, председател на Бюджетната комисия. 
СТОЯН ИВАНОВ: Уважаеми г-н Кръстанов, уважаема г-жо Цекова, 
уважаеми колеги! Аз искам да кажа нещо по особена процедура, не като 
председател на Бюджетната комисия. Значи 10 минути, след като си 
паркирах автомобила на локалното платно, пред Община Смолян, намерих 
уведомление от Районно управление – Смолян, което ме уведомява, че ме 
глобява. По повод на това, че аз отивам да изпълнявам служебните си 
задължения като общински съветник, избран от над 840 човека, районният 
началник ме уведомява, че ме глобява. Това се случва не за първи път по 
повод на моите изпълнения на служебни задължения. Преди месец и нещо 
– отново. Нямаше къде да спра, пак в района на Общината, тогава на 
тротоар, не на платното, отново глоба и т. н. Тогава не реагирах, но вече 
става банална работа. Превръщат ме в пътен рецидивист. И не само мен. 
Превръщат в пътни рецидивисти много от гражданите на Смолян. 
(Михаил Генчев, от място: И други общински съветници.) 
СТОЯН ИВАНОВ: Подобно фабрикуване на глоби, наказателни 
постановления – абсурд. Вие като председател, вие като кмет, трябва да 
упражните правата си това нещо да се прекрати. Защото в същото време, в 
13.01 часа, пътувайки „Карлък“ – бензиностанция „Лукойл“, две коли на 
полицията паркирани на тротоара, с още осем автомобила, хранят се там в 
столовата. До „Лукойл“ най-малко 50 автомобили паркирани на тротоарите. 
Значи избирателно в този град не може да се действа. Ако вие не вземете 
мерки, ще се намери начин да се реши този проблем. Избирателно не може 
да се действа. Не може да се тълкуват законите така, както на някой му 
харесва. Благодаря! 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Благодаря ви, г-н Иванов. Изключително важен 
въпрос, чисто процедурен, но той има много пряко отношение и значимост 
за всеки общински съветник и разбира се, за всеки гражданин, който така 
или иначе ползва публичните услуги в тази сграда, в Общинския съвет, в 
съседните административни и други сгради. Категорично си вземам 
бележка и ще направя необходимото до колкото това засяга паркирането от 
страна на общинските съветници. Там, където се простират моите 
конкретни правомощия по ЗМСМА. Благодаря ви за сигнала. За първи път 
установявам, че тук на общински съветници са налагани административни 
санкции за неправилно паркиране. Ще проведа и личен разговор с началника 
на Районното полицейско управление. Много неприятен момент за вас 
наистина, вие идвате тук като всеки един общински съветник да 
изпълнявате своите конкретни задължения като длъжностно лице и ще 
вземем мерки за това. Надявам се, че Общинската администрация ще 
съдейства да организираме паркирането така, че да не се създават подобни 
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ситуации. Има преди това сигнали, бих споделил с вас, единствено от 
колегата Михаил Генчев в тази връзка. Мисля, че и г-жа Цекова ще вземе 
отношение. 
МАРИАНА ЦЕКОВА – зам.-кмет на Община Смолян,  оправомощена със 
Заповед №РД-0772/21.09.2017г. на кмета на Община Смолян: Добър ден, 
дами и господа общински съветници! Знаете, че още на самата среща, която 
проведохме и на комисиите, които ви бяха в понеделник, съвместните, 
поискахте достъп до задния паркинг. За всички вас има достъп до задния 
паркинг. Охраната стои, бариерата отворена, и чака вие да паркирате на 
задния паркинг на Общината.  
(Данчо Киряков, от място: Ние като закъснеем 10 минути какво става?) 
МАРИАНА ЦЕКОВА: Охраната от 12.00 часа е там и е отворена бариерата. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Благодаря ви, г-жо Цекова. Продължаваме 
обсъждането по процедурата, така ли, г-н Генчев? Имате думата. 
МИХАИЛ ГЕНЧЕВ: Добър ден! Искам да благодаря на Общинска 
администрация за бързото и своевременно задействане по проблема, обаче 
ако се направи една проверка отзад в момента, няма осигурен достъп за 
общински съветници, тъй като отзад няма никакво паркомясто. Всички 
паркоместа са заети от служители на общинска и държавна администрация. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Сигнализирате, че всъщност няма свободни 
паркоместа от северната страна на сградата на Общинска администрация. 
Ще го проверим и това. Колеги, да не се отклоняваме. Обсъждаме проекта 
за дневен ред. Благодаря за сигнала още един път от страна на г-н Стоян 
Иванов и г-н Генчев. Ще търсим адекватна организация на паркирането по 
отношение на подготовката на заседанието на Общинския съвет. Имате 
думата, г-н Хаджихристев, по дневния ред. 
КИРИЛ ХАДЖИХРИСТЕВ: Уважаема госпожо кмет, уважаеми г-н 
председател, колеги! Аз имам предложение да отложим сесията, тъй като 
вносителят на докладните не присъства. Упълномощена е г-жа Цекова да 
замества кмета, но аз мисля, че в пълномощното изрично трябва да е 
записано, че е упълномощена и да приема решенията на Общински съвет. И 
една хипотеза. Ако сега предложа и гласуваме недоверие към кмета, г-жа 
Цекова ще го приеме ли това? 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Благодаря ви, г-н Хаджихристев. И така, други 
колеги по проекта за дневен ред? Всъщност г-н Хаджихристев направи 
процедурно предложение, което аз съм длъжен да подложа незабавно на 
гласуване като възлова процедура, така да се каже, конкретно описана в 
правилата и процедурите, които ние с вас изпълняваме тук. Иска ли някой 
да се изкаже против това процедурно предложение? Не виждам желаещи. 
(Данчо Киряков, от място: Аз имам.) 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Имате думата. 
ДАНЧО КИРЯКОВ: Обратното предложение. 
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ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Имате думата за обратно предложение, преди да 
го подложим на гласуване. 
ДАНЧО КИРЯКОВ: Аз предлагам да си гласуваме дневния ред, пък има 
мисля докладна, която не касае отсъствието на кмета. 
(Михаил Генчев, от място: Има такива докладни, как да няма.) 
ДАНЧО КИРЯКОВ: Има казвам, има. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: В такъв случай, моите действия са 
предопределени изцяло от Правилника, от Закона. Подлагам на гласуване 
предложението на г-н Кирил Хаджихристев за отлагане на днешното 
заседание с оглед на отсъствието на кмета на Общината като вносител на 
основните материали. Има само една точка от проекта за дневен ред, по 
която той не е вносител. И така, уважаеми колеги. Гласуваме явно 
предложението на Кирил Хаджихристев за отлагане на днешното заседание. 
Моля общинските съветници, които са „за“, да гласуват. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 13; „ПРОТИВ“ – 10  „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: С 13 гласа „за“ от 23 общински съветници, 
участвали в гласуването, заседанието се отлага за следваща дата. Благодаря 
ви, уважаеми колеги. До скоро! 
 
 
 
(Заседанието на Общинския съвет беше закрито в 14.25 часа.) 
 
 
 
 
 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ 
Председател на Общински съвет – Смолян 
 
 
Изготвил протокола,  
Анелия Кехайова – гл. специалист 
в сектор „ Административно обслужване” към Дирекция АИО и ОМП 
 
 

 


