ОБЩИНСКИ СЪВЕТ–СМОЛЯН
(Мандат 2015-2019 година)

ПРОТОКОЛ
№3

Днес, 19.11.2015 година, от 09,00 часа, в заседателната зала на Община
Смолян се проведе заседание на Общински съвет – Смолян, на основание чл. 23,
ал. 4, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.
Присъстваха: 26 общински съветници.
Отсъстваха: Елисавета Лободова и Кирил Асенов
Заседанието беше открито и ръководено от председателя на Общинския
съвет – Славка Каменова.
Славка Каменова – Председател на Общински съвет - Смолян: Добро утро! С
пожелание за хубав ден! Обявявам, че са постъпили две уведомления от
общински съветници – Кирил Асенов и Елисавета Лободова, че поради служебна
ангажираност не могат да присъстват на заседанието. Към момента отсъстват
инж. Данчо Киряков, Марин Захариев, който както знаете е с депозирана
оставка. Решението влиза в сила утре. Следващата седмица ще бъде заменен със
следващия съветник. При присъствие 25 общински съветници, обявявам, че е
налице законен кворум и откривам заседанието. Към момента не са постъпили
писмени предложения за включване на допълнителни точки, както и за
неотложни такива, поради което подлагам на гласуване обявения дневен ред.
Има ли предложения и забележки към него? Не виждам. При това положение
предлагам с вдигане на ръка да гласуваме и да приемем предложения проект за
дневен ред.
ГЛАСУВАХА: „ЗА” – 25, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0.
СЛАВКА КАМЕНОВА: С 25 гласа „за” се приема дневния ред.
Д Н Е В Е Н Р Е Д:
1. Приемане на изменения и допълнения в Правилника за организацията и
дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му
с общинска администрация.
ДОКЛАДВА:председателя на Временната комисия
2. Определяне броя на членовете и поименните състави на Постоянните
комисии към Общинския съвет.
ДОКЛАДВА: Сл.Каменова – председател на ОбС
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ПО ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Докладна записка относно
изменения и допълнения в Правилника за организацията и дейността на
Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска
администрация.
Докладва: Славка Каменова – Председател на Общински
съвет – Смолян и Председател на Временната комисия за
изготвяне на изменения и допълнения в Правилника за
организацията и дейността на Общинския съвет, неговите
комисии и взаимодействието му с общинска администрация.
СЛАВКА КАМЕНОВА: Знаете, че в изпълнение на решение от заседанието на
Общинския съвет от 13 ноември беше създадена Временна комисия, която
изключително отговорно, и от това място искам да благодаря на всички
участници, които взеха изключително сериозно отношение, компетентно и
благодарение на това се стигна до един консенсус, едно общо виждане. На
днешното заседание на Общинския съвет да се приемат измененията само в чл.
41, ал. 1 – да конституираме постоянните комисии, които са по Закона за
местното самоуправление и местната администрация и да попълним по втора
точка поименните състави. Ще помоля общинските съветници в кратък срок – до
понеделник или вторник най-късно, или лично до председателя на Общинския
съвет или чрез ръководителите на групите на общинските съветници, да
направят своите предложения конкретни по Правилника. Има доста неща, които
трябва да се променят, да се допълнят, да се изменят. Затова ще ви помоля за
активност. Приканвам и обществеността също да се включи в предложенията.
Правилникът е качен на сайта на Общинския съвет. Междувременно постъпи
едно предложение от сдружение с нестопанска цел, което е предоставено на
членовете на Временната комисия и също ще бъде огласено на сайта на
Общинския съвет. Всички предложения, които ще постъпят, ще бъдат огласени.
Има ли някой проблем с достъпа до материалите от дневния ред? Имаме
готовност за днес, по изключение, да ги предоставим на хартиен носител, тъй
като е малък материала като обем. Ще използвам повода да ви помоля в края на
заседанието, чрез експертния сътрудник да дадете заявка за ползване на
електронните устройства – таблети, за да може да бъде мобилно и експедитивно
участието ви в заседанията на Съвета. Предлагам да пристъпим към разисквания
по т. 1, по отношение броя и наименованията на комисиите. Да допълня само
мотивите към докладната, че при обсъждането във Временната комисия се
стигна до общото мнение, че комисиите трябва да бъдат редуцирани до четири,
да се сумират, така да се каже, правомощията на някои от предишните комисии,
в предишния Общински съвет и по този начин да разпишем действително едни
работещи правомощия за всички. Освен наименованието, което определено
подсказва какви са правомощията на комисиите, с оглед на това да не
утежняваме самото наименование и да бъде по-обтекаемо за ползване, се
обединихме около становището в Комисията по бюджет, финанси и
икономическо развитие да се включва и разглеждането на всички въпроси,
касаещи инвестиционната политика на Общината, европейските проекти и
програми и международното сътрудничество. Мисля, че не е необходимо да се
убеждаваме сами, че голяма част от тези въпроси, които току-що ви зачетох, са
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свързани с финансовата политика, с изпълнението на бюджета. Ще бъде улеснен
и кмета на общината и общината администрация при докладването, при
сезирането на Общинския съвет с тези въпроси. Във втората комисия – по
териториално устройство, общинска собственост, екология, земеделие и гори ще
да се включат и въпроси, касаещи транспорта, комуналните дейности и
жилищната политика на Община Смолян. И тук, както и сами ще се убедите,
това са свързани въпроси, касаещи обща политика на Общината и заработвайки
комисиите ще докажат тези предимства и преимущества. Това е, което искам да
допълня към докладната. Имате думата за становища, за мнения, за препоръки.
Инж. Кръстанов.
инж. ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Благодаря ви! Уважаема госпожо председател,
уважаеми г-н кмете, уважаеми госпожи и господа общински съветници, господа
кметове, уважаеми гости! Искам да подчертая един особен елемент на точката,
която обсъждаме днес. Практически, както казвате вие г-жо председател,
имплицитно в съдържанието на текста по точка първа се съдържа конкретното
значение, че ние приемаме да работим по досегашния правилник, който е
изготвен през 2003-та година и в последствие е допълван и изменян няколко
пъти. В движение, Временната комисия, а и всички ние като общински
съветници, ще имаме правото и възможността да внасяме целесъобразни
промени, които в крайна сметка ще подобряват като цяло документа и ще
създават по-богата възможност Общинският съвет да изпълнява комплексно
своите функции. Тъй като в документа не е посочено изрично в проекта за
решение, ние приемаме изменение и допълнение. Аз искам отново да подчертая,
че ние приемаме текста на досегашния правилник, по който ще работим от тук
до момента, в който внесем целесъобразните изменения и допълнения. Искам да
подчертая също така, че в нашата група съветници съществуват редица
конкретни предложения, свързани като цяло със засилването на контролните
функции на Общинския съвет като орган, на конкретните комисии, на
съветниците по отношение дейността на администрацията. И по-рано, и сега, ние
сме считали, че в редица сектори се налага да бъде засилен този контрол, за да
има по-голяма прозрачност, по-голяма яснота и пълна информираност на
Общинския съвет и съветниците като орган, който се разпорежда с активите или
с финансовите средства на Община Смолян в интерес на населението. Така че, с
всичките тези уговорки, аз ще подкрепя проекта по точка 1 на днешния дневен
ред. Благодаря ви!
СЛАВКА КАМЕНОВА: Други изказвания? Благодаря, инж. Кръстанов! Г-н
Василев.
КОСТАДИН ВАСИЛЕВ: Уважаема г-жо председател, г-н кмет! Радостно е, че
започваме така да се каже първата сесия работеща. В момента това, което
предлагате е много съкратен вид. Съобщихте, че допълнително за тези комисии
ще има много допълнителни неща, които ще бъдат включени. Аз предлагам само
една дума, която да бъде включена, въпреки че тази абревиатура е доста голяма,
но съгласете се, че все пак от 8 комисии правим 4. Хубаво е Комисията по
териториално устройство, общинска собственост, екология, земеделие и гори, да
включим имайки предвид промените, които настанаха последните години и тази
есен с водните баланси и ресурси на общината и поразиите, които нанесоха, да
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включим и водно стопанство. Тоест комисията да се казва „Комисия по
териториално устройство, общинска собственост, екология, земеделие, гори и
водно стопанство”. Това е моето предложение за допълнение.
СЛАВКА КАМЕНОВА: Други предложения? Г-н Василев, ние мисля, че го
обсъждахме във Временната комисия водното стопанство като общинска
собственост. Ще го подложа на гласуване, разбира се. Нека да чуем и останалите
колеги. Моля ви за активност. Ако имате нещо да допълните, да кажете тези,
които не сте били при обсъждането. Допълвам, че това са постоянните комисии
по Закона за местното самоуправление и местната администрация. Ще ви
направи впечатление, че в т. 2 има още една комисия, която спешно трябва да
попълним като състав, но тя е по конкретен закон. Имайте в предвид, че в
последствие ще се наложи много други комисии, г-н кмет, да попълваме по ваше
предложение. В Общинска администрация съществуват много постоянни и
временни комисии, в които участват представители на Общинския съвет и това
предстои да го направим. Днешното заседание е стартово заседание за
същинската работа на Общинския съвет, защото на бюрото ми вече чакат
няколко докладни, които ще обсъдим с вас предварително и ще продължим
наистина същинската работа. Ако няма други изказвания по т. 1, предлагам да
гласуваме прекратяване на разискванията. Момент само. Да подложа на
гласуване предложението на г-н Василев. Той предлага в абревиатурата на
втората комисия – Комисия по териториално устройство, общинска собственост,
екология, земеделие и гори, да се добави още и „водно стопанство”.
КОСТАДИН ВАСИЛЕВ: Ако искате, може да го включите само като ресорно
предложение към общия вид на това, с което трябва да се занимава комисията.
СЛАВКА КАМЕНОВА: Г-н Василев, ще се съгласите ли да допълним мотивите,
че в правомощията на тази комисия се включват така, както сме посочили и
транспорт, комунални дейности и жилищна политика, да включим и „водно
стопанство”?
КОСТАДИН ВАСИЛЕВ: Да.
СЛАВКА КАМЕНОВА: Добре. При това уточнение, който е съгласен, да
подложим на гласуване това предложение на г-н Василев с второто уточнение.
Има ли други предложения, за да предложа на гласуване предложението на г-н
Василев и да приключим едва тогава разискванията? Няма. Подлагам на
гласуване предложението на г-н Василев, в мотивите към изменението на чл. 41,
ал. 1, да се допълни в правомощията на Комисията по ТУОС да се включват и
въпроси, свързани с водното стопанство. Инж. Кръстанов, процедура.
инж. ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Много моля да ме извините, г-жо председател!
За да преминем към гласуване на конкретни и общи предложения на съветници
или съдържащи се в проекти за решения, трябва да прекратим разискванията.
СЛАВКА КАМЕНОВА: За чистота в процедурата, няма проблем. Моля, който е
съгласен да приключим с разискванията, да гласува с вдигане на ръка.
ГЛАСУВАХА: „ЗА” – 26, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0.
СЛАВКА КАМЕНОВА: Приема се. Зачитам окончателното решение: С
днешното гласуване Общинският съвет прие решение, с което изменя чл. 41, ал.1
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от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет като
Постоянните комисии на Общинския съвет са: Комисия по бюджет, финанси и
икономическо развитие; Комисия по териториално устройство, общинска
собственост, екология, земеделие и гори; Комисия по здравеопазване, социални
дейности, образование, култура, вероизповедания, младежта и спорта; Комисия
по законност, местно самоуправление, обществен ред и сигурност.
Преминаваме към втора точка от дневния ред. В продължение на т. 1,
Временната комисия обсъди много внимателно…
инж. ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Отново ви моля да ме извините. Моля ви да
подложите на гласуване предложението на г-н Василев и проекта за решение по
т. 1.
СЛАВКА КАМЕНОВА: Подлагаме на гласуване предложението на г-н Василев.
Прекратихме всъщност само разискванията. Благодаря, инж. Кръстанов!
инж. ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: И основното предложение да гласуваме.
СЛАВКА КАМЕНОВА: Той си оттегли първото, допълни второто. Второто
предложение е само за мотивите. Да гласуваме като цяло решението по т.1 така,
както ви го зачетох. Който е съгласен, моля да гласува.
ГЛАСУВАХА: „ЗА” – 26, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0.
Общинският съвет в съответствие с § 2 от Преходните и заключителните
разпоредби на и на основание чл. 21, ал. 3 от Закона за местното самоуправление
и местната администрация прие
Р Е Ш Е Н И Е:
№3
I. Изменя Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет,
неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация, както
следва:
§ 1 Изменя чл.41, ал.1 като същият придобива следната редакция :
„ Постоянните комисии на общинския съвет са:
− Комисия по бюджет, финанси и икономическо развитие /КБФИР/;
− Комисия по териториално устройство, общинска собственост,
екология, земеделие и гори /КТУОСЕЗГ/;
− Комисия по здравеопазване, социални дейности, образование,
култура, вероизповедания, младежта и спорта /КЗСДОКВМС/;
− Комисия по законност, местно самоуправление, обществен ред и
сигурност /КЗМСОРС/.“
ІІ. Настоящото решение за изменение и допълнение на Правилника за
организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и
взаимодействието му с общинска администрация влиза в сила от датата на
неговото приемане.
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ПО ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Докладна записка относно
Определяне броя на членовете и поименните състави на Постоянните
комисии към Общинския съвет.
Докладва: Славка Каменова – Председател на Общински
съвет – Смолян и Председател на Временната комисия за
изготвяне на изменения и допълнения в Правилника за
организацията и дейността на Общинския съвет, неговите
комисии и взаимодействието му с общинска администрация.
СЛАВКА КАМЕНОВА: Точка втора е в продължение на точка първа.
Временната комисия предлага поименен състав на четирите комисии по Закона
за местното самоуправление и местната администрация и поименен състав на
комисията, която е по Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на
интереси. Както ви казах, тази комисия е важно е да съществува в новия състав
на Общинския съвет, за да предотвратим луфт, ако постъпят сигнали и да може
комисията да заработи. Поименният състав е съобразен, както с предложенията
на групите и на всички общински съветници, така и с личното желание на всеки
съветник, тъй като знаете, че по правилник не може да бъде включен общински
съветник в комисия, за която общинският съветник няма личното усещане и
желание да бъде полезен точно в тази комисия. Предлагам да пристъпим към
обсъждане на предложението в докладната по отношение на броя на членовете и
поименния състав. Имате думата за предложения, за изказвания, за разисквания.
Предложението, нека да чуят и кметовете и кметските наместници, които
присъстват на днешното заседание, е следното:
1. Комисия по бюджет, финанси и икономическо развитие. Временната
комисия предлага да бъде с 15 членове, в състав:
1) Председател: Стоян Иванов;
2) Членове:
- инж. Данчо Киряков;
- инж. Димитър Кръстанов;
- инж. Екатерина Гаджева;
- Иван Пищалов;
- Ивайло Халваджиев;
- Коста Начев;
- Костадин Василев;
- Д-р Красимир Събев;
- Марин Захариев;
- Мария Семерджиева;
- Михаил Генчев;
- Михаил Гунчев;
- Салих Аршински;
- Стефан Сабрутев.
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2. Комисия по териториално устройство, общинска собственост, екология,
земеделие и гори - 15 членове.
1) Председател: Марин Захариев;
2) Членове:
- Анита Чолакова;
- Валентин Кюлхански;
- инж. Валентин Цолов;
- инж. Данчо Киряков;
- инж. Екатерина Гаджева;
- Коста Начев;
- Костадин Василев;
- Кирил Асенов;
- инж. Милен Пачелиев;
- Михаил Генчев;
- Михаил Гунчев;
- Салих Аршински;
- Стефан Сабрутев;
- адв. Филип Топов.
3. Комисия по здравеопазване и социални дейности, образование, култура,
вероизповедания, младежта и спорта – 13 членове.
1) Председател: Мария Семерджиева;
2) Членове:
- Анита Чолакова;
- Валентин Кюлхански;
- Елисавета Лободова;
- Емилия Делиева;
- Ивайло Халваджиев;
- Илия Томов;
- д-р Красимир Събев;
- Марин Захариев;
- д-р Марияна Методиева;
- инж. Милен Пачелиев;
- адв. Петър Мирчев;
- Юлия Кисьова.
4. Комисия по законност, местно самоуправление, обществен ред и
сигурност - 11 членове.
1) Председател: инж. Кирил Хаджихристев;
2) Членове:
- Анита Чолакова;
- инж. Димитър Кръстанов;
- инж. Екатерина Гаджева;
- Елисавета Лободова;
- Мария Семерджиева;
- адв. Петър Мирчев;
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Салих Аршински;
Стоян Иванов;
адв. Филип Топов;
Юлия Кисьова.

5. Комисия за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси – 7
членове.
1) Председател: адв. Филип Топов;
2) Членове:
- инж. Валентин Цолов;
- Иван Пищалов;
- адв. Петър Мирчев;
- д-р Марияна Методиева;
- Емилия Делиева;
- Юлия Кисьова.
СЛАВКА КАМЕНОВА: Имате думата за предложения други, промени,
размествания, които могат както знаете по правилник да се направят и по-късно.
Заповядайте, инж. Киряков.
инж. ДАНЧО КИРЯКОВ: Добър ден на всички! Аз ще подкрепя това
предложение, но имам такава молба към всички колеги общински съветници.
Нека да помислим да намалим състава на тези комисии за в бъдеще. Аз съм
убеден, ще видите и вие, че 15 човека на комисия никога няма да дойдат. Все пак
трябва да е някакъв по-работещ състав. 15 човека – това са повече от половината
общински съветници. Добре е да помислим за в бъдеще, иначе ще подкрепя
сегашното предложение.
СЛАВКА КАМЕНОВА: Разбирам, че към момента нямате предложения да
променяме състава. Аз ви благодаря! Между другото, използвам анонса на инж.
Киряков. Обсъждахме числеността на комисиите и съображението, което ни
беше да се обединим около тази цифра, е да можем да гарантираме кворум на
комисиите и да изчакаме да заработят тези комисии. Действително Правилникът
ни дава възможност наистина, ако се окаже тромав състава, да го променим. Има
ли други предложения, изказвания? Да разбирам, че няма. И за експедитивност,
предлагам да гласуваме прекратяване на разискванията с вдигане на ръка.
Прекратяваме разискванията по т. 2. Подлагам на гласуване решението, което
е…
инж. ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: У мен говори човекът, който иска редът да се
спазва такъв, какъвто трябва да бъде, за да има яснота и да има легитимност на
всяко наше вдигане на ръка. Нека да гласуваме прекратяване на разискванията,
уважаема госпожо председател, „за”, „против” и „въздържали се”, с отбелязване
в протокола, защото след това всеки може да има претенции, в това число всеки
гражданин на Смолян. Това се отнася, разбира се, и за гласуване на основното
предложение. По предишната точка се въздържах да направя този коментар и
бележка, но сега го правя, защото виждам, че…
СЛАВКА КАМЕНОВА: Добре. Благодаря, инж. Кръстанов! При 26 присъстващи
общински съветници, беше обявен резултат 26 „за”. Все пак, ако някой е
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размислил междувременно.. Има ли „против”, „въздържали се”? За прецизност
на протокола, няма.
ГЛАСУВАХА: „ЗА” – 26, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0.
СЛАВКА КАМЕНОВА: Прекратявам разискванията. Не постъпиха предложения
да се гласуват поотделно, поименно. Предлагам да гласуваме анблок решението
така, както е предложено, с вдигане на ръка.
ГЛАСУВАХА: „ЗА” – 26, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0.
Общинският съвет на основание чл. 21, ал. 1, т. 1 и чл. 48 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация и чл. 40 от Правилника за
организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и
взаимодействието му с общинска администрация прие
Р Е Ш Е Н И Е:
№4
1. Определя броя на членовете и поименния състав на Постоянните
комисии, както следва:
I. Комисия по бюджет, финанси и икономическо развитие – 15 членове:
1) Председател – Стоян Иванов Иванов
2) Членове:
• Инж. Данчо Кирилов Киряков;
• Инж. Димитър Йовчев Кръстанов;
• Инж. Екатерина Димитрова Гаджева;
• Иван Тодоров Пищалов;
• Ивайло Борисов Халваджиев;
• Коста Атанасов Начев;
• Костадин Кръстев Василев;
• Д-р Красимир Митков Събев;
• Марин Ташев Захариев;
• Мария Василева Семерджиева;
• Михаил Тодоров Генчев;
• Михаил Стоянов Гунчев;
• Салих Рамадан Аршински;
• Стефан Атанасов Сабрутев.
II. Комисия по териториално устройство, общинска собственост, екология,
земеделие и гори – 15 членове.
1) Председател – Марин Ташев Захариев
2) Членове:
• Анита Младенова Чолакова;
• Валентин Венциславов Кюлхански;
• Инж. Валентин Цолов Цолов;
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Инж. Данчо Кирилов Киряков;
Инж. Екатерина Димитрова Гаджева;
Коста Атанасов Начев;
Костадин Кръстев Василев;
Кирил Иванов Асенов;
Инж. Милен Танчев Пачелиев;
Михаил Тодоров Генчев;
Михаил Стоянов Гунчев;
Салих Рамадан Аршински;
Стефан Атанасов Сабрутев;
Адв. Филип Христов Топов.

III. Комисия по здравеопазване и социални дейности, образование, култура,
вероизповедания, младежта и спорта – 13 членове.
1) Председател – Мария Василева Семерджиева.
2) Членове:
• Анита Младенова Чолакова;
• Валентин Венциславов Кюлхански;
• Елисавета Христова Лободова;
• Емилия Миткова Делиева;
• Ивайло Борисов Халваджиев;
• Илия Николаев Томов;
• Д-р Красимир Митков Събев;
• Марин Ташев Захариев;
• Д-р Марияна Антонова Методиева;
• Инж. Милен Танчев Пачелиев;
• Адв. Петър Стефанов Мирчев;
• Юлия Йосифова Кисьова.
IV. Комисия по законност, местно самоуправление, обществен ред и сигурност –
11 членове.
1) Председател – Инж. Кирил Хараламбиев Хаджихристев;
2) Членове:
• Анита Младенова Чолакова;
• Инж. Димитър Йовчев Кръстанов;
• Инж. Екатерина Димитрова Гаджева;
• Елисавета Христова Лободова;
• Мария Василева Семерджиева;
• Адв. Петър Стефанов Мирчев;
• Салих Рамадан Аршински;
• Стоян Иванов Иванов;
• Адв. Филип Христов Топов;
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• Юлия Йосифова Кисьова.
V. Комисия за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси – 7
членове
1) Председател – адв. Филип Христов Топов;
2) Членове:
• Инж. Валентин Цолов Цолов;
• Иван Тодоров Пищалов;
• Адв. Петър Стефанов Мирчев;
• Д-р Марияна Методиева;
• Емилия Делиева;
• Юлия Кисьова
СЛАВКА КАМЕНОВА: Поради изчерпване на дневния ред, закривам
заседанието.
(Заседанието на Общинския съвет беше закрито в 09.25 часа.)

СЛАВКА КАМЕНОВА
Председател на Общински съвет – Смолян

АК

Изготвил протокола,
Анелия Кехайова, гл. специалист
в сектор „Административно обслужване” към Дирекция „АИО и ОМП”
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