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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 

№ 6 
 

Днес, 15.01.2016 година, от 10.00 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: 25 общински съветници. 

Заседанието беше открито и ръководено от председателя на Общинския 

съвет – Славка Каменова. 

 

СЛАВКА КАМЕНОВА – председател на Общинския съвет: Добър ден на всички! 

Преди откриване на заседанието обявявам, че са постъпили четири броя 

уведомления от общински съветници по реда на правилника, с които уведомяват 

председателя на Общинския съвет, респ. вас, общинските съветници, че не са в 

състояние да присъстват. Това са общинските съветници Данчо Киряков, Кирил 

Хаджихристев, Кирил Асенов и Елисавета Лободова. Да обявим кворума. 

(Виолета Бояджиева – гл. експерт в дирекция „АИО и ОМП”: В залата 

присъстват 25 общински съветници.) 

СЛАВКА КАМЕНОВА: При присъствие на 25 общински съветници, е налице 
законен кворум. Откривам заседанието на Общинския съвет. Предлагам на 

вашето внимание проекта за дневен ред, с едно уточнение: Предлагам т. 17 и т. 18 

– прегласуването на върнатите от областния управител решения по технически 

причини, с указание да бъдат прегласувани поименно, да ги разгледаме първи, 

тъй като сроковете са кратки и е необходимо да бъдат изпратени по имейл, също и 

т. 16, касаеща правилника, да се разгледа преди т. 14 – относно вземането на 

решение за поемане на безлихвен дълг, и т. 15 – проекта за бюджет. Ако няма 

други възражения, предлагам да гласуваме. Има ли други предложения? Моля да 

гласуваме, колеги, с вдигане на ръка. 

 

ГЛАСУВАХА: „ЗА” – 25, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0. 

 

СЛАВКА КАМЕНОВА: С 25 гласа „за” се приема проектът за дневен ред и става 

редовен дневен ред. 

 

 

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д: 

 

1. Прегласуване на Решение № 39/18.12.2015 г. на Общински съвет – Смолян. 

ДОКЛАДВА: Сл. Каменова – председател на Общински съвет 

 

2. Прегласуване на Решение № 40/18.12.2015 г. на Общински съвет – Смолян. 

ДОКЛАДВА: Сл. Каменова – председател на Общински съвет 

 



 2 

3. Кандидатстване на Община Смолян в програмата на Проект „Красива 

България” за 2016 година 

ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – кмет на община Смолян 

 

4. Приемане на Отчета за изпълнението на Общинска програма за развитие 
на туризма Смолян 2015 г. и приемане на Общинска програма за развитие 
на туризма 2016 г.   

ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – кмет на община Смолян 

 

5. Дарение на парични средства за нуждите на НУФИ „Широка лъка“. 

ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – кмет на община Смолян 

 

6. Съфинансиране за участие на ГПЧЕ „Иван Вазов“-Смолян, в конкурс 
„Училища на бъдещето“ 

ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – кмет на община Смолян 

 

7. Провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на 

части от учебно заведение по  реда на Закона за общинската собственост. 

ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – кмет на община Смолян 

 

8. Провеждане на публични търгове с тайно наддаване за отдаване под наем 

на части от учебно заведение по  реда на Закона за общинската собственост. 

ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – кмет на община Смолян 

 

9. Определяне на представител на Община Смолян в сдружение с 

нестопанска цел с обществено полезна дейност „ДАНО ЦЕНТЪР”. 

ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – кмет на община Смолян 

 

10. Даване на съгласие за изменение на проект на ОУП на к.к.Пампорово на 

територията на Община Смолян до Допълнение №2 към Техническо 

задание за изменение на ОУП на к.к.Пампорово, прието с Решение 

№717/27.06.2014 г. на Общински съвет Смолян.  

ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – кмет на община Смолян 

 

11. Разрешение за изработване на Подробен устройствен план – парцеларен 

план за обект : „Довеждащ водопровод към поземлен имот с идентефикатор 

67653.77.2”. 

ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – кмет на община Смолян 

 

12. Предоставяне на общински поземлен фонд на основание § 27, ал. 2, т. 1 от 

Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и 

допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи 

/ЗИДЗСПЗЗ/ 

ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – кмет на община Смолян 

 

13. Безвъзмездно придобиване на правото на собственост върху поземлен имот 

с идентификатор 67653.915.379 с площ 5016 кв. м., представляващ 

урбанизирана територия по кадастралната карта на гр. Смолян, одобрени 

със Заповед № РД-18-14/10.05.2005 год. на ИД на АГКК, УПИ І – Училище, 

кв. 162 по ПУП на гр. Смолян, ул. „Капитан Петко войвода” № 3, както и 
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всички  недвижими и движими материални активи, разположени в него,  

които са с отпаднала необходимост за Министерство на образованието и 

науката, в полза на Община Смолян.      

ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – кмет на община Смолян 

      

14. Определяне позицията на община Смолян при участието й на редовно 

заседание на Общото събрание на Асоциацията по В и К на обособена 

територия Смолян      

ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – кмет на община Смолян 

 

15. Включване на „Център за настаняване от семеен тип за деца/младежи с 

увреждания” в гр. Смолян, кв. Устово, ул. „Атанас Беров” № 8, като 

второстепенен разпоредител с бюджетни средства в делигираната за   

Община Смолян държавна дейност по утвърден единен стандарт. 

ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – кмет на община Смолян 

16. Изменения и допълнения в Правилника за организацията и дейността на 

Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска 

администрация 

ДОКЛАДВА: Филип Топов – член на Временната комисия 

 

17. Вземане на решение за поемане на необходимите средства от ПУДОС към 

МОСВ за доизграждане на обект: „Реконструкция и модернизация на 

регионално депо за ТБО Теклен дол в град Смолян – проектиране и 

строителство на сепарираща и компостираща инсталация за битови 

отпадъци“  

ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – кмет на община Смолян 

 

18. Проект на бюджет 2016 година. 

ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – кмет на община Смолян 

 

 

СЛАВКА КАМЕНОВА: Следват първа и втора точка, съответно обявени като 17-

та и 18-та точка в проекта за дневен ред. Тъй като вносител е председателят на 

Общинския съвет, предлагам да гласуваме г-н Кръстанов да председателства. 

Всъщност тука ще се извърши само прегласуване. Става дума за решенията, с 

които са определени делегати за двете събития – на Националното сдружение на 

общините и на АРО. Има ли други предложения? Ако сте съгласни, да дадем 

мандат на г-н Кръстанов да председателства, моля да гласувате. 

 

ГЛАСУВАХА: „ЗА” – 24, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0. 

 

СЛАВКА КАМЕНОВА: Определяме общинския съветник инж. Кръстанов да 

председателства прегласуването на решенията по т. 1 и по т. 2 от дневния ред. 

 

ПО ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Прегласуване на Решение № 39 от 

18.12.2015 г. на Общински съвет – Смолян. 

Докладва: Славка Каменова – председател на Общинския съвет  

 

ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Благодаря ви, уважаеми колеги. Ако си спомняте, на 

последното заседание на нашия Общински съвет ние взехме решение по тези две 
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точки, които определят представителите ни в Асоциация на Родопските общини и 

в Общото събрание на Националното сдружение на общините, но направихме това 

с явно гласуване, с вдигане на ръка. При едно от последните изменения на Закона 

за местното самоуправление и местната администрация е предвидено, и 

впоследствие това се установи от проверката, която направиха юристите на 

Областна администрация, както на това, така и на всички други решения, че 

такива подобни представители се определят с поименно гласуване. Така че ви 

предлагам по т. 17, която стана първа от дневния ред и е свързана с определяне на 

нашия представител в Общото събрание на Националното сдружение на 

общините в Република България, да гласуваме поименно. Това е разликата. 

Първо, има ли становища по направеното предложение представител на 

Общинския съвет в Общото събрание на Националното сдружение на общините 
на Република България да бъде определен по този ред? Има ли съгласие? Има ли 

възражения? Не виждам желаещи да вземат отношение. Предлагам да бъдат 

прекратени разискванията по тази точка. Моля общинските съветници, които са 

„за” прекратяване на разискванията по т. 17, т. 1 в случая, да гласуват. 

ГЛАСУВАХА: „ЗА” – 25, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0. 

ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Прекратихме разискванията. Преминаваме към 

гласуване на проекта за решение, т. е. прегласуване на Решение № 39 от 18.12.2015 

г. Чета поименно състава на Общинския съвет. 

 

Поименно гласуване на проекта за решение по т. 1 от дневния ред: 

1. Анита Чолакова   – „за”  

2. Валентин Кюлхански   – „за” 

3. Валентин Цолов   – „за” 

4. Данчо Киряков    – отсъства 

5. Димитър Кръстанов   – „за” 

6. Екатерина Гаджева   – „за” 

7. Елисавета Лободова   – отсъства 

8. Емилия Делиева   – „за” 

9. Ивайло Халваджиев   – „за” 

10.  Иван Пищалов   – „за” 

11.  Илия Томов    – „за” 

12.  Кирил Асенов    – отсъства 

13.  Кирил Хаджихристев  – отсъства 

14.  Коста Начев    – „за” 

15.  Костадин Василев   – „за” 

16.  Мария Семерджиева   – „за” 

17.  Марияна Методиева   – „за” 

18.  Милен Пачелиев   – „за” 

19.  Михаил Гунчев   – „за” 

20.  Михаил Генчев   – „за” 

21.  Петър Мирчев    – „за” 

22.  Петя Пампорова   – „за” 

23.  Петя Язова    – „за” 

24.  Салих Аршински   – „за” 

25.  Славка Каменова   – „за” 

26.  Стефан Сабрутев   – „за” 

27.  Стоян Иванов    – „за” 

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

 

ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Моля, обявете резултата. 

(Виолета Бояджиева: 25 „за”, без „против” и „въздържали се”). 

ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: С 25 гласа „за”, без „против” и „въздържали се” 

прегласувахме Решение № 39 от 18.12.2015 г. за определяне на нашия 

представител в Националното сдружение на общините. 

 

Общинският съвет на основание чл. 45, ал. 9 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация след поименно гласуване прие 
 

Р Е Ш Е Н И Е: 

№ 45 

 

1. Приема повторно Решение № 39/18.12.2015 г. относно определяне 
представител на общинския съвет в Общото събрание на Националното 

сдружение на общините в Република България /НСОРБ/. 

 

 

ПО ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Прегласуване на Решение № 40 от 

18.12.2015 г. на Общински съвет – Смолян. 

Докладва: Славка Каменова – председател на Общинския съвет  

 

ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: По точка втора от дневния ред, уважаеми колеги, 

мотивите са същите. При промяна в Закона за местното самоуправление се 

изисква от нас да гласуваме представителя на Общински съвет – Смолян, в 

Общото събрание на Асоциацията на Родопските общини с поименно гласуване. 

Има ли становища, въпроси или изказвания на колеги по тази точка? Не виждам 

желаещи да вземат участие в обсъждането. Предлагам ви да прекратим 

разискванията по т. 2 с явно гласуване, с вдигане на ръка. 

ГЛАСУВАХА: „ЗА” – 25, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0. 

ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Прекратихме разискванията. Преминаваме към 

поименно прегласуване на Решение № 40 от 18.12.2015 г. във връзка с новите 
изисквания, които съществуват в ЗМСМА. Чета поименния състав на Общинския 

съвет.  

 

Поименно гласуване на проекта за решение по т. 2 от дневния ред: 

1. Анита Чолакова   – „за”  

2. Валентин Кюлхански   – „за” 

3. Валентин Цолов   – „за” 

4. Данчо Киряков    – отсъства 

5. Димитър Кръстанов   – „за” 

6. Екатерина Гаджева   – „за” 

7. Елисавета Лободова   – отсъства 

8. Емилия Делиева   – „за” 

9. Ивайло Халваджиев   – „за” 

10.  Иван Пищалов   – „за” 

11.  Илия Томов    – „за” 

12.  Кирил Асенов    – отсъства 

13.  Кирил Хаджихристев  – отсъства 
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14.  Коста Начев    – „за” 

15.  Костадин Василев   – „за” 

16.  Мария Семерджиева   – „за” 

17.  Марияна Методиева   – „за” 

18.  Милен Пачелиев   – „за” 

19.  Михаил Гунчев   – „за” 

20.  Михаил Генчев   – „за” 

21.  Петър Мирчев    – „за” 

22.  Петя Пампорова   – „за” 

23.  Петя Язова    – „за” 

24.  Салих Аршински   – „за” 

25.  Славка Каменова   – „за” 

26.  Стефан Сабрутев   – „за” 

27.  Стоян Иванов    – „за” 

28.  Филип Топов    – „за”  

29.  Юлия Кисьова   – „за” 

 

ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Моля, обявете резултата. 

(Виолета Бояджиева: 25 „за”, без „против” и „въздържали се”). 

ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: С 25 гласа „за”, без „против” и „въздържали се” 

прегласувахме Решение № 40 от 18.12.2015 г. Благодаря ви, колеги. 

 

Общинският съвет на основание чл. 45, ал. 9 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация след поименно гласуване прие  

 

Р Е Ш Е Н И Е: 

№ 46 

 

1. Приема повторно Решение № 40/18.12.2015 г. относно определяне делегат на 

Община Смолян в Общото събрание на Асоциацията на Родопските 
общини /АРО/ 

 

ПО ТРЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Кандидатстване на Община Смолян в 

програмата на Проект „Красива България” за 2016 година. 

Докладва: Николай Мелемов – кмет на Община Смолян 

 

СЛАВКА КАМЕНОВА: По това предложение на кмета е постъпило предложение 

от Постоянните комисии: Сумата, която е определена по този проект, да бъде 
150 000 лв. и на тази база да бъде съфинансирането на Община Смолян. Давам 

думата на вносителя. 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Уважаеми госпожи и господа общински съветници, 

колеги кметове! Проект „Красива България” е част от програмата на 

Министерството на труда и социалната политика за намаляване на безработицата 

и стимулиране на заетостта в страната. Обявена е кампания за набиране на 

проектни предложения. Ние преценихме, че ОДЗ „Изворче” в с. Момчиловци има 

належаща необходимост от ремонт. Нямаме друга възможност за финансиране, 
освен по проект „Красива България”. Приемам предложението сумата да бъде 
150 000 лева. Няма друго какво да добавя. 

СЛАВКА КАМЕНОВА: Откривам дискусия. Има ли други предложения? Ако 

няма, аз имам само едно предложение: Да се допълни правното основание с т. 8, 
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тъй като имаме разпореждане с бюджетни средства. Пропуснато е, вероятно 

техническа грешка. Други предложения? Ако няма, моля да гласуваме за 

прекратяване на разискванията с вдигане на ръка. 

ГЛАСУВАХА: „ЗА” – 25, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0. 

СЛАВКА КАМЕНОВА: С 25 гласа „за” прекратяваме разискванията. Подлагам 

на гласуване решението с изменението в размер на 150 000 лв. и включването в 

правното основание на т. 8. Поименно гласуване. 

 

Поименно гласуване на проекта за решение по т. 3 от дневния ред: 

1. Анита Чолакова   – „за”  

2. Валентин Кюлхански   – „за” 

3. Валентин Цолов   – „за” 

4. Данчо Киряков    – отсъства 

5. Димитър Кръстанов   – „за” 

6. Екатерина Гаджева   – „за” 

7. Елисавета Лободова   – отсъства 

8. Емилия Делиева   – „за” 

9. Ивайло Халваджиев   – „за” 

10.  Иван Пищалов   – „за” 

11.  Илия Томов    – „за” 

12.  Кирил Асенов    – отсъства 

13.  Кирил Хаджихристев  – отсъства 

14.  Коста Начев    – „за” 

15.  Костадин Василев   – „за” 

16.  Мария Семерджиева   – „за” 

17.  Марияна Методиева   – „за” 

18.  Милен Пачелиев   – „за” 

19.  Михаил Гунчев   – „за” 

20.  Михаил Генчев   – „за” 

21.  Петър Мирчев    – „за” 

22.  Петя Пампорова   – „за” 

23.  Петя Язова    – „за” 

24.  Салих Аршински   – „за” 

25.  Славка Каменова   – „за” 

26.  Стефан Сабрутев   – „за” 

27.  Стоян Иванов    – „за” 

28.  Филип Топов    – „за”  

29.  Юлия Кисьова   – „за” 

 

СЛАВКА КАМЕНОВА: Обявете резултата. 

(Виолета Бояджиева: 25 „за”, без „против” и „въздържали се”). 

СЛАВКА КАМЕНОВА: С 25 гласа „за”, без „против” и „въздържали се” 

решението се приема. 
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Общинският съвет  на основание чл.21, ал. 1, т.8, т.12 и ал.2 от ЗМСМА прие 

 

Р Е Ш Е Н И Е: 

№ 47 

 

1. Възлага на Кмета на община Смолян да подготви и внесе в проект 

„Красива България“ проектно предложение по мярка М02 в което да бъде 

включен следния обект:  

-   Ремонт на ОДЗ „Изворче“ в с. Момчиловци. 

2. Дава съгласие за осигуряване на необходимото съфинансиране в размер на 

50% от бюджета на проекта.  

3.  Допуска предварително изпълнение, съгласно чл.60, ал.1, предл.3 от 

Административно процесуалния кодекс. 

 

 

ПО ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Приемане на Отчета за 

изпълнението на Общинска програма за развитие на туризма, Смолян, 2015 г. и 

приемане на Общинска програма за развитие на туризма, 2016 г. 

Докладва: Николай Мелемов – кмет на Община Смолян 

 

СЛАВКА КАМЕНОВА: От Постоянните комисии е обобщено предложение в 

частта за финансиране на екопътеки, включващо ремонт на стари пътеки и 

изграждане на нова пътека „Страженски камък”, като за обезопасяването на тази 

пътека да се предвидят допълнителни 5 000 лв., като крайната сума в този пункт 

да стане 20 000 лв., а общата сума по програмата – 94 500 лв. Давам думата на 

вносителя на това предложение, г-н Мелемов. 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: На  заседанието на Консултативния съвет по въпросите 
на туризма, провело се на 21.12.2015 г., Консултативният съвет прие Отчета за 

изпълнението на Общинската програма за развитие на туризма за 2015 година и 

обсъди и подкрепи проекта на Общинската програма за развитие на туризма в 

Смолян за 2016 година. Съгласен съм с предложението да бъдат добавени 5 000 лв., 

т. е. общо да станат 20 000 лв. за поддръжка на екопътеки, като основно се 

наблегне на обезопасяването. 

СЛАВКА КАМЕНОВА: Откривам дискусия. Разисквания, други предложения 

има ли? Ако няма, моля да прекратим разискванията с вдигане на ръка. 

ГЛАСУВАХА: „ЗА” – 25, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0. 

СЛАВКА КАМЕНОВА: С 25 гласа „за”, без „против” и „въздържали се” 

прекратяваме разискванията. Моля, който е съгласен да подкрепим 

предложението с внесеното изменение, да гласува с вдигане на ръка. 

 

ГЛАСУВАХА: „ЗА” – 25, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0. 

 

СЛАВКА КАМЕНОВА: С 25 гласа „за”, без „против” и „въздържали се” приемаме 

решение по предложението по точка четири. 
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Общинският съвет в  изпълнение на чл. 11, ал. 1 Закона за туризма и на 

основание чл. 21, ал.1, т. 12 и т. 23 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация прие 

 

Р Е Ш Е Н И Е: 

№ 48 

 

1. Приема Отчета за изпълнението на Общинска програма за развитие на 

туризма Смолян 2015 г., съгласно Приложение № 1. 

2. Приема Общинска програма за развитие на туризма Смолян 2016 г., 

съгласно Приложение № 2. 

 

 

ПО ПЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Дарение на парични средства за нуждите 
на НУФИ „Широка лъка”. 

Докладва: Николай Мелемов – кмет на Община Смолян 

 

СЛАВКА КАМЕНОВА: Тук постъпи едно предложение, по-скоро правно, да се 

допълни ангажиментът на дарения и по този начин разпоредбата на член 5 

придобива редакция: „Училището се задължава да участва в определени 

тържествени чествания на Община Смолян”. Давам думата на вносителя 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: За втора поредна година правя това предложение със 

съзнанието, както и миналия път обяснихме, че училището в Широка лъка е от 

национално значение. Те са само две в страната. Както добави и г-жа Каменова, 

тука даже не става въпрос за чисто дарение, защото училището винаги ни е 
подкрепяло в нашите инициативи, т. е. те по един или по друг начин ще си ги 

заработят тези пари. Смятам, че няма нужда да ви убеждавам, че това, което 

правим, наистина има смисъл. 

СЛАВКА КАМЕНОВА: Откривам дискусия. Има ли други предложения? Да, г-н 

Кръстанов, имате думата. 

ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Благодаря ви, г-жо председател. Уважаеми г-н кмете, 

уважаеми колеги общински съветници, уважаеми гости и граждани! На пръв 

поглед, ние и миналия път, готвейки бюджета за изминалата 2015 година, и сега, 

се натъкваме на един конкретен факт, че общината със свои ресурси подпомага по 

същество държавна дейност. Известно е, че двете училища за фолклорни изкуства 

– и в Котел, и в Широка лъка, се издържат от Министерството на културата. Има 

противоречия, безспорно. Но трябва да приемем, че и за нашия край, и за 

България училището в Широка лъка е на изключително достояние. В тежките 

години на прехода се налага по всевъзможни, но да се надяваме ефективни, 

начини то да бъде подпомагано, за да съществува и да пренесе в бъдещето 

изключително високостойностните фолклорни традиции на нашия край и на 

страната като цяло. Практически, подкрепяйки това предложение в посока на 

укрепване като цяло на условията, при които младите хора пристигат и учат в 

нашето училище, ние правим един влог в бъдещето. Но не трябва да забравяме, че 

Министерството на културата има свои ангажименти, че то има основната задача 

от страна на държавата, като държавна институция, а не общината, да създава 

тези условия. Така, както бяха осигурени средства за 33 бройки в Ансамбъл 

„Родопа”, който по същество е общински, така според мен трябва да продължи 

настойчивата работа на общината за осигуряване на допълнителни средства и по 

линията на основното, на държавното финансиране на училището. Не бива да 
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спираме дотук и да търсим само наши ресурси, а трябва да напомняме на 

държавния орган, като институция, че са негови отговорностите и задълженията. 

Казвам всичко това, защото съществува през последните години, не искам да 

определям исторически периоди, съществува една тенденция – централната власт 

тихо, понякога не много открито, да прехвърля определени социални 

ангажименти на общините. Децентрализацията тече повече по отношение на 

разходите, на ангажиментите, отколкото по отношение на търсенето на ресурси за 

осъществяването на една или друга дейност. Така че с всичките тези уговорки, с 
препоръките към администрацията да търси от Министерство на културата 

допълнителни средства, за да се подобрява и материалната база, и цялостният 

учебен и творчески процес на училището, ние ще подкрепим това предложение. 

Благодаря.  

СЛАВКА КАМЕНОВА: Други изказвания? Ако няма, моля с вдигане на ръка да 

гласуваме за прекратяване на разискванията.  

ГЛАСУВАХА: „ЗА” – 24, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0. 

СЛАВКА КАМЕНОВА: С 24 гласа „за”, без „против” и „въздържали се” 

прекратявам разискванията. Преминаваме към поименно гласуване на проекта за 

решение с изменението в проекта за договор. 

 

Поименно гласуване на проекта за решение по т. 5 от дневния ред: 

1. Анита Чолакова   – „за”  

2. Валентин Кюлхански   – отсъства 

3. Валентин Цолов   – „за” 

4. Данчо Киряков    – отсъства 

5. Димитър Кръстанов   – „за” 

6. Екатерина Гаджева   – „за” 

7. Елисавета Лободова   – отсъства 

8. Емилия Делиева   – „за” 

9. Ивайло Халваджиев   – „за” 

10.  Иван Пищалов   – „за” 

11.  Илия Томов    – „за” 

12.  Кирил Асенов    – отсъства 

13.  Кирил Хаджихристев  – отсъства 

14.  Коста Начев    – „за” 

15.  Костадин Василев   – „за” 

16.  Мария Семерджиева   – „за” 

17.  Марияна Методиева   – „за” 

18.  Милен Пачелиев   – „за” 

19.  Михаил Гунчев   – „за” 

20.  Михаил Генчев   – „за” 

21.  Петър Мирчев    – „за” 

22.  Петя Пампорова   – „за” 

23.  Петя Язова    – „за” 

24.  Салих Аршински   – „за” 

25.  Славка Каменова   – „за” 

26.  Стефан Сабрутев   – „за” 

27.  Стоян Иванов    – „за” 

28.  Филип Топов    – „за”  

29.  Юлия Кисьова   – „за” 
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СЛАВКА КАМЕНОВА: Резултат? 

(Виолета Бояджиева: 24 „за”, без „против” и „въздържали се”). 

СЛАВКА КАМЕНОВА: С 24 гласа „за”, без „против” и „въздържали се” 

решението се приема. 

 

Общинският съвет на основание  чл. 21, ал.1, т. 8  от Закона за местното 

самоуправление и местна администрация във връзка с чл. 225 от Закона за 

задълженията и договорите, чл. 34, ал. 4 от Закона за общинската собственост 

прие 
 

Р Е Ш Е Н И Е: 

№ 48 

 

1. Дава съгласие Община Смолян да дари на НУФИ „Широка лъка” сума в 

размер на 20 000 лева /двадесет хиляди лева/ с цел осигуряване на безплатен 

пансион на възпитаниците на училището, настанени в общежитието. 

 

2. Възлага на Кмета на Община Смолян да подпише договор за дарение, 

съгласно приложения проект. 

 

3. Възлага на Кмета на Община Смолян контрола върху изпълнението на 

договора по предходната точка. 

 

 

ПО ШЕСТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Съфинансиране за участие на ГПЧЕ 

„Иван Вазов” – Смолян, в конкурс „Училища на бъдещето”. 

Докладва: Николай Мелемов – кмет на Община Смолян 

 

СЛАВКА КАМЕНОВА: Няма предложения от комисиите за промени и 

допълнения. Г-н кмете, имате  думата. 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Точката е относно финансова подкрепа за ГПЧЕ „Иван 

Вазов” за участие в конкурс „Училища на бъдещето”. Посоченият конкурс се 
организира по инициатива на Фондация „Америка за България”. ГПЧЕ „Иван 

Вазов” ще участва в него за модернизация на учебната среда, включваща 

изграждане на иновативен център за интерактивно обучение по чужди езици. 

Смятам, че това е наистина добра инвестиция в образованието на нашите деца. 

СЛАВКА КАМЕНОВА: Откривам дискусия. Разисквания, предложения? Правя 

едно предложение: Да се допълни и тук правното основание с т. 8 на чл. 21, ал. 1. 

Ако няма други изказвания, моля да прекратим разискванията. 

ГЛАСУВАХА: „ЗА” – 24, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0. 

СЛАВКА КАМЕНОВА: С 24 гласа „за”, без „против” и „въздържали се” 

прекратявам разискванията. Преминаваме към поименно гласуване на проекта за 

решение: 

 

Поименно гласуване на проекта за решение по т. 6 от дневния ред: 

1. Анита Чолакова   – „за”  

2. Валентин Кюлхански   – отсъства 

3. Валентин Цолов   – „за” 

4. Данчо Киряков    – отсъства 

5. Димитър Кръстанов   – „за” 
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6. Екатерина Гаджева   – „за” 

7. Елисавета Лободова   – отсъства 

8. Емилия Делиева   – „за” 

9. Ивайло Халваджиев   – „за” 

10.  Иван Пищалов   – „за” 

11.  Илия Томов    – „за” 

12.  Кирил Асенов    – отсъства 

13.  Кирил Хаджихристев  – отсъства 

14.  Коста Начев    – „за” 

15.  Костадин Василев   – „за” 

16.  Мария Семерджиева   – „за” 

17.  Марияна Методиева   – „за” 

18.  Милен Пачелиев   – „за” 

19.  Михаил Гунчев   – „за” 

20.  Михаил Генчев   – „за” 

21.  Петър Мирчев    – „за” 

22.  Петя Пампорова   – „за” 

23.  Петя Язова    – „за” 

24.  Салих Аршински   – „за” 

25.  Славка Каменова   – „за” 

26.  Стефан Сабрутев   – „за” 

27.  Стоян Иванов    – „за” 

28.  Филип Топов    – „за”  

29.  Юлия Кисьова   – „за” 

 

СЛАВКА КАМЕНОВА: Резултат? 

(Виолета Бояджиева: 24 „за”, без „против” и „въздържали се”). 

СЛАВКА КАМЕНОВА: С 24 гласа „за”, без „против” и „въздържали се” 

решението по т. 6 се приема. 

 

 

Общинският съвет на основание  чл.21 ал.1, т.8, т.23 и ал.2 от Закона за 

местното самоуправление и местната администрация прие 
 

Р Е Ш Е Н И Е: 

№ 50 

 

1. За участие на ГПЧЕ „Иван Вазов“-Смолян, в конкурс „Училища на 

бъдещето“ от Община Смолян да бъдат осигурени, като съфинансиране, парични 

средства след финансово обезпечаване, в размер до 30 000 лева /тридесет хиляди 

лева/. 

2. Възлага на Кмета на Община Смолян да предприеме необходимите 

действия за изпълнение на настоящото решение. 

 

ПО СЕДМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Провеждане на публичен търг с тайно 

наддаване за отдаване под наем на части от учебно заведение по реда на Закона за 

общинската собственост. 

Докладва: Николай Мелемов – кмет на Община Смолян 
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СЛАВКА КАМЕНОВА: Няма постъпили предложения от комисиите. Г-н 

Мелемов. 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Предмет на настоящото предложение е отдаване под 

наем на части от имот публична общинска собственост – помещения за 

образователна дейност, находящи се в училищна сграда на СОУ „Отец Паисий” – 

гр. Смолян, ул. „Дичо Петров” № 1, чрез публичен търг с тайно наддаване. Няма 

друго какво да добавя. 

СЛАВКА КАМЕНОВА: Разисквания? Ако няма, моля да прекратим непровелите 
се разисквания. 

ГЛАСУВАХА: „ЗА” – 23, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0. 

СЛАВКА КАМЕНОВА: С 23 гласа „за”, без „против” и „въздържали се” 

прекратявам разискванията. Поименно гласуване на предложението: 

 

Поименно гласуване на проекта за решение по т. 7 от дневния ред: 

1. Анита Чолакова   – „за”  

2. Валентин Кюлхански   – отсъства 

3. Валентин Цолов   – „за” 

4. Данчо Киряков    – отсъства 

5. Димитър Кръстанов   – „за” 

6. Екатерина Гаджева   – „за” 

7. Елисавета Лободова   – отсъства 

8. Емилия Делиева   – „за” 

9. Ивайло Халваджиев   – „за” 

10.  Иван Пищалов   – „за” 

11.  Илия Томов    – „за” 

12.  Кирил Асенов    – отсъства 

13.  Кирил Хаджихристев  – отсъства 

14.  Коста Начев    – „за” 

15.  Костадин Василев   – „за” 

16.  Мария Семерджиева   – „за” 

17.  Марияна Методиева   – „за” 

18.  Милен Пачелиев   – „за” 

19.  Михаил Гунчев   – „за” 

20.  Михаил Генчев   – „за” 

21.  Петър Мирчев    – „за” 

22.  Петя Пампорова   – „за” 

23.  Петя Язова    – „за” 

24.  Салих Аршински   – „за” 

25.  Славка Каменова   – „за” 

26.  Стефан Сабрутев   – „за” 

27.  Стоян Иванов    – „за” 

28.  Филип Топов    – „за”  

29.  Юлия Кисьова   – „за” 

 

СЛАВКА КАМЕНОВА: Резултат? 

(Виолета Бояджиева: 24 „за”, без „против” и „въздържали се”). 

СЛАВКА КАМЕНОВА: С 24 гласа „за”, без „против” и „въздържали се” 

решението се приема. 
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Общинският съвет във връзка с Решение № 178/19.09.2012 г. на Общински 

съвет Смолян, чл. 10, ал. 4 и чл. 44, ал.1, ал. 2, т. 2 от Закона за народната просвета 

и на основание чл. 14, ал. 7 от Закона за общинската собственост, чл. 21(а), ал.1 от 

Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско 

имущество, чл. 21 ал.1 т. 8 ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация прие 
 

Р Е Ш Е Н И Е: 

№ 51 

 

І. Дава съгласие Кмета на община Смолян  да открие и проведе процедура за   

публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на части от имот публична 

общинска собственост–находящи се в сграда разположена в поземлен имот с 

идентификатор 67653.918.49,  УПИ ІІ-за Е.П. Училище, в кв. 15 по плана на гр. 

Смолян, актувани с акт за публична общинска собственост № 84/04.05.1998 г. 

както следва :   

   1.Три броя помещения с обща площ 65,08 кв.м в т.ч. помещение № 1 с 

площ 15,90 кв.м., помещение № 2 с площ 25,59 кв.м. и помещение № 3 с площ 23,59 

кв.м., разположени на ІV-ти етаж, корпус „Стълби“  в училищна сграда на СОУ 

„Отец Паисий„ гр.Смолян, за образователна дейност с начален месечен наем в 

размер на 231,20 лева, (двеста тридесет и един лева и двадесет стотинки) без ДДС 

ІІ. Упълномощава кмета на община Смолян да сключи договор за наем за 

срок от 5 години.    

ІІІ. Дава съгласие постъпленията от наема да се предоставят на  СОУ „Отец 

Паисий” гр.Смолян, като второстепенен  разпоредител с бюджетни средства. 

 

ПО ОСМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Провеждане на публични търгове с тайно 

наддаване за отдаване под наем на части от учебно заведение по реда на Закона за 

общинската собственост. 

Докладва: Николай Мелемов – кмет на Община Смолян 

 

СЛАВКА КАМЕНОВА: Следващата точка отново е за търг. Така сме ги 

подредили. 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Тази точка е идентична с предишната, само че става 

въпрос за ГПЧЕ „Иван Вазов”. 

СЛАВКА КАМЕНОВА: Да, същия търг. 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Няма какво да добавя. Пак е търг с тайно наддаване. 

СЛАВКА КАМЕНОВА: И по това предложение няма постъпили предложения от 

комисиите. Разисквания в зала? Който е съгласен да прекратим разискванията, 

моля да гласува. 

ГЛАСУВАХА: „ЗА” – 24, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0. 

СЛАВКА КАМЕНОВА: С 24 гласа „за”, без „против” и „въздържали се” 

прекратявам разискванията. Поименно гласуване за подкрепа на решението: 

 

Поименно гласуване на проекта за решение по т. 8 от дневния ред: 

1. Анита Чолакова   – „за”  

2. Валентин Кюлхански   – отсъства 

3. Валентин Цолов   – „за” 

4. Данчо Киряков    – отсъства 

5. Димитър Кръстанов   – „за” 
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6. Екатерина Гаджева   – „за” 

7. Елисавета Лободова   – отсъства 

8. Емилия Делиева   – „за” 

9. Ивайло Халваджиев   – „за” 

10.  Иван Пищалов   – „за” 

11.  Илия Томов    – „за” 

12.  Кирил Асенов    – отсъства 

13.  Кирил Хаджихристев  – отсъства 

14.  Коста Начев    – „за” 

15.  Костадин Василев   – „за” 

16.  Мария Семерджиева   – „за” 

17.  Марияна Методиева   – „за” 

18.  Милен Пачелиев   – „за” 

19.  Михаил Гунчев   – „за” 

20.  Михаил Генчев   – „за” 

21.  Петър Мирчев    – „за” 

22.  Петя Пампорова   – „за” 

23.  Петя Язова    – „за” 

24.  Салих Аршински   – „за” 

25.  Славка Каменова   – „за” 

26.  Стефан Сабрутев   – „за” 

27.  Стоян Иванов    – „за” 

28.  Филип Топов    – „за”  

29.  Юлия Кисьова   – „за” 

 

СЛАВКА КАМЕНОВА: Резултат? 

(Виолета Бояджиева: 24 „за”, без „против” и „въздържали се”). 

СЛАВКА КАМЕНОВА: С 24 гласа „за”, без „против” и „въздържали се” 

решението се приема. 

 

Общинският съвет във връзка с Решение № 178/19.09.2012 г. на Общински 

съвет Смолян, чл.10, ал.4 и чл. 44, ал.1, ал.2, т. 2 от Закона за народната просвета и 

на основание чл.14, ал.7 от Закона за общинската собственост, чл.21 (а), ал.1 от 

Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско 

имущество, чл. 21,  ал.1, т.8,  ал.2 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация прие 

 

Р Е Ш Е Н И Е: 

№ 52 

 

І. Дава съгласие Кмета на община Смолян да открие и проведе публичен 

търг, с тайно наддаване за отдаване под наем на части от училищна сграда 

публична общинска собственост, находяща се в поземлен имот с идентификатор 

67653.917.617, съгласно скица на поземлен имот с № 15-526758-03.12.2015 г. по 

кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със Заповед РД-18-

14/10.05.2005 г. на изпълнителния директор на АГКК, актувана с акт за общинска 

собственост №122/18.12.1998 г, както следва:  

 

 1. Терен №21 съгласно одобрена схема от 10.09.2012 г. по чл. 56 от Закона 

за устройство на територията, на гл. архитект на община Смолян с обща площ 22 
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кв.м., за поставяне на павилион за  продажба на закуски и сладкарски изделия – 

находящ се в северната част на училището, в п.и. с идентификатор 67653.917.617 

по кадастралната карта на гр.Смолян, с първоначална месечна наемна цена в 

размер на 300,00 лева, без ДДС и максимален срок за наемане 3 години.   

 

2. Обособено място с площ от 4 кв.м. за поставяне на самопродаваща машина 

за топли напитки,  находящо се във фоайето на първи етаж на сграда, 

разположена в п.и. с идентификатор 67653.917.617по кадастралната карта на 

гр.Смолян с първоначална месечна наемна цена 66,00 лева без ДДС и максимален 

срок за наемане 5 години. 

 

ІІ. Дава съгласие постъпленията от наема да се предоставят на  ГПЧЕ „Иван 

Вазов“, гр.Смолян, като второстепенен  разпоредител с бюджетни средства. 

 

ПО ДЕВЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Определяне на представител на 

Община Смолян в сдружение с нестопанска цел с общественополезна дейност 

„ДАНО ЦЕНТЪР”. 

Докладва: Николай Мелемов – кмет на Община Смолян 

 

СЛАВКА КАМЕНОВА: И тука няма предложения от комисиите. Вносителят има 

думата. 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Става въпрос за „ДАНО ЦЕНТЪР” в с. Момчиловци. 

Общината е партньор. Тъй като сегашният представител на общината в 

сдружението поради по-добри финансови предложения напусна общината, 

предлагам да бъде избран Симеон Велинов – юрисконсулт в общината, за 

представител на Община Смолян. 

СЛАВКА КАМЕНОВА: Разисквания имаме ли по тази точка? Който е съгласен да 

прекратим разискванията, моля да гласува. 

ГЛАСУВАХА: „ЗА” – 23, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0. 

СЛАВКА КАМЕНОВА: 23 гласа „за”. Прекратявам разискванията. Поименно 

гласуване за определяне представител на общината. 

 

Поименно гласуване на проекта за решение по т. 9 от дневния ред: 

1. Анита Чолакова   – „за”  

2. Валентин Кюлхански   – отсъства 

3. Валентин Цолов   – „за” 

4. Данчо Киряков    – отсъства 

5. Димитър Кръстанов   – „за” 

6. Екатерина Гаджева   – „за” 

7. Елисавета Лободова   – отсъства 

8. Емилия Делиева   – „за” 

9. Ивайло Халваджиев   – „за” 

10.  Иван Пищалов   – „за” 

11.  Илия Томов    – „за” 

12.  Кирил Асенов    – отсъства 

13.  Кирил Хаджихристев  – отсъства 

14.  Коста Начев    – „за” 

15.  Костадин Василев   – „за” 

16.  Мария Семерджиева   – „за” 

17.  Марияна Методиева   – „за” 
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18.  Милен Пачелиев   – „за” 

19.  Михаил Гунчев   – „за” 

20.  Михаил Генчев   – „за” 

21.  Петър Мирчев    – „за” 

22.  Петя Пампорова   – „за” 

23.  Петя Язова    – „за” 

24.  Салих Аршински   – „за” 

25.  Славка Каменова   – „за” 

26.  Стефан Сабрутев   – „за” 

27.  Стоян Иванов    – „за” 

28.  Филип Топов    – „за”  

29.  Юлия Кисьова   – „за” 

 

СЛАВКА КАМЕНОВА: Резултат? 

(Виолета Бояджиева: 24 „за”, без „против” и „въздържали се”). 

СЛАВКА КАМЕНОВА: С 24 гласа „за”, без „против” и „въздържали се” 

решението се приема. 

 

Общинският съвет на основание чл. 21, ал. 1, т. 15 и ал. 2 от Закона за 

местното самоуправление и местната администрация прие 
 

Р Е Ш Е Н И Е: 

№ 53 

 

1. Определя Симеон Атанасов Велинов - юрисконсулт в община Смолян за 

представител на община Смолян в органите на управление на Сдружение с 

нестопанска цел с обществено полезна дейност „ДАНО ЦЕНТЪР”. 

 

 

ПО ДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Даване на съгласие за изменение на 

проект на ОУП на  к. к. Пампорово на територията на община Смолян по 

Допълнение № 2 към Техническо задание за изменение на ОУП на к. к. 

Пампорово, прието с Решение № 717/27.06. 2014 година на Общински съвет – 

Смолян. 

Докладва: Николай Мелемов – кмет на Община Смолян 

 

СЛАВКА КАМЕНОВА: И тука няма предложения от комисиите за изменение или 

допълнение на предложението. Вносителят, г-н Мелемов, има думата. 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: С настоящото допълнение към техническото задание се 

предлага: Проектиране и изграждане на система за нови писти, допълващи и 

развиващи цялостната концепция на ски зоната; подмяна на част от 

съществуващите лифтови съоръжения с нови, след прецизно изчисляване на 

необходимия капацитет и туристопоток; и проучване възможностите за 

осигуряване на необходимия капацитет за паркиране и достъп до лифтовите 
съоръжения. Заданието, изготвено в съответствие с чл. 125 от ЗУТ, обосновава 

необходимостта от изменението на ОУП на курортен комплекс Пампорово и 

съдържа изисквания относно териториалния му обхват, сроковете и етапите за 

изработването му. Заданието е разгледано на заседание на Общинския експертен 

съвет по устройство на територията. Предвид обстоятелството, че курортен 

комплекс Пампорово е обявен за селищно образувание с национално значение, 
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Общинският експертен съвет по устройство на територията предлага на 

компетентния орган да приеме проекта за Допълнение № 2 към заданието и да 

отправи искане до министъра на регионалното развитие и благоустройството. 

СЛАВКА КАМЕНОВА: Откривам дискусия. Г-н Кръстанов. 

ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Благодаря ви, г-жо председател. Уважаеми г-н кмете, 

уважаеми колеги, уважаеми гости! Както в комисиите, и сега, в залата на 

Общинския съвет, искам да направя, според мен една същностна бележка по 

отношение на развитието на курорта Пампорово, която ми е завещана от дейци, 

развивали този курорт в течение на много години, в това число и почетният 

гражданин на Смолян арх. Петър Петров. Ние полагаме и трябва да полагаме 

много усилия, за да се разширяват ски пистите, ски съоръженията, местата за 

паркиране, цялостната инфраструктура, която ще създава все повече комфорт на 

гостите на курорта и на нашия край. Има обаче едно стагниращо обстоятелство, 

което практически създава проблеми и не решава нито един проблем. Наред с 
разширяване като цяло и с удължаване на ски пистите и новите ски съоръжения, 

категорично трябва да бъдат подкрепени и връзките „Мечи чал”, двата моста, 

„Снежанка” и другите идеи за развитие като цяло на ски влекове и ски лифтове. 

Ние създаваме все по-малко място на ски плацовете на „Язовира”, на „Студенец” 

особено и на „Малина”. Говоря за трите курортни ядра, които са на територията 

на община Смолян. Известно е, че всичко това е обект на обсъждане в 

Националния експертен съвет и приоритет на министъра на регионалното 

развитие и  благоустройството. Практически, с намаляването на площите на 

ледените стадиони за сметка на разширяване като цяло на мрежата от търговски 

обекти (не искам да развивам този въпрос, защото много може да се говори), ние 
възпрепятстваме същности дейности, които са неразделна част от съвкупния 

туристически продукт. Ние намаляваме мястото, на което децата слагат ските и се 

разхождат, на което ски училищата провеждат първите, вторите и третите часове 

уроци. Ние вместо да имаме трибуни, на които да  наблюдаваме състезанията, за 

радост и европейски купи в последно време и т. н., тази традиция продължава, 

доста безконтролно разширяваме търговските зони в тези три ядра, специално за 

община Смолян. Така че с тази бележка към всички нас, които имаме отношение, 

особено към общинските съветници, тъй като, ако ние, уважаеми колеги, от името 

на нашите избиратели не търсим доброто решение на този въпрос, ние ще 

продължаваме да търпим критики и да влошаваме конкретните комплексни 

условия, които ценят туристите, за да идват на Пампорово, т. е. ще способстваме 

да не се решава своевременно този въпрос и да се подобрява имиджа. С тази 

бележка ще подкрепя направеното предложение. 

СЛАВКА КАМЕНОВА: Други мнения, становища? Ако няма, моля да прекратим 

разискванията. Само секунда: Имам едно предложение за допълване на правните 
основания с ал. 1 на чл. 124, в която е разписано всъщност правомощието на 

Общинския съвет да приема решение за изработване на проекта по предложение 

на кмета, придружено от задание по чл. 125. Ако няма други разисквания, моля да 

гласуваме за прекратяването им. 

ГЛАСУВАХА: „ЗА” – 24, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0. 

СЛАВКА КАМЕНОВА: С 24 гласа „за”, без „против” и „въздържали се” 

прекратявам разискванията. Моля, който е съгласен да се приеме това 

предложение за решение, да гласува с вдигане на ръка. 

 

ГЛАСУВАХА: „ЗА” – 25, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0. 
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СЛАВКА КАМЕНОВА: С 25 гласа „за”, без „против” и „въздържали се” 

решението се приема. 

 

Общинският съвет на основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и чл. 17, ал. 1, т. 2 

и 10 ЗМСМА във връзка с чл. 124, ал.1 и ал. 2 ЗУТ, чл. 135 ЗУТ и чл. 134, ал. 1, т. 1 

ЗУТ прие 
 

Р Е Ш Е Н И Е: 

№ 54 

 

1. Съгласува проекта за изменение към Допълнение №2 на Техническото 

задание за проектиране на изменение на действащия общ устройствен план на 

курортен комплекс Пампорово. 

 2. Предлага на Министъра на регионалното развитие и благоустройство да 

издаде допълнение към разрешението за изработване на проект за изменение на 

действащия общ устройствен план на курортен комплекс „Пампорово“ - селищно 

образувание с национално значение. 

 3. Упълномощава Кмета на община Смолян да извърши всички правни и 

фактически действия по изпълнение на настоящото решение. 

 

Приложение: Проект на техническо задание /допълнение №2/ за проектиране на 

изменение на ОУП на к.к. Пампорово. 

 

 

ПО ЕДИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Разрешение за изработване на 

Подробен устройствен план – парцеларен план за обект: „Довеждащ водопровод 

към поземлен имот с идентификатор 67653.77.2”. 

Докладва: Николай Мелемов – кмет на Община Смолян 

 

СЛАВКА КАМЕНОВА: По това предложение няма постъпили предложения. Г-н 

Мелемов, имате думата като вносител. 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Предлагам на вашето внимание за разглеждане по 

компетентност искане от „АН-07” ЕООД, представлявано от Софка Кокудева, за 

допускане изработване на Подробен устройствен план – парцеларен план за обект: 

„Довеждащ водопровод към поземлен имот с идентификатор 67653.77.2”. 

Искането е разгледано на заседание на Общинския експертен съвет по устройство 

на територията. Заданието отговаря на устройствените норми за проектиране. 

Няма какво повече да добавя. 

СЛАВКА КАМЕНОВА: Предложения, разисквания? Който е съгласен да 

прекратим разискванията, моля да гласува. 

ГЛАСУВАХА: „ЗА” – 25, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0. 

СЛАВКА КАМЕНОВА: С 25 гласа „за”, без „против” и „въздържали се” 

прекратявам разискванията. Който е съгласен да подкрепим решението, моля да 

гласува с вдигане на ръка. 

 

ГЛАСУВАХА: „ЗА” – 25, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0. 

 

СЛАВКА КАМЕНОВА: 25 гласа „за”, без „против” и „въздържали се”. Приема се 

решението. 
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Общинският съвет на основание чл. 21, ал.1, т.11 от ЗМСМА във връзка с чл. 

124а, ал.1 от ЗУТ и чл. 124б, ал.1 от ЗУТ прие 

 

Р Е Ш Е Н И Е: 

№ 55 

 

1. Разрешава изработването на проект за Подробен устройствен план – 

парцеларен план за обект : „Довеждащ водопровод към поземлен имот с 
идентефикатор 67653.77.2”, с трасе преминаващо през поземлени имоти с 

идентификатори : 67653.37.404, 67653.37.417, 67653.37.461 и 67653.77.2,  в   земл. на 

гр. Смолян.  

Проектът да се изработи от правоспособни проектанти и да отговаря на 

изискванията на Наредба № 8 от 14.06.2001 г. за обема и съдържанието на 

устройствените схеми и планове и Наредба № 7 от 22.12.2003 г. за правила и 

нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони. Да 

се извършат процедури по ЗОЗЗ.  

Проектът да се представи в Община Смолян окомплектован с актуална 

скица от кадастралната карта на гр. Смолян и изработен в М 1:1000. 

 

2. Одобрява задание за изработване на Подробен устройствен план – 

парцеларен план за обект : „Довеждащ водопровод към поземлен имот с 
идентефикатор 67653.77.2”.        

 

Приложение : Задание за изработване за изработване на Подробен устройствен план – 

парцеларен план : „Довеждащ водопровод към поземлен имот с идентефикатор 

67653.77.2”   

 

ПО ДВАНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Предоставяне на общински 

поземлен фонд на основание § 27, ал. 2, т. 1 от Преходните и заключителни 

разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и 

ползването на земеделските земи (ЗИДЗСПЗЗ). 

Докладва: Николай Мелемов – кмет на Община Смолян 

 

СЛАВКА КАМЕНОВА: Нямаме предложения за изменение на решението. 

Предложението е подробно мотивирано. Г-н Мелемов, имате думата. 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: В Община Смолян са постъпили три искания от 

Общинска служба по земеделие – Смолян, за предоставяне на земи от общински 

поземлен фонд, попадащи под разпоредбите на чл. 19, ал. 1 от Закона за 

собствеността и ползването на земеделските земи. Предлагам на вашето внимание 

решение за отдаването на тези земи. 

СЛАВКА КАМЕНОВА: Разисквания? Ако няма, моля да ги прекратим.  

ГЛАСУВАХА: „ЗА” – 25, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0. 

СЛАВКА КАМЕНОВА: С 25 гласа „за”, без „против” и „въздържали се” 

прекратявам разискванията. Поименно гласуване. Имаме разпореждане с 

общински имоти. 

 

Поименно гласуване на проекта за решение по т. 12 от дневния ред: 

1. Анита Чолакова   – „за”  

2. Валентин Кюлхански   – „за” 

3. Валентин Цолов   – „за” 
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4. Данчо Киряков    – отсъства 

5. Димитър Кръстанов   – „за” 

6. Екатерина Гаджева   – „за” 

7. Елисавета Лободова   – отсъства 

8. Емилия Делиева   – „за” 

9. Ивайло Халваджиев   – „за” 

10.  Иван Пищалов   – „за” 

11.  Илия Томов    – „за” 

12.  Кирил Асенов    – отсъства 

13.  Кирил Хаджихристев  – отсъства 

14.  Коста Начев    – „за” 

15.  Костадин Василев   – „за” 

16.  Мария Семерджиева   – „за” 

17.  Марияна Методиева   – „за” 

18.  Милен Пачелиев   – „за” 

19.  Михаил Гунчев   – „за” 

20.  Михаил Генчев   – „за” 

21.  Петър Мирчев    – „за” 

22.  Петя Пампорова   – „за” 

23.  Петя Язова    – „за” 

24.  Салих Аршински   – „за” 

25.  Славка Каменова   – „за” 

26.  Стефан Сабрутев   – „за” 

27.  Стоян Иванов    – „за” 

28.  Филип Топов    – „за”  

29.  Юлия Кисьова   – „за” 

 

СЛАВКА КАМЕНОВА: Резултат? 

(Виолета Бояджиева: 25 „за”, без „против” и „въздържали се”). 

СЛАВКА КАМЕНОВА: С 25 гласа „за”, без „против” и „въздържали се” 

решението се приема. 

 

Общинският съвет основание чл.21, ал. 1, т. 8 и ал. 2  от Закона за местното 

самоуправление и местната  администрация, §27, ал. 2, т. 1 от Преходните и 

заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за 

собствеността и ползването на земеделските земи прие 

 

Р Е Ш Е Н И Е: 

№ 56 

 

І. Дава съгласие поземлен имот с №  003719, местност „Орловица”, с площ 

2250 кв.м.,  начин на трайно ползване – пасище с храсти, находящ се в землището 

на с. Петково, общ. Смолян, да бъде предоставен на Общинска служба по 

земеделие – Смолян за постановяване на решение за възстановяване правото на 

собственост на наследници на Мехмед Бекиров Синапов. 

ІІ. Дава съгласие поземлен имот с №  010123, местност „До къщи”, с площ 

1847 кв.м.,  начин на трайно ползване – нива, находящ се в землището на с. Белев 

дол, общ. Смолян, да бъде предоставен на Общинска служба по земеделие – 

Смолян за постановяване на решение за възстановяване правото на собственост 

на наследници на Емин Мехмедов Караалийски. 
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ІІІ. Дава съгласие поземлен имот с идентификатор №  67653.4.501, местност 

„Аливото”, с площ 491 кв.м.,  начин на трайно ползване – друг вид ливада, 

находящ се в землището на гр. Смолян, да бъде предоставен на Общинска служба 

по земеделие – Смолян за постановяване на решение за възстановяване правото 

на собственост на наследници на Тодор Димитров Аврамиков. 

 

 

ПО ТРИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Безвъзмездно придобиване на 

правото на собственост върху поземлен имот с идентификатор 67653.915.379, с 

площ 5 016 кв. м., представляващ урбанизирана територия по кадастралната 

карта на гр. Смолян, одобрена със Заповед № РД-18-14/10.05.2005 г. на ИД на 

АГКК, УПИ І – Училище, кв. 162 по ПУП на гр. Смолян, ул. „Капитан Петко 

войвода” № 3, както и всички недвижими и движими материални активи, 

разположени в него, които са с отпаднала необходимост за Министерство на 

образованието и науката, в полза на Община Смолян. 

Докладва: Николай Мелемов – кмет на Община Смолян 

 

СЛАВКА КАМЕНОВА: Няма предложения от комисиите. Разгледана е подробно 

докладната. Г-н Мелемов, имате думата. 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: И аз нямам какво толкова да добавя. Става въпрос за 

бившето училище по дървообработване и туризъм, което от години стои така. 

Смятам, че ако общината го придобие, всички ние ще намерим по-добро 

приложение на самата сграда и на цялата територия около нея. 

СЛАВКА КАМЕНОВА: Разисквания? Ако няма, моля да прекратим процедурата 

по разисквания. 

ГЛАСУВАХА: „ЗА” – 25, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0. 

СЛАВКА КАМЕНОВА: С 25 гласа „за”, без „против” и „въздържали се” 

прекратявам разискванията. Поименно гласуване. 

 

Поименно гласуване на проекта за решение по т. 13 от дневния ред: 

1. Анита Чолакова   – „за”  

2. Валентин Кюлхански   – „за” 

3. Валентин Цолов   – „за” 

4. Данчо Киряков    – отсъства 

5. Димитър Кръстанов   – „за” 

6. Екатерина Гаджева   – „за” 

7. Елисавета Лободова   – отсъства 

8. Емилия Делиева   – „за” 

9. Ивайло Халваджиев   – „за” 

10.  Иван Пищалов   – „за” 

11.  Илия Томов    – „за” 

12.  Кирил Асенов    – отсъства 

13.  Кирил Хаджихристев  – отсъства 

14.  Коста Начев    – „за” 

15.  Костадин Василев   – „за” 

16.  Мария Семерджиева   – „за” 

17.  Марияна Методиева   – „за” 

18.  Милен Пачелиев   – „за” 

19.  Михаил Гунчев   – „за” 

20.  Михаил Генчев   – „за” 
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21.  Петър Мирчев    – „за” 

22.  Петя Пампорова   – „за” 

23.  Петя Язова    – „за” 

24.  Салих Аршински   – „за” 

25.  Славка Каменова   – „за” 

26.  Стефан Сабрутев   – „за” 

27.  Стоян Иванов    – „за” 

28.  Филип Топов    – „за”  

29.  Юлия Кисьова   – „за” 

 

СЛАВКА КАМЕНОВА: Резултат? 

(Виолета Бояджиева: 25 „за”, без „против” и „въздържали се”). 

СЛАВКА КАМЕНОВА: С 25 гласа „за”, без „против” и „въздържали се” 

решението се приема. 

 

Общинският съвет на основание чл. 21, ал.1, т. 8 и ал. 2 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 8, ал. 1, чл. 34, ал. 1 от Закона за 

общинска собственост, чл.15, ал. 1, т. 2 от Наредбата за реда за придобиване, 

управление и разпореждане с имоти и вещи – общинска собственост във връзка с 

чл.6, ал.1, чл.17, ал.1, чл. 54 и чл. 63, ал. 2 от Закона за държавната собственост 

прие 
 

Р Е Ш Е Н И Е: 

№ 57 

 

І. Дава съгласие за безвъзмездно придобиване правото на собственост върху 

имот с идентификатор 67653.915.379 с площ 5016 кв. м. представляващ 

урбанизирана територия, ведно с разположената в него сграда за образование с 

идентификатор 67653.915.379.1, представляваща четириетажна, масивна сграда, 

построена през 1948 – 1960 год., със застроена площ 1040 кв. м. 

 

ІІ. Дава съгласие за безвъзмездно придобиване правото на собственост върху 

всички движими материални активи находящи се в имот с идентификатор 

67653.915.379, както и всички движими материални активи находящи се в 

разположената в имота сграда с идентификатор 67653.915.379.1. 

 

ІІІ. Упълномощава Кмета на Община Смолян да извърши всички 

необходими действия по законосъобразното провеждане на процедурата по 

придобиването на описаните недвижими и движими материални активи в имот с 

идентификатор 67653.915.379 с площ 5016 кв. м. представляващ урбанизирана 

територия, ведно с разположената в него сграда за образование с идентификатор 

67653.915.379.1, представляваща четириетажна, масивна сграда, построена през 
1948 – 1960 год., със застроена площ 1040 кв. м. в полза на Община Смолян, от 

Министерство на образованието и науката. 

 

 

ПО ЧЕТИРИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Определяне позицията на 

Община Смолян при участието й на редовно заседание на Общото събрание на 

Асоциацията по В и К на обособена територия Смолян. 

Докладва: Николай Мелемов – кмет на Община Смолян 
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СЛАВКА КАМЕНОВА: На заседанията на комисията бяха поискани и са 

изпратени на общинските съветници, колеги, трябва да сте ги получили, отчета, 

дневния ред, всичките неща, които касаят провеждането на събранието, за да 

видите каква позиция определяме на представителя на общината. Г-н Мелемов, 

имате думата. 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Насрочено е заседание на Общото събрание на 

Асоциацията по В и К, което ще се проведе в 13 часа, в зала 201, в сградата на 

Областна администрация на 28.01.2016 година. В Общото събрание на 

Асоциацията кметът на общината участва лично, като представител по закон, с 
даден мандат от Общинския съвет, съгласно закона, а при невъзможност, 

представител на общината може да бъде само лице, на което са гласувани 

пълномощия от Общинския съвет. Предлагам на вашето внимание решение, с 

което давате мандат на кмета или на упълномощено от вас лице, като предлагам 

инж. Мариана Цекова – заместник-кмет на общината, при невъзможност аз да 

присъствам, да участва в събранието на асоциацията и да гласува по определения 

от вас начин. 

СЛАВКА КАМЕНОВА: Разисквания? Няма. Който е съгласен да прекратим 

разискванията, моля да гласува.  

ГЛАСУВАХА: „ЗА” – 25, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0. 

СЛАВКА КАМЕНОВА: С 25 гласа „за”, без „против” и „въздържали се” 

прекратявам разискванията. Поименно гласуване на проекта за решение. 

 

Поименно гласуване на проекта за решение по т. 14 от дневния ред: 

1. Анита Чолакова   – „за”  

2. Валентин Кюлхански   – „за” 

3. Валентин Цолов   – „за” 

4. Данчо Киряков    – отсъства 

5. Димитър Кръстанов   – „за” 

6. Екатерина Гаджева   – „за” 

7. Елисавета Лободова   – отсъства 

8. Емилия Делиева   – „за” 

9. Ивайло Халваджиев   – „за” 

10.  Иван Пищалов   – „за” 

11.  Илия Томов    – „за” 

12.  Кирил Асенов    – отсъства 

13.  Кирил Хаджихристев  – отсъства 

14.  Коста Начев    – „за” 

15.  Костадин Василев   – „за” 

16.  Мария Семерджиева   – „за” 

17.  Марияна Методиева   – „за” 

18.  Милен Пачелиев   – „за” 

19.  Михаил Гунчев   – „за” 

20.  Михаил Генчев   – „за” 

21.  Петър Мирчев    – „за” 

22.  Петя Пампорова   – „за” 

23.  Петя Язова    – „за” 

24.  Салих Аршински   – „за” 

25.  Славка Каменова   – „за” 

26.  Стефан Сабрутев   – „за” 
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27.  Стоян Иванов    – „за” 

28.  Филип Топов    – „за”  

29.  Юлия Кисьова   – „за” 

 

СЛАВКА КАМЕНОВА: Резултат? 

(Виолета Бояджиева: 25 „за”, без „против” и „въздържали се”). 

СЛАВКА КАМЕНОВА: С 25 гласа „за”, без „против” и „въздържали се” 

решението се приема. 

 

Общинският съвет на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2  от Закона за 

местното самоуправление и местната администрация,  чл. 198е, ал.3 и ал. 5 от 

Закона за водите и чл. 9, ал.2 от Правилника прие 
 

Р Е Ш Е Н И Е: 

№ 58 

 

1. Дава мандат на кмета на Община Смолян, в качеството му на 

представител на Общината в Асоциацията, за представяне на позицията на 

Общината по т. 3 от дневния ред и да гласува „за”  приемане на годишния отчет за 

дейността на Асоциация по ВиК на обособена територия Смолян.  

2. Дава мандат на кмета на Община Смолян, в качеството му на 

представител на Общината в Асоциацията, за представяне на позицията на 

Общината по т. 4 от дневния ред и да гласува „за” приемане на отчета за 

изпълнение на бюджета  за 2015 г. на Асоциация по ВиК на обособена територия 

Смолян. 

3. Дава мандат на кмета на Община Смолян, в качеството му на 

представител на Общината в Асоциацията, за представяне на позицията на 

Общината по т. 5 от дневния ред и да гласува „за” приемане на бюджета  за 2016 г. 

на Асоциация по ВиК на обособена територия Смолян. 

4. Упълномощава инж. Мариана Александрова Цекова с правата по т. 1, 2 и 3 

да представлява Община Смолян в „Асоциация по ВиК на обособена територия 

Смолян“ в случай на невъзможност на Кмета на Общината да участва в общото 

събрание. 

5.  При поставяне на допълнителни въпроси на заседанието да приема 

предложенията към същите за информация. 

  

 

ПО ПЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Включване на „Център за 

настаняване от семеен тип за деца/младежи с увреждания” в гр. Смолян, кв. 

Устово, ул. „Атанас Беров” № 8, като второстепенен разпоредител с бюджетни 

средства в делегираната за Община Смолян държавна дейност по утвърден единен 

стандарт. 

Докладва: Николай Мелемов – кмет на Община Смолян 

 

СЛАВКА КАМЕНОВА: Няма предложения от комисиите по тази докладна 

записка. Г-н Мелемов, имате думата. 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Докладната записка е относно включване на Центъра за 

настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания в гр. Смолян, кв. 

Устово, ул. „Атанас Беров” № 8, като второстепенен разпоредител с бюджетни 

средства в делегираната за Община Смолян държавна дейност по утвърден единен 
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стандарт. Това се налага с цел планиране на средства в държавния бюджет за 

делегираните от държавата дейности за календарната 2016 година. Поради тази 

причина предлагам да бъде включен този център като второстепенен 

разпоредител с бюджетни средства. 

СЛАВКА КАМЕНОВА: Разисквания? Няма. Който е съгласен да прекратим 

разискванията, моля да гласува. 

ГЛАСУВАХА: „ЗА” – 24, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0. 

СЛАВКА КАМЕНОВА: С 24 гласа „за” прекратявам  разискванията. Моля, който 

е съгласен да подкрепим решението за включване на центъра като второстепенен 

разпоредител, да гласува с вдигане на ръка. 

 

ГЛАСУВАХА: „ЗА” – 24, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0. 

 

СЛАВКА КАМЕНОВА: 24 гласа „за”,  без „против” и „въздържали се”. Приема се 

решението. 

 

Общинският съвет на основание чл.36в, ал.2, т.7а от Правилника за 

прилагане на Закона за социалното подпомагане и във връзка с чл.21, ал.1, т.23 и 

ал.2 от ЗМСМА прие 

 

Р Е Ш Е Н И Е: 

№ 59 

 

1. Включва „Център за настаняване от семеен тип за деца/младежи с 

увреждания” в гр. Смолян, кв. Устово, ул. „Атанас Беров” № 8, като 

второстепенен разпоредител с бюджетни средства в делегираната от 

държавата дейност за Община Смолян по утвърден единен стандарт с 
капацитет 14 потребителя (деца/младежи). 

 

2. Възлага на кмета на Община Смолян да изпрати Решението на Общински 

съвет - Смолян до Министерство на финансите за включване като 

второстепенен разпоредител на „Център за настаняване от семеен тип за 

деца/младежи с увреждания” в гр. Смолян, кв. Устово, ул. „Атанас Беров” 

№ 8, за отпускане допълнително на средства за делегираните от държавата 

дейности по утвърден единен стандарт за 2016 година. 

 

 

ПО ШЕСТНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Изменения и допълнения в 

Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите 

комисии и взаимодействието му с Общинска администрация. 

Докладва: Филип Топов – член на Временната комисия 

 

СЛАВКА КАМЕНОВА: Колеги, знаете, че проектът за правилника беше изготвен 

след продължителна работа на Временната комисия. Беше направено обществено 

обсъждане. Публикуван е на интернет-страницата. По време на заседанията на 

Постоянните комисии бяха направени конкретни предложения. Допълва се в § 4 

за Консултативния съвет, че заседанието е редовно, ако присъстват 2/3 от 

членовете му. В § 5 се заличава „с решение на Общинския съвет”, тъй като с 
решение се приема правилникът, също така се добавя, че заплатата се определя на 

база средна брутна заплата от общата общинска администрация, не само местни и 
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държавни, а и от двете дейности. Параграф 16 се изменя, също и параграф 63. Вие 
сте ги получили. Понеже всичко е записано, давам думата от името на Временната 

комисия г-н Топов да представи накратко. Г-н Топов, от името на Временната 

комисия. 

ФИЛИП ТОПОВ: Уважаема г-жо Каменова, г-н кмете, колеги! Наистина с тази 

задача беше натоварена една Временна комисия, която проведе няколко заседания 

по предложените за изменение и допълнение на правилника точки. Както спомена 

и г-жа Каменова, тези изменения са поместени в електронната поща на 

общинските съветници. Колегите общински съветници са се запознали с тях. И с 
оглед да не губим време да четем всички предложения, ще направя само една 

кратка анотация на това, което беше допълнено по време на разискванията в 

Постоянните комисии. И така, колеги, в § 4, където е записано, че създаваме нов 

чл. 16а, в т. 2 към този нов чл. 16а е записано, че Консултативният съвет се свиква 

на заседание от 2/3 от числения му състав, като изречението се допълва с 

„Заседанието е редовно, ако присъстват 2/3 от членовете му”. Това е, което 

допълваме към този параграф. В § 5, касаещ изменение в чл. 18, ал. 4, се добавя 

израза: „Брутна заплата в обща общинска администрация”. Добавката е „обща”. 

И отпада допълнението, което е след точката към края на това изречение, „с 

решение на Общинския съвет”. По-нататък, колеги, относно постъпилите 

предложения в Постоянните комисии за изменение на правилника: Създаваме нов 

§ 25, където се изписва, че чл. 16 се изменя по следния ред: „Председателят на 

Общинския съвет получава възнаграждение в размер на 70 % от заплатата на 

кмета. Необходимите средства се осигуряват от общинския бюджет в рамките на 

бюджета, предвиден за Общинския съвет.”. Създаваме още един допълнителен 

параграф, нов такъв, § 26, като чл. 63, ал. 1 от правилника се изменя и допълва по 

следния начин: „Ал. 1. Заседанията на Общинския съвет са открити и се излъчват 

в реално време чрез интернет.” И последното предложение, колеги, е в т. ІІ, 
относно решението за изменение и допълнение на правилника, че влиза в сила от 

деня на неговото приемане, като допълваме следното: „с изключение на § 5 и § 25, 

които влизат в сила от датата на полагане на тържествената клетва”, което касае 
фактически полагането на клетва от съветниците и председателя на Общинския 

съвет. Благодаря ви. Друго няма какво да добавя. 

СЛАВКА КАМЕНОВА: Разисквания по предложението? Искам само да уведомя 

общинските съветници и всички, които присъстват в залата, че по време на 

общественото обсъждане не постъпиха предложения, с изключение на 

Сдружението с нестопанска цел „Нови хоризонти”, като сме съобразили с тях 

онези разпоредби в правилника, които създават гаранции за по-прозрачно 

управление и по-прозрачна работа на Общинския съвет. Надявам се, че това ще 

удовлетвори както вносителя на това предложение, така и обществеността като 

цяло. Имате думата за предложения, ако няма други разисквания. Не виждам 

желаещи. Предлагам да прекратим разискванията. Моля да гласуваме. 

ГЛАСУВАХА: „ЗА” – 25, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0. 

СЛАВКА КАМЕНОВА: Тъй като не постъпиха други предложения, мисля, че е 

съвсем разумно да гласуваме анблок решението, така,  както е предложено. 

Съгласно чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, гласуването е явно, с вдигане на ръка. Който е 
„за”, моля да гласува. 

ГЛАСУВАХА: „ЗА” – 25, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0. 

СЛАВКА КАМЕНОВА: С 25 гласа „за”, без „против” и „въздържали се” 

решението се приема. 
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Общинският съвет на основание чл.21 ал.2 от ЗМСМА във връзка с § 2 на 

ПЗР на Правилника за организация дейността на общинския съвет, неговите 
комисии и взаимодействието му с общинската администрация прие 

 

Р Е Ш Е Н И Е: 

№ 60 

 

I.ИЗМЕНЯ И ДОПЪЛВА  Правилника за организация дейността на 

Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 

администрация както следва: 

§1. чл. 5 ал.1 се правят следните изменения и допълнения: 

/1/ нова т.4а със следния текст: „  определя размера на  възнагражденията  на 

председателя на общинския съвет и общинските съветници“ 

/2/ нова  т. 4б със следния текст: „ одобрява тримесечен отчет за разходите за 

командировките в страната  на кмета, председателя на общинския съвет и 

общинските съветници“ 

/3/ нова т.24 със следния текст:“ упълномощава кмета на общината  да 

възлага допълнителни правомощия на кметовете на кметства , свързани с 

административното обслужване на населението в населени места на общината“. 

§2. Чл.14 се изменя както следва: „ При предсрочно прекратяване на 

правомощията на председателя, при негово отсъствие, при обсъждане на 

дейността му, както и в случаите когато докладва внесени от него проекти за 

решения, заседанието се ръководи от общински съветник, избран от общинския 

съвет.“ 

§ 3. В чл.15 ал.1 се правят следните изменения и допълнения: 

/1/ т.4 се изменя както следва:  „ координира работата на постоянните 
комисии, разпределя им работните материали според тяхната компетентност и 

може да участва в заседанията на всички комисии с право на съвещателен глас“. 

/2/ т.14 се изменя както следва:“ нарежда и организира , всички решения, 

приети от общинския съвет, вкл. и тези, с които се приемат нормативни актове, да 

бъдат публикувани на интернет-страницата на общината в 3-дневен срок от 

приемането им“. 

/3/ т.15 се изменя както следва:“ нарежда и организира, пълните протоколи 

от заседанията на общинския съвет да бъдат публикувани на интернет-страницата 

на общината незабавно след изготвянето им.“ 

/4/ т.16 се изменя както следва:“ организира и изпраща по електронна поща  

за публикуване в местния печат всички решения и актове на общинския съвет с 

висок обществен интерес“. 

/5/ се изменя както следва: „организира по график с участието на общински 

съветници прием на гражданите на територията на общината ,съгласувано с 

консултативния съвет“. 

/6/ създава се нова т.21 със следния текст:“ командирова в чужбина кмета на 

общината и кметовете на кметства“. 

/7/ създава се нова т.22 със следния текст: “командирова в страната и 

чужбина общинските съветници  и след приключване на всяко тримесечие 

изготвя и внася в общински съвет за одобрение отчет за командировъчните им 

разходи, вкл. и за председателя. 

§ 4. Създава се нов чл.16а със следния текст: „ Консултативния съвет: 

т.1 се състои от председателя на общинския съвет, председателите на 

регистрираните групи на общински съветници и председателите на постоянните 
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комисии.Общинският съвет може да определи в състава и други общински 

съветници, по предложение на председателя. 

т.2 се свиква на заседание от 2/3 от членовете му или от председателя на 

Общински съвет.Заседанието е редовно ако присъстват 2/3 от членовете му. 

т.3. може да предлага проекти за решения за включване в дневния ред на 

заседанието на общинския съвет. 

§ 5. Чл.18 ал.4 се изменя както следва: “Общинският съветник има право на 

месечно възнаграждение за участие в заседания на общинския съвет, в заседания 

на комисии и за изпълнение на всичките си задължения, в размер на 70 на сто от 

средната брутна заплата в обща общинска администрация - Смолян за съответния 

месец. 

§6. В чл.41 допълваме „ Постоянна комисия за предотвратяване и 

установяване конфликт на интереси“. 

§7. В чл.47 се създават нови: 

/1/ ал.5 със следния текст:“ на заседанието на комисията присъстват 

вносителите на предложенията или техни представители “. 

/2/ ал.6 със следния текст: “ председателят на комисията докладва всички 

точки и при наличие на въпроси, вносителя или неговия представител дава 

допълнителни мотиви, изменя или допълва  проекта си за решение“. 

§ 8. В чл.50 ал.1 думите“..и експерти от общината“- се заличават. 

§ 9. В чл.51 ал.1 се изменя както следва: „“ За заседанията на постоянните 

комисии се води съкратен протокол, в който се отбелязват само приетите 
становища и се извършва пълен аудио запис“. 

§10.  в чл.56 се правят следните изменения: 

/1/ ал.2  се изменя както следва: „ При определяне на дневния ред на всяко 

заседание на общинския съвет, председателя на съвета, след съгласуване с 

консултативния съвет ,може да включи отделна тема “изказвания, питания, 

становища и предложения на граждани“ и определя време за тази точка не повече 

от 30 минути за едно заседание. 

/2/ ал.3 се изменя както следва:“ Председателят на общинския съвет, 

съгласувано с консултативния съвет, разглежда по реда на постъпването им в 

деловодството на общината исканията по предходната алинея и включва в 

проекта за дневен ред онези от тях, които са по обществено значими въпроси.“ 

§ 11. В чл.57 ал.3 се изменя както следва: „неотложните въпроси се включват 

с решение на общинския съвет, при условие , че са заявени най-малко 24 часа 

преди началото на заседанието.“ 

§ 12. В чл.58 ал.1 изречение последно се заличава. 

§ 13. Чл. 59 се изменя както следва: „ Най-малко 7/седем/дни преди 

заседанието председателят на общинския съвет информира обществеността за 

предстоящото заседание, като обявява дневния ред , датата, часа и мястото на 

провеждане на заседанието, на предварително определените за това места в 

общината и на интернет-страницата на общината . 

§ 14. В чл.61 се създава нова ал.5 със следния текст:“ председателят обявява 

постъпилите уведомления от общински съветници за отсъствие по уважителни 

причини и уведомления за наличие на частен интерес по определена точка от 

дневния ред“. 

§ 15. В чл.84 се правят следните изменения и допълнения: 

/1/ ал.1 се изменя както следва: „ За заседанието на общинския съвет 

служител в звеното по чл.29 а ал.2   води подробен протокол, който се изготвя в 3-

дневен срок и се подписва от него и председателя на Общински съвет. 
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/2/ в срок до три дни от заседанието на общински съвет на интернет 

страницата на общината се публикува извлечение от протокола, съдържащ сама 

приетите на заседанието на съвета решения. 

§16. Чл.85 се изменя както следва: „ общинските съветници могат да 

преглеждат протокола и да искат поправки в него в тридневен срок от 

изготвянето му, но не повече от 7/седем/ дни от провеждане на заседанието, след 

което протокола незабавно се публикува на интернет страницата на общината. 

Възникнали спорове се решават от Общинския съвет на следващото заседание. 

§17. Чл.87, ал.1 се изменя и допълва както следва:“ Проекти на правилници, 

наредби, инструкции и решения, заедно с мотивите към тях, се внасят от 

общинските съветници,председателя на общинския съвет, консултативния съвет 

и   кмета на общината. Проектът за годишния бюджет на общината се внася от 

кмета на общината „ 

§18.чл.90, ал.2 се изменя както следва:“ Проектът за решение се обсъжда и 

гласува, след като общинският съвет изслуша председателите на Комисиите, 

които са внесли предложения за изменение или допълнение на проекта на 

решение и становището на вносителя“. 

§19. Чл.94, ал.3 се допълва и изменя както следва: „(3) Председателят на 

общинския съвет, чрез звеното по чл. 29а, ал. 2 от ЗМСМА уведомява 

заинтересованите лица , браншовите организации в съответните направления и 

оповестява чрез местните печатни и електронни медии или Интернет решението 

по ал. 2 най-малко 10 дни преди датата на обсъждането. 

§20. Чл.96, ал.1 се изменя и допълва както следва:“ Проектът за общинския 

бюджет се внася от кмета на общината с отчет за изпълнението към предходното 

тримесечие  и се разпределя за становище на всички постоянни комисии. Водеща 

е комисията, отговаряща за финанси и бюджет“. 

§21. Чл.100 се изменя и допълва както следва:  

/1/ ал.1 се изменя както следва: „Кметът отговаря на питането на следващото 

заседание. Отговорът може да бъде устен или писмен. Отговорът трябва да бъде 
писмен, когато общинският съветник, отправил питането, е изразил изрично 

желание за това“. 

/2/ ал.2 се изменя както следва: „Кметът може да поиска удължаване на 

срока за отговор на питането от председателя на общинския съвет но не повече от 

едно заседание“. 

§22.създава се нов чл.106б със следния текст: В звеното по чл.29 а ал.2  

ЗМСМА се поддържа регистър на всички постъпили  питания  и отговорите по 

тях, който се обявява на интернет-страницата на общината. Председателят на 

общинския съвет  разпорежда актуализирането му в края на всяко тримесечие.  

§23.чл.120 се изменя и допълва както следва: 

  /1/ създава се нова т.6 със следния текст: Организира  обявяването на 

актовете на общинския съвет на интернет страницата на общината . 

§24. Изменя се и се допълва §2 от ПЗР както следва: „Настоящият 

Правилник може да се променя по предложение на най-малко 4 съветника, Кмета 

и консултативния съвет, а решението се приема с мнозинство от 15 съветника.“ 

§25. Чл.16 се изменя.  Председателят на общинския съвет получава 

възнаграждение в размер на 70% от заплатата на кмета.  Необходимите средства 

се осигуряват от общинския бюджет в рамките на бюджета, предвиден за 

общинския съвет. 

§26. Чл.63, ал.1 се изменя и допълва както следва: (1) Заседанията на 

общинския съвет са открити и се излъчват в реално време чрез интернет.   
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 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 деня на неговото 

приемане с изключение на §5 и §25, които влизат в сила от датата на полагане на 

тържествената клетва.     

 

ІІІ. На основание чл. 54, ал. 4 от Правилника за организацията и дейността 

на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска 

администрация прекратява дейността 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: Искате ли почивка?  

(От залата: Да.) 

СЛАВКА КАМЕНОВА: 10 минути почивка, но ви моля, нека да бъдем точни. 

 

* * * * * 

(След почивката): 

СЛАВКА КАМЕНОВА: Уважаеми колеги, продължаваме заседанието на 

Общинския съвет. Моля да обявим кворума за редовността на заседанието. 

(Виолета Бояджиева – гл. експерт в дирекция „АИО и ОМП”: В залата 

присъстват 14 общински съветници.) 

(Бел. на прот.: След почивката в залата присъстват следните общински 

съветници /по азбучен ред/: Анита Чолакова, Димитър Кръстанов, Екатерина 

Гаджева, Ивайло Халваджиев, Костадин Василев, Мария Семерджиева, Михаил 

Гунчев, Петър Мирчев, Петя Пампорова, Петя Язова, Славка Каменова, Стоян 

Иванов, Филип Топов, Юлия Кисьова. След почивката отсъстват следните 

общински съветници /по азбучен ред/: Валентин Кюлхански, Валентин Цолов, 

Емилия Делиева, Иван Пищалов, Илия Томов, Коста Начев, Марияна Методиева, 

Милен Пачелиев, Михаил Генчев, Салих Аршински, Стефан Сабрутев.) 

СЛАВКА КАМЕНОВА: Поради липса на кворум прекъсвам заседанието, с 
почивка до понеделник, 18 декември, 10 часа. Заседанието на Общинския съвет ще 

продължи в понеделник, от 10 часа.  

 

* * * * * 

Днес, 18.01.2016 година, от 10.00 часа, в заседателната зала на Община 

Смолян беше свикан Общинският съвет, за да продължи заседанието си от 

15.01.2016 година, прекъснато поради липса на кворум, при следния, останал за 

обсъждане, 

  

Д Н Е В Е Н   Р Е Д: 

 

17. Вземане на решение за поемане на необходимите средства от ПУДООС към 

МОСВ за доизграждане на обект: „Реконструкция и модернизация на 

регионално депо за ТБО Теклен дол в град Смолян – проектиране и 

строителство на сепарираща и компостираща инсталация за битови 

отпадъци”. 

Докладва: Николай Мелемов – кмет на Община Смолян 
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18. Проект на бюджет 2016 година. 

Докладва: Николай Мелемов – кмет на Община Смолян 

 

СЛАВКА КАМЕНОВА: Добро утро! Уважаеми колеги общински съветници, 

уважаеми кметове, уважаеми журналисти, гости и служители на Общинска 

администрация – Смолян! Преди започване на заседанието на Общинския съвет, 

моля за поименна проверка на присъствието на общинските съветници: 

 

1. Анита Чолакова   – присъства  

2. Валентин Кюлхански   – отсъства 

3. Валентин Цолов   – отсъства 

4. Данчо Киряков    – отсъства  

(Бел. на протокола: Данчо Киряков отсъстваше по време на поименната проверка, 

но след обявяването на кворума зае мястото си в залата). 

5. Димитър Кръстанов   – присъства 

6. Екатерина Гаджева   – присъства 

7. Елисавета Лободова   – отсъства 

8. Емилия Делиева   – отсъства 

9. Ивайло Халваджиев   – присъства 

10.  Иван Пищалов   – отсъства 

11.  Илия Томов    – отсъства 

12.  Кирил Асенов    – отсъства 

13.  Кирил Хаджихристев  – отсъства 

14.  Коста Начев    – отсъства 

15.  Костадин Василев   – присъства 

16.  Мария Семерджиева   – присъства 

17.  Марияна Методиева   – отсъства 

18.  Милен Пачелиев   – отсъства 

19.  Михаил Гунчев   – присъства 

20.  Михаил Генчев   – отсъства 

21.  Петър Мирчев    – отсъства 

22.  Петя Пампорова   – присъства 

23.  Петя Язова    – присъства 

24.  Салих Аршински   – отсъства 

25.  Славка Каменова   – присъства 

26.  Стефан Сабрутев   – отсъства 

27.  Стоян Иванов    – присъства 

28.  Филип Топов    – присъства  

29.  Юлия Кисьова   – присъства  

 

СЛАВКА КАМЕНОВА: Обявявам постъпилите уведомления за уважителни 

отсъствия: От общинския съветник Петър Мирчев, заявено още в петък, както и 

уведомление от общинските съветници от групата на БСП – Стефан Сабрутев, 

Михаил Генчев, инж. Пачелиев и д-р Методиева. От останалите отсъстващи, 

които прочетох… 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Това уважително отсъствие ли е? 

СЛАВКА КАМЕНОВА: Да, прав е г-н кметът. Има уведомление, че отсъстват, но 

дали е уважително, е въпрос на преценка на всички нас. Така или иначе обявената 

причина от общинските съветници на БСП за отсъствие е, че не са се запознали с 
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материалите по докладната за проекта за бюджет. Коментарите оставям за вас, 

включително и въпроса: „Кой изпрати SMS-а на Общинския съвет?”. Няма да 

повтарям общинските съветници, които зачетох и не са направили необходимото 

да уведомят Общинския съвет, че отсъстват по една или друга причина. Обявете 
резултата, г-жо Бояджиева, за присъстващите.  

(Виолета Бояджиева – гл. експерт в дирекция „АИО и ОМП”: В залата 

присъстват 13 общински съветници.) 

СЛАВКА КАМЕНОВА: При присъствие на 13 общински съветници в залата не 

можем да дадем ход на делото, както казваме юристите, не можем да дадем  ход на 

заседанието на Общинския съвет, поради абсолютно несериозното отношение на 

неявилите се общински съветници. Не бих могла да го определя като друго, освен 

като неуважително и скандално, защото Общинският съвет ще одобри бюджет на 

Община Смолян не само в частта за капиталовите разходи, а и в частта за 

останалите дейности, така, както казах и на заседанието на 15 януари. Обявявам 

пресконференция на кмета на Община Смолян. Моля тези, които желаят да 

присъстват и да зададат въпроси след изявлението на г-н Мелемов, да останат в 

залата.  

(Бел. на прот.: Общинският съветник Данчо Киряков влиза в залата, с който 

общинските съветници, присъстващи в залата, стават 14.) 

(Димитър Кръстанов иска думата). 

СЛАВКА КАМЕНОВА: Г-н Кръстанов, ще имате възможност в хода на 

пресконференцията да вземете думата. 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Не, дай му я, нека да… 

СЛАВКА КАМЕНОВА: Но можете като общински съветник, по процедура. Давам 

ви думата с уважение, г-н Кръстанов. 

ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Благодаря ви, г-жо председател. Все пак ние сме 

съветници и да говорим в залата на Общинския съвет е наше най-първо и изконно 

право. Уважаема г-жо председател, уважаеми г-н кмете, уважаеми дами и господа 

кметове на населени места, уважаеми колеги и гости! Политиката е вербално 

занимание. Тоест, тя се изразява преди всичко чрез думи, за да се скрият 

оръжията и да спрат конфронтацията и противопоставянето. Политиката се 
осъществява по правила. Разбира се, има случаи, в които се излиза от някаква 

рамка на правилата. И аз искам не да оправдая моите колеги, които отсъстват 

днес, а да се опитам да обясня защо те не присъстват днес на това заседание, което, 

разбира се, има своята особена важност от гледна точка на обсъжданите 
материали. Преди всичко искам да припомня, че напускането на зала на 

Общински съвет и на Народно събрание и излизането от състава на органа, който 

практически трябва да има във функциите си да ръководи и управлява, да 

насочва цялостната обществена дейност на населените места на териториалната 

общност или на нацията, е една практика, която съществува в 25-годишния 

исторически период, както ние наричаме от началото на промените, това, което се 

случи след 1990 година. Много ми се иска да си спомните, че от тази зала са 

излизали, и сигурно ще излизат и за в бъдеще, и отделни съветници, и определени 

групи, и сме се убеждавали. Да ви припомня ли един конкретен случай? Хайде, ще 

ви го припомня. В качеството си на заместник-областен управител, от тази 

трибуна, на която съм сега, аз съм умолявал Общинския съвет, по-точно групата 

на ГЕРБ, да гласува промяна предназначението за един водоем, за една 

подстанция, най-мощната в Южна България, 40 на 40 мегавата, и за един 

трафопост. Но тогава, в качеството си на политическа група, групата на ГЕРБ 

казаха: „Неееее, няма да гласуваме. Какво ни интересува, че НЕК не може да си 
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въведе в експлоатация подстанция в Стойките, водоема в Гела и един трафопост 

на Пампорово?! Ние искаме Янкова да ни даде един заместник-председател на 

Общинския съвет.” И аз, като човек, който все пак приема тези по-остри 

криволици на политическото битие в България, седнах тука, настрани някъде, 

като представител на държавната администрация, и казах: „Тези хора имат 

основание, те така са решили. Тяхната политическа воля така диктува тяхното 

поведение и по тази причина те не искат да възприемат изключително важните 

инфраструктурни неща, които предстоят.” Сега казвам същото. Моите колеги, 

четиримата, от групата на БСП, която аз ръководя, забележете, по силата на 

партийно решение и затова съм тук, имат своите основания да поискат по-късна 

дата на заседание на Общинския съвет по едни сложни, доста противоречиви 

понякога и не съвсем ясни за всички материали. Не говоря за качеството на 

материалите. Говоря за това, че всеки един от нас има нужда от различно време, 

от по-дълго или по-кратко време, за да се запознае с тях. Така че моите колеги ще 

бъдат тук. Ние ще заемем своята позиция, която има отношение по принцип към 

левите стандарти в политиката, в частност – в местното самоуправление, и ще 

бъдем на равнището на своята отговорност. Получава се така и ние трябва да 

проявим една нормална коректност и толерантност към тези, които са обяснили 

защо не са тук, в тази зала, които търсят по-добрата за своята лична или 

политическа позиция ситуация, за да защитят по начин, по който те го разбират, 

своята политическа, своята обществена функция. Благодаря ви за това. Ще 

присъствам и на пресконференцията. Благодаря ви, г-жо председател. 

СЛАВКА КАМЕНОВА: Благодаря ви, г-н Кръстанов. Давам  думата на г-н 

Мелемов – кмет на община Смолян, за встъпително изявление преди 

пресконференцията. 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Г-н Кръстанов като опитен политик се опита даже и от 

тази ситуация да направи теза. Но според мене тези сравнения не са коректни 

поради простата причина, че тогава за тези случаи, които казахте, ситуацията 

беше такава, че този трафопост беше изграден и ние трябваше постфактум да го 

узаконим. Ние наистина тогава напуснахме, но в крайна сметка той си беше 

узаконен. И няма нищо общо между двете ситуации. За този бюджет е имало 

обществено обсъждане – над 80 човека, над 4 часа е обсъждан. Другата точка пък, 

за която говорим, е много елементарна и не виждам какво неясно има там, заради 

което от КРОС искат да я отлагаме. Всяка община до 2020 година трябва да вдига 

такса депониране, която се внася в РИОСВ. Единственият ход, за да намалим 

тежестта от нашите съграждани, е да направим сепарираща инсталация. Почната 

е. Малко общини са го направили. Ние сме започнали сепариращата инсталация с 
пари, които така или иначе внасяме в РИОСВ. Но за да не чакаме три години да 

съберем 2,5 милиона и тогава да я правим, защото всяка година трябва да вдигаме 

таксата, като в 2020 г. трябва да стане 132 лв. на тон, ние искаме от ПУДООС 

заем, с който да я изградим сега, а с таксите, които ще внасяме в бъдеще, ще 

изплащаме този заем. Кое е неразбираемото и какво по-добро може да се направи? 

Така че, първо, в това отсъствие има достатъчно добра организация, всички го 

виждаме. Втори ден! Тоест тези мотиви изобщо не мога да ги приема. Само че, 

наистина, не е ли тука мястото да се задават и въпроси, да се задават и отговори?! 

А къде иначе трябва да го правим това? Нали затова е заседанието на Общинския 

съвет, нали затова има комисии?! Общинска администрация участва много 

активно и в общественото обсъждане, и в комисиите. Говорим за открито и 

прозрачно управление. Е какво по-открито и  по-прозрачно от това – тука пред 

журналисти, пред колегите кметове, пред граждани да обсъждаме всяка тема?! 
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Един от мотивите е, че много улици са били дадени. Ами естествено, че са дадени 

много – и в зависимост от изпълнението на бюджета, и в зависимост какво се 

налага, коя е най-важна улица и на коя е най-необходимо да се прави ремонт. Това 

е работата на администрацията. Има отдел „Строителен”, има специалисти, които 

работят вече сумати години в общината. Та нима, какво ще обсъждаме, всеки 

съветник за неговата си улица да държи?! Да, списъкът не е малък, но не са 

всички улици в града. И наистина според изпълнението на бюджета ще 

въздействаме на колкото се може повече улици. И пак, какъвто и да е въпросът, ей 

тука е мястото. Къде другаде? И какво точно искат вашите съпартийци, щом ги 

защитавате? „Повече време”. Ами дайте тогава оттук-нататък вие да определяте 

кога да бъде сесията, ние ще бъдем тука. Не мога да разбера, всеки си избира дата, 

или… как да го правим? Винаги е било така досега – насрочва се заседание и 

всеки може да гласува и „против”, и „въздържал се”. Но това наистина е 

неуважение към нашите съграждани. Да не си направиш труда един път в месеца 

да дойдеш на сесия. А вече кой как ще гласува, винаги е имало демокрация. Така 

че истината е, че някой наистина иска да измести мястото, където се дискутират 

важните въпроси за община Смолян – да не е тука, в тази зала, а в някоя друга 

зала. Но в крайна сметка всеки си има лична отговорност. Затова, може да има 

партийни групи, но, ето, вие сте тука. Значи партийното си е партийно, но 

общинската власт и в общината преди всичко се кълняхме да защитаваме 

интересите на общината, а не на партиите. А се получава, че даже тука има една 

коалиция – тройна, нова, която има интереси. Ама нека ги заяви пред 

журналисти, пред всички – и да ги обсъждаме. Ако са добре за Смолян, сигурен 

съм, че и другите съветници ще ги подкрепят. Само че нищо не чуваме. „Нямало е 

време”. Е как да е нямало време, ние този бюджет го обсъждаме вече колко 

време?! Има си срокове в държавата, има си графици. Ясно, че не това е 

проблемът. Но нека да го кажат какъв е проблемът.  

(Димитър Кръстанов иска думата). 

СЛАВКА КАМЕНОВА: Г-н Кръстанов, имате думата. 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Явно ще има диалог между нас днеска. 

ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Г-н кмете, вашето слово цели само едно: Да скрие 

обстоятелството, че вие не може да си организирате управляващата коалиция да 

вземе решение и да приеме бюджета. Не са ви виновни четиримата съветници от 

БСП. Ние сме опозиция. Четирима, петима, с нас и без нас, ние можем да изкажем 

своето мнение, но колкото и точно, и коректно, и професионално да е то, то не е 

решаващо в тази зала. Вие се прегърнахте след първото заседание. Ако си 

спомняте, казах: „Сега на първото заседание ще стане ясно кой как се 
позиционира в тази зала, кой управлява и кой е в опозиция, кой ще търси 

кусурите и кой ще ги заглажда.” Вие имате в момента проблем, не БСП. 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Г-н Кръстанов, вие пак показвате, че за вас нещата са 

политически преди всичко. Добре. 

СЛАВКА КАМЕНОВА: Г-н Топов има думата. 

ФИЛИП ТОПОВ: Добър ден на всички! Наистина, поставени сме в малко 

комплицирана ситуация. Но понеже дадохте думата на г-н Кръстанов, като 

председател на групата на БСП, аз помолих, и благодаря, че ми давате думата, да 

взема отношение. Просто в момента сме наистина в една ситуация на 

пресконференция, на коментар, но мисля, че колкото повече становища се чуят 

сега тука, може би ще бъдат по-анализирани и да се вземе по-нормално 

управленческо решение. Г-н Кръстанов, с вас сме си говорили много пъти. Аз 
много ви уважавам – и като политик, и като управленец, и се изкушавам да 
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спомена приказката, която навремето Чърчил беше заявил: „Няма вечни 

приятели, има вечни интереси”. Ще бъда съвсем кратък и лаконичен. Относно 

това, което вие казахте, че ГЕРБ е напускала заседанието на Общинския съвет: 

Прав е г-н Мелемов, напускали сме, но при едни съвсем коренно различни 

обстоятелства. Първото, което беше, че ние тогава бяхме втора политическа сила 

в Общинския съвет. Вие имахте абсолютното мнозинство, комфортното 

мнозинство. И наши предложения, които наистина представляваха доста солиден 

принос за прозрачно и открито управление, тогава бяха нашите послания към 

избирателите, в правилника да се разпишат едни неща, които са много важни: за 

по-дълъг срок на уведомление на обществеността, за евентуално разпределяне на 

отговорностите и прочие, за така наречения „председателски съвет” и т. н. И това, 

което вие го казахте преди малко, най-малкото е спорно. Защо? Защото ние 

никога не сме проваляли кворума, г-н Кръстанов. И обществеността в Смолян 

трябва да знае. Ние настина напуснахме тогава, когато се искаше квалифицирано 

мнозинство, за да се приеме едно решение за вече изградени обекти, за вече 

осъществени СМР-та. Бяхме поставени в едно унизително положение, г-н 

Кръстанов, да гласуваме нещо, което вече е свършено, а в решението да запишем 

нещо, което или не го разбираме, или сме „мотивирани” в кавички, както казваше 

г-н Аршински в предишното заседание. Затова, много ви моля, недейте да правите 
паралел между поведението на вашата група в момента и онова поведение. Във 

връзка с необходимостта да бъде приет бюджетът: Крайно наложително е да бъде 

приет бюджетът. Аз това го споделям с всички общински съветници и с 
обществеността на Смолян. Бюджетът е израз на политиката на едно по-дълго, по 

стратегическо управление. Считам, че този бюджет за първи път е и по-висок като 

размер, и по-добре балансиран. В крайна сметка, дали бюджетът е най-

прецизният, аз също считам, че не е най-прецизният, но е най-възможният, поне 
на този етап. В тази връзка аз ще помоля своевременно да насрочим ново 

заседание на Общинския съвет, г-жо Каменова. Пратете им още един път 

материалите, да ги четат, макар че имаше обществено обсъждане на този бюджет, 

имаше коментари в комисиите. Но няма лошо да им ги пратим още веднъж. 

Благодаря за вниманието на всички присъстващи в залата.  

СЛАВКА КАМЕНОВА: Г-н Максим Банков, имате заявено предварително 

желание да вземете думата. Ще използвате ли този форум? 

МАКСИМ БАНКОВ – гражданин: Ще го използвам, да. Благодаря ви. Уважаема 

госпожо председател, уважаеми г-н кмет, уважаеми дами и господа общински 

съветници, които сте тук, уважаеми дами и господа  кметове на населени места и 

наместници такива, многоуважаеми журналисти, гости и гражданство! Вземам 

думата като гражданин, като първо ви казвам, че моето изказване не ангажира 

нито една политическа партия или коалиция в местния парламент. Вземам 

думата с голяма тревога, като ще ви дам един пример. Ще започна оттам, като 

напомня на уважаемия г-н кмет, който, тогава като млад такъв, си спомня до 

какви събития се стигна в община Мадан, когато един самозабравил се едър и 

крупен български бизнесмен положи населението на община Мадан, извинете ме, 

ще ви отнема само минута за това, в една небивала ситуация. И аз бях виждал 

бедност, и аз съм имал периоди в живота си, когато съм нямал пари, или леко 

смешно казано – и мен ме е гонил Шаро, но тогава това, което видях, ме накара да 

се ангажирам с всички тия хора. И ако не се беше намесил българският министър-

председател, българската държава, то тогава, повярвайте ми, нещата щяха да 

излязат извън контрол. Сега в община Смолян, повярвайте ми, нещата стоят 

много, много, много близко по този начин. Тук хората са по леко пасивни, по 
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следят нещата, по-умни, по… не зная точната дума как да я кажа, но, повярвайте 
ми, оттук-нататък нещата ще станат необратими. Казвам го не като заплаха. 

Казвам го като предупреждение, че ако вие като председател на Общинския съвет 

и вие като кмет на община Смолян не направите необходимото Общинският съвет 

да заработи, то тогава нещата ще ескалират. Искам да завърша с едно питане към 

председателя на Общинския съвет на община Смолян, и то е следното: Колко 

общински заседания трябва да бъдат провалени, или какъв период от време е 

необходим, за да се отиде на избори за общински съветници, тъй като никой не 
гарантира, че оттук-нататък ще се седне на масата за преговори? Благодаря ви. 

СЛАВКА КАМЕНОВА: Първо, г-н кметът. Само че преди това, уважаеми 

съветници, пропуснахме, може би преди началото на пресконференцията, да 

обявим продължаването на заседанието, тъй като не сме закрили сесията. Ние не 
откриваме заседанието, което беше насрочено, г-н Топов, предварително за 18-ти 

(януари). Ще продължим на 25 януари. За медиите: На 25 януари, от 10.00 часа. 

Това е формално, съвсем формално, тъй като това е и желанието на общинските 
съветници. 25 януари. 

(Журналисти: В момента закривате ли сесията?) 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Те питат, в момента прекъсваме ли сесията? 

СЛАВКА КАМЕНОВА: Не, не, не, заседанието не се закрива. Тоест, продължава 

сесията на 25 януари в 10.00 часа. И продължаваме пресконференцията. 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Г-н Банков, не приемам това, че трябва да направим 

нещо, за да дойдат общинските съветници. Пак казвам, всеки общински съветник 

може да дойде в залата да гласува „въздържал се” и „против”. Но неидването 

наистина е друга мярка, бойкот, който, не виждам аз как бих им въздействал. Да 

им се моля ли? Ето, вижте пак, защото е фрапиращ. За каква политика тука може 

да говорим? Значи, единственото е да предпазим нашите съграждани от по-високи 

такси. ПУДООС има ограничен бюджет. От 265 общини много малко са готови да 

кандидатстват, а още по-малко ще бъдат финансирани. Е, какво правим? Каква 

политика може да има? Искаме ли ние да се изгради сепарираща инсталация час 
по-скоро, за да не вдигаме такса смет, да депонираме по-малко боклук и оттам да 

не вдигаме такса смет?! Каква политика може да има, аз пак не мога да разбера. 

Да дойдат тука и да кажат: „Против съм това”. Добре. И да обясни защо. То това е 

в крайна сметка Общинският съвет. Но да не идват, и то организирано, това вече 

е друго. Ами да направят едно изявление в крайна сметка. Да знаем всички ние, 

гражданите, къде ги стяга, дето се вика, чепикът. Защото, пак казвам: По-

прозрачно управление от това ей тука, на място да кажат: „Не трябва да се гради 

сепарираща инсталация, защото…”. 

СЛАВКА КАМЕНОВА: Г-н Кръстанов. 

ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Аз се извинявам, г-жо председател, но г-н Максим 

Банков очерта една много трагична картина в Смолян. Искам да подчертая, че не 

я оценяме като такава. Просто тук имаме 13 души съветници, 4 от БСП ще дойдат 

на 25-ти, стават 17. Вие попитайте, всички тук, къде са останалите 12, какво 

правят, какви намерения имат и защо декларират едно, а правят друго. Сега 

изведнъж станахме много опозиционерите. Изглежда тази ситуация е по-удобна в 

Общинския съвет – да си в опозиция, отколкото да управляваш. Така че нещата 

нито са толкова трагични, нито биха могли да получат подобно нелепо развитие, 

позволявам си тази дума, каквото имаше преди известно време в Мадан. Знам за 

този случай. В течение бях и тогава, и сега си давам сметка за изводите. Нека да 

изчакаме 25-ти и аз мисля, че ще намерим добрите решения, които ще бъдат 

насочени и към това да се продължи развитието на изграждането на 
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сепариращата инсталация, за да може да се икономисат едни 920 хиляди лева, 

които ще съберем от всеки смолянски гражданин. Казвам „ще съберем”, защото 

Общинският съвет ще ги събере – и от пенсионерите, и от социално слабите, които 

плащат такса твърди битови отпадъци допълнително, 3.0 на 1 000, 25 % 

увеличение. За да спестим тези пари, трябва да изградим сепарираща инсталация. 

Тук е инж. Гаджева, която е обяснявала много пъти и на комисии, и другаде, и 

може да каже, че от това по-добронамерен и по-загрижен за хората жест няма и 

няма да има. Надявам се, че за една седмица няма да се промени чак толкова 

финансово-икономическата ситуация и условията по сключването на договора за 

този безлихвен заем от ПУДООС. Разбира се, не се знае, динамични са нещата. 

Така че, без да драматизираме в излишна степен нещата, ситуацията и 

проблемите, които възникват от това. Попитайте колегите, които преди време 

заявиха, че ще ви подкрепят едни шест месеца твърдо, че застават зад вас, че 

тръгват в посока взаимно консолидиране на силите при управлението. Ние така 

или иначе ще бъдем тук, за да изпълняваме своята обществено ангажирана 

функция. Благодаря. 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Г-н Кръстанов, аз не съм съгласен с вашето изказване: 

„Вие попитайте…”. Аз винаги съм уважавал всеки общински съветник в 

качеството му на такъв. Да си общински съветник не е задължение, а отговорност. 

Така че аз не мога да държа сметка на никой от тях поединично. И не трябва да 

питам. Те трябва да отговорят, те трябва да имат теза. Как да ги питам аз? 

СЛАВКА КАМЕНОВА: Г-н Банков. 

МАКСИМ БАНКОВ: Извинявайте, че се налага отново да взема думата. Но като 

гражданин ви казвам, че присъствах на една от комисиите, когато се говореше за 

проектобюджета. Не исках въобще като гражданин да говоря за това. Това е 
работа на общинските съветници и само на тях. Но не мога да не взема думата и 

да ви кажа в изблик на откровение какво видях и какво чух. На поставен въпрос 
от Кирил Асенов: „Госпожо Аръчкова, какъв е проектобюджетът за 

сметосъбиращата фирма за 2016 година?”, тя каза: „Като миналогодишния.” 

Възпроизвеждам ви точните думи. И той каза: „3 600 000 лева?”, тя отговори: 

„Да.” Ето, г-жа Аръчкова, която е прекрасен заместник-кмет, излъга със 

скромните 500 хиляди лева, или половин милион. Може би това е една от 

причините да бъдат провокирани и КРОС. Благодаря ви. 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Само да не превръщаме в театър цялата работа. Г-н 

Банков, за първи път сте на сесия. В тази зала обикновено не викаме, г-н Банков. 

СЛАВКА КАМЕНОВА: Моля за по-спокоен тон. А на въпроса ви кога могат да 

бъдат прекратени правомощията на Общинския съвет, първо трябва да се 
отговори на въпроса, че преди това ще бъдат прекратени правомощията на 

общинските съветници, които по неуважителни причини не се явяват в зала. Ако 

няма други въпроси, от журналистите ако няма въпроси, прекратяваме… Г-н 

Сарахошев. 

ВАСИЛ САРАХОШЕВ – гражданин: Здравейте на всички! Няма да изреждам 

поименно. Който не ме познава, Васил Сарахошев се казвам. Не обичам да се 
занимавам с политика, независимо че съм бил за две години и половина временно 

заместник-кмет на едно населено място. Не съм бил член на политически партии и 

не ме интересуват, честно казано, политическите партии. Дали в момента 

управлява ГЕРБ, или преди това БСП, за мен е важно всичко да е в полза на 

хората. Живял съм в София 35 години. Върнал съм се тука заради малката ми 

дъщеря, която иска да живее в този град, вместо обратното, където всички деца 

заминават и остават – в София. За мен изборите не трябва да бъдат война. Какво е 
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това нещо? Това не е София, това е Смолян – има огромна разлика. Изброените 
общински съветници трябва да работят. Който не работи, си отива – дали е от 

ГЕРБ, дали е от КРОС, дали е от БСП, няма никакво значение. Моите уважения  

към всички, към Кирил Асенов, към Кръстанов и към всички останали. Обаче не 

мога да си обясня как ще задържим хората, които постоянно напускат Смолян и 

този град обезлюдява. И когато аз се връщах още преди години и не беше тази 

криза, ми казваха: „Ти какво правиш тука, защо си остави бизнеса и работата в 

София?”, аз им казах: „Този град не трябва да загива.” Ами, извинете ме, той ще 

загине. Какво искаме да постигнем? Аз казвам следното, и всеки го казва: Нещата 

се решават в диалог. Не правя политическо изказване и не ме интересуват 

политическите партии. Нещата се решават в диалог. Не знам кой какво търси, 

когато го няма тука, и как го търси. Опитах се да прочета поне изявления в 

пресата, в медиите, няма и такова. Извинявайте, значи наистина моето 

предложение е, не знам наредбите на Общинския съвет, и приключвам, но никой 

не е докаран насила тука. Още повече, извинявам се и на г-н Кръстанов, когото 

много уважавам, и той знае много добре: Значи не ми говорете, че, аджеба, 

общинските съветници нямали време да се запознаят с бюджета. Извинете ме, аз 
съм прост инженер, не съм икономист, ама съм се запознал за три дена. 

Извинявайте, това се случва за първи път. Аз през 2008 година съм се върнал. 

Обичам да присъствам на заседанията като обществена личност, нищо повече. И 

изведнъж: Това са най-опитните хора, вероятно най-интелигентните и образовани, 

които са избрани, нали така се предполага, при това за първи път избрани с 

мажоритарен вот, което означава, че хората ги подкрепят поединично, а не по 

партийному, което е окей, много добре стана. И какво правим в края на краищата 

– те, първо, не могат да разберат бюджета, второ – ги няма, трето – не дават да 

обяснят за какво става въпрос. Не обвинявам никого. Уважавам, пак казвам, 

всички групи, които са тука, но като личности. На който не му харесва, нека да си 

подаде оставката. Има си ред, мисля. Общинската избирателна комисия ще даде 

на следващия, на следващия, и накрая ще се разпадне, и така. Иначе ще се 

разпадне Смолян. Сори, както казват. 

СЛАВКА КАМЕНОВА: Благодаря ви, г-н Сарахошев. Закривам 

пресконференцията. Ще се видим на 25 януари, в 10 часа, с продължаване 

разглеждането на последните две точки от дневния ред. 

 

* * * * * 

 

Днес, 25.01.2016 година, от 10.00 часа, в заседателната зала на Община 

Смолян беше свикан за втори път Общинският съвет, след като при свикването 

му на 18.01.2016 г. липсваше необходимият кворум (отразено в настоящия 

протокол), за да продължи заседанието си от 15.01.2016 година, прекъснато поради 

липса на кворум, при следния, останал за обсъждане, 

  

Д Н Е В Е Н   Р Е Д: 

 

17. Вземане на решение за поемане на необходимите средства от ПУДООС към 

МОСВ за доизграждане на обект: „Реконструкция и модернизация на 

регионално депо за ТБО Теклен дол в град Смолян – проектиране и 

строителство на сепарираща и компостираща инсталация за битови 

отпадъци”. 

Докладва: Николай Мелемов – кмет на Община Смолян 
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18. Проект на бюджет 2016 година. 

Докладва: Николай Мелемов – кмет на Община Смолян 

 

СЛАВКА КАМЕНОВА: Добро утро на всички! Г-жо Бояджиева, да проверим 

кворума. 

(Виолета Бояджиева – гл. експерт в дирекция „АИО и ОМП”: В залата 

присъстват 26 общински съветници.) 

СЛАВКА КАМЕНОВА: 26 общински съветници. Налице е кворум. Откривам 

поредното заседание от насроченото заседание, с останали за разглеждане две 

точки.  

 

ПО СЕДЕМНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Вземане на решение за 

поемане на необходимите средства от ПУДООС към МОСВ за доизграждане на 

обект: „Реконструкция и модернизация на регионално депо за ТБО Теклен дол в 

град Смолян – проектиране и строителство на сепарираща и компостираща 

инсталация за битови отпадъци”. 

Докладва: Николай Мелемов – кмет на Община Смолян 

 

 

СЛАВКА КАМЕНОВА: По това предложение на кмета, разгледано във всички 

Постоянни комисии, има постъпило предложение само от Комисията по 

териториално устройство за отлагане. Междувременно бяха предоставени 

материалите, които бяха заявени от общинските съветници. До момента са 

предоставени всички материали, които са и на разположение в сградата на 

Общинския съвет. Давам думата на вносителя на предложението, г-н Мелемов, 

кмет на община Смолян. 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Уважаеми дами и господа общински съветници, колеги 

кметове, гости! Смисълът на тази докладна е, че такса депониране на отпадъци ще 

расте до 2020 година и трябва да стане над 100 лева. За миналата година е била 28 

лева, за 2016 година ще е 36 лева на тон депониране. Това важи за всички общини 

в България. Единственият начин да намалим тежестта за нашите съграждани е да 

изградим сепарираща инсталация, т. е. да намаляваме количеството депониран 

отпадък. Затова искаме от ПУДООС заем, който, в докладната ясно добавяме в 

решението точка, че ще бъде изплатен точно с тия отчисления, които правим в 

РИОСВ, и не само от община Смолян, а и от община Чепеларе, и Баните, тъй като 

Теклен дол е регионално депо, а не е само на община Смолян. Идеята е да го 

изградим и по този начин, както казах, да намалим количеството отпадък, който 

депонираме, както и да удължим живота на сметището. Така че смятам, че 

безспорно това, което правим, е важно за всички жители на община Смолян и не 
виждам никакви съмнения, че това трябва да стане. Защото другият вариант е в 

годините да чакаме да се натрупа сумата в РИОСВ и тогава да го изграждаме. По-

логично е да го изградим сега и още от догодина да имаме намален депониран 

отпадък. 

СЛАВКА КАМЕНОВА: Откривам дискусия по внесеното предложение. 

Изказвания?  

(Михаил Генчев иска думата по процедура). 

СЛАВКА КАМЕНОВА: Г-н Генчев. 
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МИХАИЛ ГЕНЧЕВ: Г-жо председател, както съобщихте, има процедурно 

предложение от Комисията по ТСУ за отлагане. Моля да се гласува по реда на 

правилника. 

СЛАВКА КАМЕНОВА: Предложението за отлагане ще се гласува по процедура, 

съгласно правилника, след приключване на разискванията и по поредността на 

гласуванията по чл. 81 от правилника. Това е процедурата. Г-н Кръстанов. 

ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Благодаря ви, уважаема г-жо председател. Уважаеми г-

н кмете, уважаеми кметове на населени места и кметски наместници, уважаеми 

колеги общински съветници и гости! Принципното предложение на Комисията по 

устройство на територията и общинска собственост и отделните становища на 

други колеги ме карат да застана твърдо на позицията, че обсъждайки като цяло 

комплекс от въпроси, свързани със сметосъбирането и обработката на твърдите 
битови отпадъци, налага да отложим този въпрос, колкото и проблематично да е 
от гледна точка на твърдението, че ние закъсняваме за сесията на ПУДООС. 

Безлихвеният заем от 2 600 000 за доизграждане на инсталация за сепариране на 

твърдите битови отпадъци в Телкен дол така или иначе е нещо, което трябва да се 

случи в Смолян, за да може да бъдат икономисан, може би това е най-точната 

дума, онзи паричен ресурс, който се събира от гражданите на Смолян – и от 

пенсионера, и от работещия, и от безработния, от всички жители на общината, за 

да се отговори на изискванията на чл. 64 от Закона за управление на отпадъците. 

Това обаче е пряко свързано, както казах, с комплекс от въпроси, които ние ще 

обсъждаме в съвместно заседание на комисиите на 8 февруари. Вече е насрочено 

това обсъждане. И принципно, както сме се договорили, като предмет на дейност 

на една работна група, която експертно и пряко ще се занимае с всичките тези 

въпроси. Така че, погледнато от тази гледна точка, от конкретните стъпки, които 

вече са направени в тази посока, аз предлагам да подкрепим конкретното 

предложение, оформило се в Комисията по устройство на територията и общинска 

собственост, а именно да отложим обсъждането на този въпрос в съответствие с 
изискванията на чл. 81 от нашия правилник. И тогава, когато получим 

отговорите на другите въпроси, да се върнем и да преразгледаме този въпрос, пак 

казвам, в контекста на целия комплекс от въпроси, свързани с прегледа на 

конкретните договори, които имаме, на анексите към тях и стремежа да се 

оптимизира целият този паричен поток, който отива от население – през 
общината – към сметосъбиращите, сметоизвозващи и обработващи твърдите 

битови отпадъци фирми. От тази гледна точка заставам категорично зад 

предложението на Комисията по устройство на територията и общинска 

собственост. Благодаря. 

СЛАВКА КАМЕНОВА: Уважаеми колеги съветници! Предлагам на вашето 

внимание един проект за решение от името на Консултативния съвет, създаден в 

Общинския съвет. Беше направено едно обширно обсъждане на предложенията, 

които постъпиха междувременно за разглеждане на всички договори, сключени 

във връзка със сметосъбирането, като предлагаме Общинският съвет да вземе 

решение, с което да създаде работна група в състав: Екатерина Гаджева, Петя 

Язова, Кирил Асенов, Кирил Хаджихристев, Димитър Кръстанов, Стефан 

Сабрутев, Салих Аршински и Костадин Василев, която работна група да има за 

задача да прегледа всички материали, свързани със сметосъбирането, в срок до 8 

февруари, когато е насрочено съвместното заседание на комисиите за разглеждане 

на предложението, това е формалният мотив за насрочване на заседанието на 

комисиите, да направят конкретно предложение, което да бъде обсъдено, прието и 

внесено в заседание на Общинския съвет, и което предложение цели да направи 
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ясно какво е становището на Общинския съвет и какво предлага на кмета като 

решение, след като прегледа всички тези договори. Има ли предложения и 

изказвания в тази връзка? Г-жа Гаджева. 

ЕКАТЕРИНА ГАДЖЕВА: Уважаема г-жо председател, уважаеми г-н кмет! Моето 

изказване е в посока и първата точка, а така също и предложението за състава на 

тази комисия. Изцяло подкрепям създаването на такава комисия, за да може 

наистина пред гражданите на община Смолян и нашите избиратели да се говори с 
конкретни факти, проверени, изяснени и точни. А по отношение на докладната, 

която коментирахме преди малко, а именно за ПУДООС, дали да бъде оттеглена 

или не, много ми се иска да разясня на гражданите, предполагам всички знаят, но 

все пак ще си позволя, какво е „ПУДООС”. „ПУДООС” е „Предприятие за 

управление на дейности по опазване на околната среда” към Министерството на 

околната среда и водите. От ПУДООС не са бързи кредитите, които мамят 

гражданите и се чудят на кой да натресат един заем. Парите там са кратни, 

определени и са целеви. Отпускат се само за проекти, които имат важно и 

съществено значение за извършване на дейности по околна среда. Така че, когато 

ние внесем нашия проект, ако той е такъв, той ще бъде финансиран. Уведомявам 

ви също така, че решението се взема от управителен съвет, в който фигурират 

експерти от различни дирекции, а когато е необходимо, се привличат и 

съответните становища от специализираните дирекции към МОСВ. Така че 

считам, че това е още една сигурност за нашите граждани, че един слаб, фалшив, 

раздут проект, с нереален бюджет и не точно място, няма да бъде финансиран. 

Тоест, тук не е достатъчно ние да го подадем, за да завалят към нас едни парични 

потоци. Още веднъж казвам, че парите не са неброени, за съжаление, и че колкото 

по-бързо се реагира, толкова по-висока е вероятността нещата да се случат. 

Другото, което според мен е важно, е, че тук бенефициент на проекта е Община 

Смолян. Тоест, конкретният бенефициент не е фирма, предмет на проверка на 

договорите, а една община. Така че дори и да се открие, че има пороци, дори да 

бъдат отстранени, или да доведат до разтрогване на договори, едното няма 

отношение към другото. Общината е бенефициент и привличането на тези 

средства ще позволи да се случат съоръженията във вида, в който са предвидени, 

независимо  кой ще ги строи. Искам да обърна внимание, тъй като се коментира 

многократно там ли е мястото на двете съоръжения: Тук имаме две съоръжения. 

Едното е инсталация за сепариране, а другото е инсталация за зелени и био-

отпадъци. Още в доста ранен етап, 2012-2013, е коментирано мястото с експерти на 

общината, това не беше казано, мисля, и е имало дори предложения за 

разполагане на тази инсталация в края на Средок. Но това е невъзможно по 

нормативни изисквания. Там е базата на Налбантови, в близост е до реката. Това 

е било едно от предложенията. Следите последните промени, които ще настъпят 

към Закона за околната среда и Закона за управление на отпадъците. 
Площадките, дори пунктовете за събиране на вторични суровини ще излязат от 

населените места. А знаете какво са вторични суровини. Това е чантата с 
празните бутилки и чантата с хартията. Тоест, това не е контейнерът, в който има 

всичко. Тъй като, който изхвърля боклука и който генерира боклука, има 

представа какво се съдържа в него, удачно ли е това разтоварване да се случи в 

населеното място. Така че този проект, лично аз считам, че е много важен и ще е 

първите стъпки към намаляване на таксата на гражданите на община Смолян. В 

същото време обръщам особена важност и на разделното събиране, на което 

трябва да наблегнем. Всички общини са предвидили такова. Ние също имаме 

такъв договор. Мисля, че има лека заблуда за сепариране на общ отпадък от 
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контейнера, където има всичко – от памперси до бутилка, заедно омесени, където 

качеството на хартията е различно, от това на събиране на отпадъци от кошовете 

за разделно събиране. Надявам се тази комисия, която сформираме, наистина да 

даде нужния резултат, да се прегледат документите, да стъпим на договорите, да 

стъпим на всички факти, сравнителни или не, защото човек като си направи 

труда да сравни уж съпоставими данни, се оказва, че не всичко е точно така както 

изглежда и точно така както се казва. Така че лично аз смятам, че това, което ще 

решим ние на 8-ми, няма отношение към докладната за ПУДООС, тъй като, пак 

казвам, неин бенефициент е Община Смолян, а не конкретна фирма. Ще бъде 

изплащана от нашите отчисления, както и на Чепеларе, както и на Баните. 

Именно поради това няма как тези две общини да си направят самостоятелни 

площадки за сепариране, тъй като работим на регионален принцип. Тук кметът 

изявява волята на едно регионално сдружение. Той не е само кмет на община 

Смолян, той не е в това качество, когато говорим за регионалното управление на 

отпадъците. Той изразява волята на регионалното сдружение, така че тази воля е 

обща. Нищо не пречи според мен да се вземе решение, а впоследствие, ако бъдат 

открити пасиви, за пореден път казвам, аз също съм данъкоплатец, избрана съм от 

данъкоплатци, когато фактите говорят в обратна посока, мисля, че разумното 

решение ще бъде да се коригират документите. Но до доказване на това с общи 

твърдения, считам, че не се получава добър резултат. Благодаря. 

СЛАВКА КАМЕНОВА: Други изказвания, становища? Г-жа Чолакова. 

АНИТА ЧОЛАКОВА: Здравейте и от мен! Бих искала само да припомня какъв 

беше поводът за поискването да се отложи тази точка по време на комисията. 

Заседанието беше на 12-ти. Преди това беше постъпило искане за получаване на 

допълнителни документи и справки. Искането беше на г-н Кирил Асенов, затова 

защото той каза, че няма да има технологично време да се запознае с документите. 

Така беше и ние затова го подкрепихме. От 12-ти досега е минало много време. 

Всички сме се запознали с нужните документи по тази точка, така че заставам 

насреща, т. е. не подкрепям предложението за отлагане, няма причина. 

СЛАВКА КАМЕНОВА: Други изказвания? Заповядайте, г-жо Делиева. 

ЕМИЛИЯ ДЕЛИЕВА: Уважаема г-жо председател, уважаеми г-н кмет, уважаеми 

колеги, кметове! Искаме да изясним един въпрос: Кредитът от ПУДООС към 

общината или към фирмата-изпълнител ще бъде? И второ: Ако по някаква 

причина се прекрати договорът с фирмата, кой ще консумира кредита? Искаме да 

чуем експертно мнение на колеги. Благодаря ви. 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Да отговоря. 

СЛАВКА КАМЕНОВА: Г-н Мелемов. 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Не случайно Общинският съвет взима решение, значи 

кредитът е към общината. Разяснявам: В 2015-та сме депонирали 18 000 тона 

боклук и сме плащали 28 лева за депонирането. В 2016-та ще плащаме 36 лева. 

Тоест, тия пари ще се плащат оттук-нататък винаги и ще растат. И без да правим 

сепарираща инсталация, винаги ние ще плащаме тази такса. Идеята на 

сепариращата е, да депонираме по-малко боклук. И затова, въпреки растежа на 

тази цена, да не натоварваме нашите съграждани. Общината е бенефициент, 

Общинският съвет взима решение. Така че, ако по някакъв повод е развален 

договорът, ще има нов изпълнител, но депото си остава. 

СЛАВКА КАМЕНОВА: Други въпроси, изказвания, становища? Г-н Асенов. 

КИРИЛ АСЕНОВ: Уважаеми дами и господа, колеги! Имам един въпрос: В 

момента общината ли изпълнява строителството, или компания, избрана на търг? 

Обществена поръчка ли, или там, както е? 
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НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Отговорът е, че наистина е фирма, избрана с конкурс. 

КИРИЛ АСЕНОВ: При условие, че получим това финансиране, ще има ли нов 

конкурс и нов търг, или същата фирма ще изпълнява строителството? 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Значи и без това финансиране, същата фирма изпълнява. 

Тя е спечелила конкурс да изгражда сепарираща инсталация. Въпросът е, че 

единият вариант, ако сега не вземем решение, ще чакаме да съберем пари и пак тя 

ще довърши сепариращата инсталация. Ако вземем сега кредит от ПУДООС, ще 

го изградим тази година и от догодина ще бъде по-малко количеството депониран 

отпадък. 

КИРИЛ АСЕНОВ: Тоест моят въпрос е: Получаваме това финансиране, ние 
плащаме на една фирма, която вече е спечелила търга при някакви условия в 

миналото, и тя продължава да строи с тези пари това? 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Да. 

КИРИЛ АСЕНОВ: Значи мнението, поне на колегите, с които аз съм обсъдил този 

въпрос, на нашата група, е, че ние не трябва да получим тези пари преди да знаем 

за какво ще се изхарчат. Продължаваме да не сме получили част от 

документацията. Имаме единствено някакви количества, които са свързани с 

реализацията, без стойности. Имаме достъп до част от информацията и бихме 
помолили за останалата, за да може наистина ние да сме компетентни. На мен 

поне ми трябват два до три работни дни, за да се подготвя – от получаването на 

информацията до момента, в който мога да изразя мнението си по такъв казус. 

Благодаря ви. 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Тоест, да отложим сесията на Общинския съвет с два 

дена, така ли? 

КИРИЛ АСЕНОВ: Ако приемем, че днеска получа информация по темата, 

разбира се, три работни дни, смятайте, че в петък съм абсолютно готов да ви дам 

моето становище. Предполагам, че и колегите така. Нека и те да кажат. 

СЛАВКА КАМЕНОВА: Други изказвания? Г-н Кръстанов. 

ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Благодаря ви, г-жо председател. Уважаеми колеги, на 8 

февруари предстои съвместно заседание на Постоянните комисии на Общинския 

съвет в Смолян във връзка с комплекс от въпроси, свързани със сметосъбиране и 

обработка на твърдите битови отпадъци. Този въпрос е пряко свързан с нашето 

намерение да направим преглед на, както казах, комплекс от въпроси, свързани 

със сметосъбиране и обработка. Така че на нас специално два-три дена не ни 

решават въпроса. Ние считаме, че по този въпрос трябва да се произнесем след 

съвместното заседание, когато ще се оформи вече становището на мнозинството в 

Общинския съвет по този въпрос. И това е най-естественото. След съвместното 

заседание, тук стана дума и за работната група, която ще подготви конкретните 
експертни материали, или поне на експертно равнище, ще трябва да се оформи 

проект за решение, което да се обсъди, да има дискусия в Общинския съвет и 

тогава да стане ясно как продължаваме. Отново подчертавам: Този въпрос с 

безлихвения кредит от ПУДООС е пряко свързан с другите въпроси. И затуй най-

логично е според нас той да бъде решен при оформяне на становището след 8 

февруари. Благодаря. 

СЛАВКА КАМЕНОВА: Г-н кметът. 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Тука държа справката и само това да ви зачета: В 2011 

година такса депониране е била 3 лв. При присъединяването на България към 

Европейския съюз е прието, че в 2020 година трябва да стане 132 лв. Била е 3 лв., в 

2015 година е била 28 лв., тази година – 36 лв. Това е за всички общини. И тия 

пари ние ги внасяме, имаме или нямаме сепарираща инсталация. Тоест, в 2020 
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година ще внасяме 132 лв. Заемът, който искаме, ще го изплащаме от тия пари, 

ние ги внасяме така или иначе. Подчертавам: Не натоварваме нашите 

съграждани допълнително. Но ако изградим сепарираща инсталация, по-малко 

количество боклук ще депонираме. И отделно от пластмаси, стъкла и т. н., може 

да взимаме пари. За мене въпросът е безспорен. Смолян е една от малкото общини, 

които са напред в изграждането на сепарираща инсталация. Решението е ваше, 

естествено. 

СЛАВКА КАМЕНОВА: Г-н Асенов. 

КИРИЛ АСЕНОВ: Уважаеми г-н кмете, уважаеми дами и господа, колеги! Вижте, 

няма никакъв спор, че трябва да има сепарираща инсталация. Ние се опитваме да 

преместим спора на едно съвсем друго място, където е логичното му място. Това 

ли е мястото за линията за сепариране на отпадъци, или не е това мястото? Без да 

съм видял документите, аз не мога да преценя дали е рентабилно на 12 или 13 км. 

да се кара едно стъкло, то да се сепарира, да се върне обратно през града и да 

отиде в Пловдив, или там, където ще го продаваме. При условие, че ние отделяме 

между 2 и 3 тона стъкло на ден като град, за мен това е странно решение, 

икономически странно. За мен не е логично полимерите, които отделяме под 

формата на бутилки, опаковки и т.н., които по проста експертиза се твърди, че са 

над 2 тона на ден, да ги закараме някъде и да ги върнем по обратния път дотук, за 

да отидат те там, където ние ще успеем да ги продадем – в Пловдив, или където им 

е пазарът. Не разбирам защо хартията, която така или иначе е евтина и е не 
повече от 120 лв./тон, ние да я транспортираме допълнително 25 или 30 км., за да я 

отделим и да я върнем до нашето място, откъдето тя е събрана, за да отидем там, 

където може да я реализираме. По тази причина, съвсем човешки, искам всички 

да разберат, че не става въпрос за никакво заяждане, ние искаме да знаем, че тези 

пари, харчейки ги, ние ги харчим отговорно. Сигурно според вас е логично да се 

направи тази линия днеска по начина, по който ви е предложено. Само че аз не 
съм убеден, след като влезнах в „Гугъл” и намерих три или четири инсталации за 

по 100 хиляди лева, за какво ще похарчим 2,5 милиона. Извинявайте, простете 
невежеството ми, ама искам да разбера все пак, като давам гласа си за нещо, което 

струва пари на общината и на хората, които са жители на град Смолян, за какво 

ги давам тези пари, в смисъл за какво давам гласа си? Моята позиция е, че трябва 

първо да бъдем информирани за това. След това сме готови да подкрепим, разбира 

се. Да, трябва да има, няма никакъв въпрос, има ресурс, в това има пари, има 

приходи за общината, няма смисъл да бъдем увещавани. Благодаря ви. 

СЛАВКА КАМЕНОВА: Други предложения? Поддържате предложението, г-н 

Асенов, да се отложи с няколко дни? 

(Кирил Асенов кимна утвърдително.) 

СЛАВКА КАМЕНОВА: Ако няма други разисквания, моля да прекратим 

разискванията. 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Може ли думата? 

СЛАВКА КАМЕНОВА: Искате думата? 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Последно. 

СЛАВКА КАМЕНОВА: Г-н Мелемов. 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Последно разяснение и повече няма да взимам думата. 

Значи ние тия пари ще ги дадем така или иначе. Но ако направим сепарираща 

инсталация, ще ги даваме пет години, ако не направим – ще ги даваме две-три 

години, грубо казано. Парите ги даваме неизбежно. Но със сепарираща 

инсталация ще изпащаме заема пет години, тъй като ще намалим количеството 
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депониран отпадък и по този начин тия 2,5 милиона примерно ще станат  за пет. 

Ако не направим сепарираща, пак ще ги дадем, само че за две години, или за три. 

СЛАВКА КАМЕНОВА: Г-н Аршински. 

САЛИХ АРШИНСКИ: Уважаема г-жо председател, г-н кмет, съветници! Дотука 

фактическата ситуация е такава: Мисля, че ще има консенсус да се формира тази 

експертна група от общинска администрация и съответно група от съветници за 

разглеждане за сметосъбирането. Не знам колко време ще отнеме да излезем с 

предложение. Вероятно средата на февруари. Сега чух от инж. Гаджева, че 

кредитът, който искаме, от 2,5 милиона лева, е кредит към общината. В смисъл 

имаше един въпрос, извинявам се, ако е неясен въпросът, но имаше една теза, че 

гласувайки този кредит и получавайки го съответно, той отива директно при 

фирмата изпълнител. Въпросът е: Ако така се случи, че тези експертни групи 

стигнат до положение, в което ревизират или прекратят договора с 

изпълняващата фирма, тези 2,5 милиона, които ще получим евентуално, тази 

фирма може ли да продължи да ги изпълнява, или евентуално при нова поръчка 

новата фирма ще усвоява тези средства? Това е първият въпрос. А вторият ми 

въпрос е, понеже не съм запознат: Колко технологично би отнело на ПУДООС, за 

да вземе решение за отпускане на този кредит? Не знам как заседава тази 

институция, само знам, че е два пъти годишно. Защото може да се случи така, че 

ревизирането, евентуално прекратяването на договора да се случи в рамките на 

един, два или три месеца, а договорът да дойде в края на годината. Чух в 

експертния съвет, мисля, че от г-н Кръстанов, че ПУДООС заседава два пъти 

годишно. Тези са чисто технологични въпроси, на които ще помоля експерти да 

отговорят. Идеята е да не загубим време, да не загубим пари. Благодаря. 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: ПУДООС има един бюджет. Примерно, 50 милиона. Не 

знам колко е. Като има бюджет, заседава, като няма бюджет – не заседава. Може и 

един път годишно да заседава. Като похарчи бюджета, после няма смисъл да 

заседава. Тоест има бюджет, докато го изразходи,  колко пъти годишно, не е 

казано, може и три пъти, докато изразходи бюджета. Наистина ПУДООС не се 

интересува от фирмата-изпълнител. Няма договор с фирмата, а общината има 

договор с фирмата. Така че от ПУДООС не ги касае, те дават парите на Община 

Смолян за изграждане на сепарираща инсталация. 

СЛАВКА КАМЕНОВА: Г-н Асенов вдигна ръка първо. След това е г-жа Язова. 

(Кирил Асенов преотстъпи думата на Петя Язова). 

СЛАВКА КАМЕНОВА: Г-жо Язова, заповядайте. 

ПЕТЯ ЯЗОВА: Уважаема г-жо председател, уважаеми общински съветници, 

уважаеми граждани! Искам да кажа нещо: Комисията, която се е създала, със 

сигурност ще разглежда комплекс от въпроси, свързани с договорите, касаещи, 

най-общо казано, сметосъбирането. Станах, за да кажа само, че проектът за 

сепариращата инсталация е факт, т. е. той е одобрен, има разрешение за строеж. И 

със сигурност общинските съветници нямат правомощията да разглеждат 

техническите въпроси, свързани с този проект, мястото на сепариращата 

инсталация и т. н. Тоест, считам, че се получава една малка манипулация по 

отношение на съществуващата и изграждащата се вече в момента сепарираща 

инсталация. И отново само да кажа, че бенефициент на този кредит е Община 

Смолян. Дали ще го строи една или друга фирма, това зависи от Община Смолян, 

зависи и от решенията, естествено, на тази комисия, които ще се вземат. 

Благодаря. 

СЛАВКА КАМЕНОВА: Благодаря ви, г-жо Язова. Г-жо Гаджева. 

(Екатерина Гаджева преотстъпи думата на Кирил Асенов). 
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КИРИЛ АСЕНОВ: Уважаеми г-н кмете, дами и господа, колеги! Тук няма спор за 

това дали има влезнало в сила строително разрешение, къде е определено мястото 

и как е определено. То е такова, каквото е. Говорим за последната воля на 

Общинския съвет – да финансира с дълг нещо, което аз лично не съм убеден, че 

струва толкова, колкото е по тръжните документи. Един компютър, който в 

момента е много модерен на пазара, ако ние се договорим, че аз ще ви го доставя 

сега, а по някакви причини вие не ми внесете аванс, и аз трябва да ви го доставя 

след три години, или след две години, той вече струва 1/5 от цената. Аз твърдя, и 

стоя зад думите си, че оборудването, което е предвидено в тази инсталация, в 

момента може да бъде намерено на пазара на пъти по-ниска цена. Аз твърдя, че 

общественото мнение е, че става въпрос за силно занижени средства в отрасъл 

„Сметосъбиране” на община Смолян. Аз твърдя, че строителството на тази 

инсталация е поредното нещо, което ще бръкне в джоба на смолянчани 

несъразмерно към свършена работа, което наблюдаваме с невъоръжено око и 

всички знаете. Аз твърдя, че с гласа си ние да платим тази инсталация, т. е. да се 

разпоредим с това да вземем дълг, който автоматически ще отиде в джоба на 

строителя, ние задължаваме смолянчани несъразмерно с това, което можем да 

постигнем днес. Аз мисля, че при разглеждането на договорите, този е един от 

договорите, който трябва да бъде предоговорен и да бъде обект на разглеждане от 

комисията, която така или иначе сме нарочили за създаване. По този повод 

апелирам да гласувате за отлагане на тази точка, след като се запознаем с всички 

компоненти и мине тази комисия, за да сме наясно какво правим точно. Вие 
преценете как ще гласувате. Благодаря. 

СЛАВКА КАМЕНОВА: Г-жо Гаджева, заповядайте. 

ЕКАТЕРИНА ГАДЖЕВА: Уважаема г-жо председател, уважаеми г-н кмет! Ще 

бъда съвсем кратка. Помъчих в първото си изказване доста детайлно да направя 

преглед на дейността, но изглежда не съм много убедителна, или говоря твърде 
терминологично. Но още веднъж казвам, че ПУДООС ще прегледа проекта преди 

да го финансира. Това беше акцентът в първото ми изказване. Така че ние вече 

имаме сключен договор, на базата на който от отчисления това нещо ще се случи. 

Чрез ПУДООС освен, че ще се случи по-бързо, за да бъде финансиран този проект, 

той ще бъде ревизиран, включително и в раздел „Цени”, ако има необходимост от 

такова нещо. Другото важно нещо е, че ако мине през ПУДООС, имаме още едно 

ниво на контрол на разходване на средствата. Тъй като независимо, че това е 

безлихвен заем, а не безвъзмездна финансова помощ, ПУДООС заплаща на реално 

извършени актове, след актуването им. Тоест, ние имаме инвеститорски контрол 

освен от страна на надзор, от страна на общината – и от страна на ПУДООС. Така 

че според мен това от още една гледна точка гарантира интереса на гражданите. 

Нали, ако не подходим с крайно недоверие и към тази институция. 

Присъединявам се към мнението на г-жа Язова. Аз затова направих една 

ретроспекция към 2012 и 2013 г., когато беше взето решение и избрано мястото на 

площадката. И отново казвам, че сепариращата инсталация ще помогне много, но 

много по-важно е разделното събиране. Защото от сепариращата инсталация няма 

да излезе чиста хартия, след като тя е била в коша с вчерашната вечеря и 

памперсите. Това трябва да стане на фаза разделно събиране. Така че имаме 
какво да направим, имаме и такъв договор. Трябва да погледнем навсякъде и да 

гледаме на нещата комплексно, за да можем да постигаме целите. Благодаря. 

СЛАВКА КАМЕНОВА: Г-н Кръстанов. 

ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Благодаря ви, г-жо председател. Уважаеми колеги! 

Ясно е, че има въпроси, чийто отговор ще очакваме в най-близко време от 
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органите, за които, общо-взето, се  договаряме да бъдат създадени. Има обаче един 

въпрос, по който искам отново да се изкажа категорично, и той е, че на нас ни 

предстои да прегледаме основните елементи на някои договори, свързани като 

цяло, в това число и за изграждане на сепариращата инсталация, и, забележете, 

това, което казаха колегите Гаджева и Асенов, да предвидим възможността за 

предварително сепариране, за да не возим всичко, което излиза като твърди 

битови отпадъци от едно домакинство от тука до Теклен дол и там да го 

сепарираме, а да предвидим възможността тук, на място, по съответните методи и 

способи да се извърши онова разделно събиране, което ще ни даде възможност да 

получаваме и доходи от самия този процес на предаване на отпадъци, които се 
рециклират. Така че категорично потвърждавам убеждението, становището и 

нагласите си на нашата група да отложим, уважаема госпожо, в съответствие с чл. 

81 от нашия правилник този въпрос, който обсъждаме сега, след като се оформят 

становищата от съвместното заседание на 8 февруари. Заседание, което вие сте 
насрочили за тази дата на общинските съветници. Благодаря ви. Това е наше 
убеждение. 

СЛАВКА КАМЕНОВА: Други предложения? Г-н Аршински.  

САЛИХ АРШИНСКИ: Да се върна малко назад, за втори път да кажа: Ние ще 

създадем такава работна комисия от съветници, от експерти и така насетне, които 

групи ще разгледат цялата група, наречена „Сметосъбиране, сметоизвозване, 

сепариране, рециклиране и така насетне”. Предполагам, г-н кметът си дава 

сметка, че ако общинските съветници излязат със становище, че този договор, 

въобще този комплекс от договори е нерентабилен, това ще означава, че тези 2,5 

милиона ще трябва да бъдат предоговаряни с други фирми и за ефекта от това 

нещо върху община Смолян. Така че аз лично, в качеството ми на съветник не 
успявам да получа аргументиран отговор, абсолютен, в една или друга посока. 

Днеска беше ново за мене, че кредитът е към Община Смолян, а не към фирма. 

(От залата: Не към общината, а Община Смолян го получава.) 

САЛИХ АРШИНСКИ: Не, не, ясно, че Община Смолян го получава. Нямам 

предвид това нещо. Имам предвид, че имахме впечатление, че получавайки този 

кредит, фирмата, която има договор, ще го харчи, без значение дали ние ще 

решим да ревизираме договора или не. 

(От залата: То е така.) 

САЛИХ АРШИНСКИ: То е така, ама инж. Гаджева и администрацията казват, че 
не е така. Затова питаме. Това искаме да знаем. 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Г-н Аршински, „Показатели за развитие, Институт за 

пазарна икономика” – официално издание, което излезе миналата седмица. 

Защото много се говори за договорите. (Чете): „Област Смолян”, чета дословно, 

„В област Смолян има няколко общини, които налагат висока такса върху 

битовите отпадъци. Това са общините Неделино (18 ‰), Девин (16 ‰), Мадан (13 

‰), Златоград (11 ‰). Най-ниска е таксата в община Смолян (3 ‰). В общините 
Доспат, Рудозем и Чепеларе ставката е в рамките на 6-7 ‰”. Три помила, и не е 
мърдала от 2011 година. Имаме официални справки, давам ги. 

(Михаил Генчев, от място: Не е вярно.) 

(Реплика на Димитър Кръстанов /не се чува/). 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Значи, казвам: Сега предлагаме 3,6 промила да стане 
заради такса депониране. Пак ви обяснявам: За първи път в 2011 г. се въвежда 

такса депониране – 3 лв. Миналата година беше 28 лв., тази година ще бъде 36 лв. 

Това е за всички общини в България, абсолютно за всички. Ще стане 132 лв. в 

2020 година. Това е прието в 2006 г., когато се присъединяваме към Европа. За 
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това говорим. Иначе общината не сме вдигали такса смет. Само депониране, по 

чл. 64 от Закона за управление на отпадъците. Само това се вдига. В община 

Смолян такса смет е най-ниска в цялата област. 

СЛАВКА КАМЕНОВА: Реплика на г-н Кръстанов и се ориентираме към 

приключване на обсъжданията. 

ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Благодаря ви, г-жо председател. Минахме в диалогов 

режим, което не е най-доброто в тази голяма зала, защото все пак има определени 

различия. Така е, г-н кмете, от гледна точка на единия елемент, който вие 

разглеждате. Но по Закона за управление на отпадъците, в крайна сметка онази 

санкция, която отива в РИОСВ и която може да се реализира като сума 

единствено за подобряване на сепарирането по отношение на отпадъците, които се 
рециклират, все пак се отнася към определено количество смет. И тук стои 

големият въпрос, по който ние искаме да се произнесем. Ние считаме, че 

количеството смет, което влиза в регионалното депо, може да бъде радикално 

намалено като тегло и оттам да падне сумата, с предварителен етап на сепариране. 

Но този диалог може да се води в групите, които ще заседават от днес нататък, за 

които се договорихме и тази сутрин, и които ще функционират и на 8 февруари, 

пълноценно надявам се. Той ще има ефективни, верни и точни преценки и изводи.  

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: За това говорим. 

ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Така че в тази нормативна среда, за която вие 
говорите, че вече се създава с новите изисквания, за да може да се стимулира 

сепарирането, ние търсим едно чисто мениджърско, експертно решение, с което да 

се намали  теглото на отпадъка, който стига до Теклен дол. 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: За това става въпрос. Точно така. 

(Михаил Генчев, от място: Ама не е за това. Не е за това.) 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: А за кое? 

ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: И от тази гледна точка не можем да се произнесем 

категорично, докато не видим комплекса въпроси. Това предлагат колегите и ние 
ги подкрепяме. Съвсем отделен е въпросът за това дали закъсняваме с искането 

на кредита, или не закъсняваме. Той е важен, но той в случая не е възлов, тъй 

като в такъв конкретен случай трябва да се води ефективен диалог с държавните 

институции. Вие може да обясните, председателят на Общинския съвет, ако се 

наложи – и конкретни съветници, че в Смолян се формира едно много мотивирано 

решение по отношение на тези неща, дълбоко, експертно. И като съветници, и 

като хора от името на обществото, които са ангажирани да намерят вярното, 

точното решение, да направят изключително вярната и точна преценка. За това 

става дума и това искаме. И това е в посока като цяло на интересите на 

общинската администрация. Това трябва да се разбере. Благодаря. 

СЛАВКА КАМЕНОВА: Г-н Генчев. 

МИХАИЛ ГЕНЧЕВ: Г-жо председател, г-н кмете, колеги! Значи, вкарвате ни в 

едно заблуждение. Количеството боклук, което ще стигне от Смолян до Теклен 

дол, със и без сепарираща инсталация, така, както ни се предлага сепариращата 

инсталация да бъде изградена в депото, ще бъде едно и също.  

(Реплики в залата). 

МИХАИЛ ГЕНЧЕВ: Ами така е. Количеството, което ще се кара до сепариращата 

инсталация, се кара до депото. 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Да, г-н Генчев, обаче… 

МИХАИЛ ГЕНЧЕВ: Какво намаляваме тогава? 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Може ли да ви обясня? 

МИХАИЛ ГЕНЧЕВ: Да. 
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НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Значи депото на Теклен дол ще работи… 

СЛАВКА КАМЕНОВА: Г-н Генчев, зададохте си въпроса, моля да си седнете. 

МИХАИЛ ГЕНЧЕВ: Колеги, количеството боклук, което ще минава през кантара 

на депото, ще влиза в депото със и без сепарираща инсталация, изградена в района 

на депото, ще бъде едно и също. Не ме убеждавайте в друго. 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Значи това депо не е безкрайно. Има живот колко 

години? Ако има сепарираща инсталация, ще има живот още 30 години, ако няма, 

ще има още 10 – и ще правим ново депо. Дайте да не създаваме мнение, че в 

ПУДООС, както каза и г-жа Гаджева, са на зор да дадат на Смолян безлихвен 

заем. В България има 265 общини. ПУДООС има, както казах, определен бюджет, 

40 или 50 милиона. Така че те зор нямат. Това да стане ясно. 

СЛАВКА КАМЕНОВА: Г-н Асенов, реплика. 

КИРИЛ АСЕНОВ: Има един много хубав виц как се е казвал еврейският Робин 

Худ. Казвал се Шломо Голд. И знаете ли с какво се е занимавал? Взимал пари от 

богатите и ги давал на бедните. Пред всеки магазин на „Технополис” има по една 

фирма, която раздава дълг. Имате ли ваши познати, дето са се нагълтали с дълг. 

Защото аз имам много такива служители, дето едвам ги отървавам. И се опитвам 

да ви кажа, че няма никакъв проблем да „потурчим” 2,5 милиона, ама много 

лесно. Това е най-лесното. „Дайте бе”, „Аз сега ще гласувам” – и те са похарчени. 

Искам да ви кажа, че министерството няма да си мръдне и пръста. На никой от 

ПУДООС не му пука колко струва това нещо. Или ако му пука, ще му пука с 

някакъв процент, два, три, колкото да си свършат работата. Аз твърдя, и стъпвам 

на експертна база, която си дадох труд да получа, консултирайки се с хора 

експерти, че в момента ние имаме объркана система изцяло за отпадъците. Като 

почнете от събирането на отпадъците, което не е разделно, или в някаква много 

малка част е разделно, колко е разделно, е отделен въпрос, като минете през 
транспортирането и стигнете до депонирането и сепарирането. Аз твърдя, че има 

огромна грешка. За всеки, който не прави разлика между дебит и кредит, 

взимането на дълг е просто временно решаване на един финансов проблем. Ние 

трябва да платим тази инсталация. На мен не ми е все едно дали тя ще струва 700-

800 хиляди, 1-1,5 милиона, или 2,5 милиона. Ако на вас не ви пука колко струва, 

дайте да гласуваме с мнозинство, ако има такова, да ги харчим тези пари. Ако ви 

пука, дайте да видим как можем да ги оптимизираме. Това е въпросът, който си 

зададох днеска по тази точка. Той е много по-прост отколкото всички си говорим: 

Искаме ли да спестим пари, или не искаме? Това е въпросът. Благодаря ви за 

вниманието. 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: В политиката винаги е имало популизъм, ама по-голям 

популизъм аз не съм виждал, Бареков го подминахме. Значи тази година плащаме, 

жителите на Смолян, грубо казано 700 хиляди за депониране на отпадъци. Така. И 

да не направим сепарираща, догодина ще плащаме 1 милион. Ако не направим 

сепарираща. В 2018 г. ще плащаме 2 милиона, в 2019 г. ще плащаме може би 3 

милиона само за депониране. Не правим сепарираща, казвате „Не правим 

сепарираща”. И този дълг, за който говорим, той не е де факто и дълг. Ще 
нарастват сумите всяка година, ако не направим сепарираща инсталация. Така 

че, вие решавате. Но това, че натоварваме гражданите, не е истина. Натоварени са 

предварително още в 2006-та. В 2020-та такса депониране ще бъде 132 лв. Ако не 

направим сепарираща, даже и да намалява малко количеството боклук, сумата ще 

нараства всяка година. Така че да не създаваме впечатление, че взимаме дълг, с 

който догодина ще натоварим нашите съграждани. Тази такса ще бъде плащана и 
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ще нараства всяка година. Ние ще връщаме този дълг от трите общини с тия пари, 

които така или иначе ще ги даваме. 

СЛАВКА КАМЕНОВА: Г-н Асенов. 

КИРИЛ АСЕНОВ: Тоест, г-н Мелемов, вие казвате, че този дълг ние ще го вземем 

и няма да го върнем, или не го дължим? Много ви моля, аз понеже не съм много 

умен, а много обичам да ги разбирам нещата. 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Добре, казвам го: Единият вариант е… 

КИРИЛ АСЕНОВ: Не, не, аз много простичък въпрос ви зададох. Взимаме дълг и 

не го връщаме? Имате инструмент, с който може да го направите това нещо? 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Взимаме дълг, който, така или иначе ние тия такси ги 

внасяме. Неизбежно ги внасяме и ще ги внасяме цял живот. 

КИРИЛ АСЕНОВ: Вижте, ние пак ще внасяме такси. Моят въпрос е: Дълга, който 

искате да вземем днес, дължим ли го след това, или не го дължим? 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Елементарно: Значи ако не вземем дълг, след две години 

тия пари ще бъдат събрани и ще ги използваме така или иначе. И тогава няма да 

взимаме дълг.  

КИРИЛ АСЕНОВ: Вижте, никой не казва дали трябва да вземем дълг, или не 

трябва да вземем  дълг. Въпросът е колко дълг трябва да вземем и за какво да го 

вземем? 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Ами вие решавате. 

КИРИЛ АСЕНОВ: Аз само се опитвам да си отговаря на два въпроса: Дали ние 
дължим този дълг? Дали ние трябва да го връщаме, като община, или не? И никой 

не казва, че не трябва да се направи сепарираща инсталация. Напротив, тя трябва 

да се направи. Но къде е най-добре да се направи, е един друг въпрос. Кога и от 

кой, е втори и трети въпрос. На тези въпроси аз търся отговори. Просто имам 

нужда от информация, за да мога да гласувам в посока, която е най-правилна за 

нашето общество, без капка популизъм. Това се казва рационално управление, за 

разлика от това, което вие предлагате обаче. 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Така е. Значи, когато се избира място за сепарираща, 

има много условия, както каза и г-жа Гаджева. Първо, да не е в града, второ, къде 
имаме земя. То е елементарно. Ако трябва да имаме един милион да купим земя, 

може да направим и на друго място извън града. 

СЛАВКА КАМЕНОВА: Г-н Иванов. 

СТОЯН ИВАНОВ: Уважаеми г-н кмете, уважаема г-жо председател! Аз не знам, г-

н кмете, проблем ли ще е ако на 8-ми, след като заседава, така, както е взето 

решение, Общинският съвет, на 18-ти, или някъде по онова време да се гласува 

този заем? Защото, ясно е, че тука става въпрос за съмнения за прозрачността за 

разходването на средствата. Нека, както се уточнихме в Консултативния съвет 

преди един час, че цялата информация ще бъде на вниманието в 202 стая и всеки 

ще може от комисиите да отиде и да се запознае подробно. Според мене, ако е 

възможно технологично, да бъде отложено приемането на този заем и да стане 
примерно на 18 февруари. Ако не се бъркат срокове, така. Защото тука влизаме в 

един безсмислен водовъртеж от спорове и нищо няма да решим. 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Г-н Иванов, естествено, че не е проблем. Общинският 

съвет решава. Нищо не е проблем. И да няма сепарираща, и да има, не е проблем. 

Вие решавате и продължаваме нататък. Аз защитавам теза, но вие решавате в 

крайна сметка. Каквото решите, това е. 

СЛАВКА КАМЕНОВА: Мисля, че е време да се ориентираме към прекратяване 
на разискванията. Изложиха се аргументи в защита на внесеното предложение и 

аргументи за отлагане. Всеки съветник сам за себе си трябва да е направил 
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изводите си. Който е съгласен да прекратим разискванията, моля да гласува с 

вдигане на ръка. 

ГЛАСУВАХА: „ЗА” – 28, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0. 

СЛАВКА КАМЕНОВА: С 28 гласа „за” прекратяваме разискванията по внесената 

докладна. Постъпили са предложения за отлагане на разглеждането на внесеното 

предложение от комисията и в днешното заседание от г-н Асенов. Датата 

допълнително ще я уточним, ако се приеме отлагането. Който е съгласен да се 

отложи дебатът за тази точка, моля да гласува. 

ГЛАСУВАХА: „ЗА” – 13, „ПРОТИВ” – 10, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 4. 

СЛАВКА КАМЕНОВА: При резултат 13 „за” отлагане, 10 „против” и 4 

„въздържали се”, не се приема предложението. По реда на предложенията. Моля, 

който е съгласен да подкрепим предложението на Консултативния съвет за 

създаване на работна група в състав: Екатерина Гаджева, Петя Язова, Кирил 

Асенов, Кирил Хаджихристев, Димитър Кръстанов, Стефан Сабрутев, Салих 

Аршински и Костадин Василев, със задача, както зачетох и в началото, да се 
запознае изцяло с всички материали, касаещи сметосъбирането, да направи своето 

предложение, което да бъде разгледано в комисии и внесено в заседание на 

Общинския съвет за гласуване, с конкретно предложение до кмета на община 

Смолян, който е страна по договорите. Който е съгласен да подкрепим това 

предложение, тъй като не постъпиха други такива, моля да гласува с вдигане на 

ръка. Момент само. Тука трябва да направим поименно гласуване, тъй като 

следва да е такова. 

 

Поименно гласуване на предложението на Консултативния съвет към 

Общинския съвет: 

1. Анита Чолакова   – „за”  

2. Валентин Кюлхански   – „за” 

3. Валентин Цолов   – „за” 

4. Данчо Киряков    – „за” 

5. Димитър Кръстанов   – „за” 

6. Екатерина Гаджева   – „за” 

7. Елисавета Лободова   – „за” 

8. Емилия Делиева   – „за” 

9. Ивайло Халваджиев   – „за” 

10.  Иван Пищалов   – „за” 

11.  Илия Томов    – „за” 

12.  Кирил Асенов    – „за” 

13.  Кирил Хаджихристев  – „за” 

14.  Коста Начев    – „за” 

15.  Костадин Василев   – „за” 

16.  Мария Семерджиева   – „за” 

17.  Марияна Методиева   – „за” 

18.  Милен Пачелиев   – „за” 

19.  Михаил Гунчев   – „за” 

20.  Михаил Генчев   – „за” 

21.  Петър Мирчев    – „за” 

22.  Петя Пампорова   – (подадена оставка) 

23.  Петя Язова    – „за” 

24.  Салих Аршински   – „за” 

25.  Славка Каменова   – „за” 
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26.  Стефан Сабрутев   – „за” 

27.  Стоян Иванов    – „за” 

28.  Филип Топов    – „за”  

29.  Юлия Кисьова   – „за” 

 

СЛАВКА КАМЕНОВА: Резултат? 

(Виолета Бояджиева: 28 „за”, без „против” и „въздържали се”). 

СЛАВКА КАМЕНОВА: С 28 гласа „за”, без „против” и „въздържали се” се приема 

създаването на работната група, с посочения поименен състав и задача. Подлагам 

на гласуване основното предложение, внесено от кмета на община Смолян, с 

направеното допълнение при представянето, с допълване на точка, касаеща 

начина на възстановяване на безлихвения заем. Поименно гласуване. 

 

Поименно гласуване на проекта за решение по т. 17 от дневния ред: 

1. Анита Чолакова   – „за”  

2. Валентин Кюлхански   – „против” 

3. Валентин Цолов   – „против” 

4. Данчо Киряков    – „за” 

5. Димитър Кръстанов   – „против” 

6. Екатерина Гаджева   – „за” 

7. Елисавета Лободова   – „против” 

8. Емилия Делиева   – „за” 

9. Ивайло Халваджиев   – „за” 

10.  Иван Пищалов   – „против” 

11.  Илия Томов    – „против” 

12.  Кирил Асенов    – „против” 

13.  Кирил Хаджихристев  – „против” 

14.  Коста Начев    – „против” 

15.  Костадин Василев   – „за” 

16.  Мария Семерджиева   – „за” 

17.  Марияна Методиева   – „против” 

18.  Милен Пачелиев   – „против” 

19.  Михаил Гунчев   – „за” 

20.  Михаил Генчев   – „против” 

21.  Петър Мирчев    – „за” 

22.  Петя Пампорова   – (подадена оставка) 

(Славка Каменова: Всъщност трябваше да обява в началото на заседанието, че от 

г-жа Пампорова има подадена оставка и тече процедура по заместването.) 

23.  Петя Язова    – „за” 

24.  Салих Аршински   – „за” 

25.  Славка Каменова   – „за” 

26.  Стефан Сабрутев   – „против” 

27.  Стоян Иванов    – „за” 

28.  Филип Топов    – „за”  

29.  Юлия Кисьова   – „за” 

 

СЛАВКА КАМЕНОВА: Моля да обявите резултата. 

(Виолета Бояджиева: 15 „за”, 13 „против”, „въздържали се” няма). 

СЛАВКА КАМЕНОВА: С 15 гласа „за” и 13 „против” решението се приема. 
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Общинският съвет след направено предложение от Консултативния съвет и 

на основание  чл. 21, ал. 1, т. 1 и т. 23 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация прие 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 61.1 

 

 

I. Създава работна група в състав: 

1. Екатерина Гаджева 

2. Петя Язова 

3. Кирил Асенов 

4. Кирил Хаджихристев 

5. Димитър Кръстанов 

6. Стефан Сабрутев 

7. Салих Аршински 

8. Костадин Василев 

II. Възлага на работната група: 

1. Да разгледа всички материали, касаещи сметосъбирането в Община 

Смолян;  

2.  Да изготви проект на становище до кмета на Община Смолян, което 

да се предостави за обсъждане на Постоянните комисии на 

насроченото  заседание на 08.02.2016 г. 

3. Приетото от Постоянните комисии становище да бъде  внесено за 

разглеждане и гласуване на заседание на Общински съвет – Смолян. 

 

 

 

 

 

Общинският съвет на основание  чл. 21 ал. 1 т. 10 и ал. 2 от Закона за 

местното самоуправление и местната администрация, чл. 3, т. 5 от Закона за 

общинския дълг и чл. 60 от Административното процесуалния кодекс прие 
 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 61.2 

 

I. Дава съгласие да бъде поет временен безлихвен заем от ПУДООС към 

МОСВ в размер на 2 500 000 лева. 

II. Възлага на кмета на Община Смолян да отправи Заявление за отпускане 
на безлихвен заем от ПУДООС, както и да извърши всички останали необходими 

правни и фактически действия за изпълнение на решението по точка I. 

III. Погасяването на заема да се извършва за сметка на отчисленията по 

чл.64 от Закона за управление на отпадъците.  

ІV. Допуска предварително изпълнение на настоящото решението по реда на 

чл. 60 от Административния кодекс.  
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ПО ОСЕМНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Проект на бюджет`2016 

година. 

Докладва: Николай Мелемов – кмет на Община Смолян 

 

СЛАВКА КАМЕНОВА: Има постъпило едно предложение, вие сте се запознали 

със становищата, за увеличаване на средствата за спортната дейност. 

Междувременно е постъпило едно искане от гражданин, а именно от д-р Никола 

Проданов, който в хода на разискванията иска да вземе отношение по проекта за 

бюджет. Г-н Мелемов, имате думата по представянето на проекта. 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Проектът за бюджет на Община Смолян за 2016 година е 

разработен при спазване на разпоредбите на Закона за публичните финанси, 

Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните 

дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и 

отчитане на общинския бюджет, Закона за държавния бюджет на Република 

България за 2016 година, обнародван в Държавен вестник, брой 96 от 09.12.2015 г. 

Законът изменя съществено бюджетните процедури, вменява нови ангажименти 

на Общинския съвет, натоварва с редица нови отговорности общината и 

значително увеличава зависимостта от Министерство на финансите. Промените в 

Закона за местните данъци и такси също намират отражение в разработката на 

проектобюджет`2016. Приемам предложението да бъдат прехвърлени средства от 

„Външни услуги” за „Спортни дейности” в размер на 85 хиляди лева. В комисиите 
е имало дебати, имаше обществено обсъждане, така че са спазени всички правила. 

СЛАВКА КАМЕНОВА: Откривам дискусия. Г-н Иванов, председател на 

Постоянната комисия по бюджет и финанси. 

СТОЯН ИВАНОВ: Уважаема г-жо председател, уважаеми г-н кмет! От четирите 
работни комисии три подкрепиха така предложения бюджет на Община Смолян, 

изключая Комисията по ТУОС. Там, ако мога така да поясня, основното беше 

завишеният размер на сметосъбирането, който е фиксиран в размер на  3 600 000 

лв. Работните комисии, които ще заседават, ако евентуално се сключи някакво 

споразумение и се коригира договорът, нищо не пречи така приетият бюджет след 

това да се актуализира, да се намали размерът на сметосъбиране и т. н. Колегите 
от ТУОС най-вероятно ще си изразят становището тука и ще си защитят тезата на 

неприемане от тяхна страна. Аз искам да направя едно конкретно предложение, 

което се дебатираше по време на публичното обсъждане на бюджета. Тогава г-н 

Сабрутев предложи да се увеличи издръжката на Планетариума с 20 000 лв. След 

разговор с ръководството, се уточнихме, че 10 000 лв. ще са необходими за нови 

програми и съобразно завишението на минималната заплата да се коригират леко 

възнагражденията на персонала, експертния състав там. И затова внасям това 

предложение за увеличаване на издръжката на Планетариума с 10 000 лв., освен 

това… 

СЛАВКА КАМЕНОВА: За сметка? 

СТОЯН ИВАНОВ: Значи сметката е ясна. Там сме предвидили близо 10 милиона 

лв. приходи от продажби. Дано да станат. Има достатъчно много средства да се 

инвестира в най-атрактивния обект в Смолян. Там, откъдето намерихме за 

спорта, мисля, че можем да намерим и за Планетариума 10 000 лв. Няма да е 
голям проблем. И също така предлагам, това, което всички сме обещавали, 

изграждането на тази тоалетна в Райково, по докладната на д-р Проданов, 30 000 

лв. за изграждане на тоалетна. Това са моите конкретни предложения тука и моля 

да ги подложите на гласуване. 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Може ли да взема отношение? 
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СЛАВКА КАМЕНОВА: Г-н Мелемов. 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: За докладната на д-р Проданов искам да взема 

отношение. Общината имаме намерение да сключим договор за 10 химически 

тоалетни и да ги разположим във всички квартали, защото наистина това е 
проблем и не само в Райково има нужда от тоалетна. Проблемът основно при 

тоалетните е поддържането, а този договор точно ще бъде с поддържане на 

тоалетните. Така че няма нужда да променяме бюджета в това перо. Ще има 

тоалетни във всички квартали. А за Планетариума аз съм съгласен да…  

(Д-р Никола Проданов, от място: Като срок, г-н кмете?) 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Ето, г-жа Аръчкова ще ви каже срока. Добре би било да 

вдигнем бюджета на Планетариума, но ако изкарваха печалба. Защото това 

наистина е национален обект и  би трябвало да се постараят и те самите да 

изкарат по-добра печалба. Имаме намерение, и това ще се случи, по оперативните 

програми да включим Планетариума като обект, който да бъде саниран, да бъдат 

купени съвременни апаратури. Така че се надявам, че това ще вдигне и приходите 
в бъдеще и тогава бюджетът ще бъде по-висок. А за темата „Такса смет” сме 

приготвили нагледни  материали, за да може наистина всички да бъдат наясно, да 

не се спекулира с цифри. Да стане ясно къде е община Смолян и тогава да говорим 

конкретно. Г-жа Аръчкова също е готова да обясни. 

(Кметът посочва към видеостената в залата, на която всички присъстващи в 

залата имаха възможност по време на дебатите нагледно да се запознаят със 

съответните справки, изготвени от Общинска администрация.) 

СЛАВКА КАМЕНОВА: Г-жа Аръчкова, от името на вносителя. 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Уважаеми общински съветници, уважаема г-жо 

председател, уважаеми г-н кмет! От Общинска администрация сме направили 

една справка по години във връзка с коментарите относно такса битови отпадъци, 

т. е. елементите на такса битови отпадъци – сметосъбиране и сметоизвозване, 

поддържане на обществени пространства. От 2006 г. до 2016 г. смесени битови 

отпадъци, строителни отпадъци, производствени отпадъци, общото количество 

отпадъци в общината, както и минимална работна заплата в периода от 2006 до 

2016 г., жителите на община Смолян и въведените от 2011 г. такси по чл. 60 на 

ЗУО и чл. 64 на ЗУО. В крайна сметка, ако искате мога да ви ги зачета, ако не, 

всички ги виждате на видеостената. Смесените битови отпадъци в 2006 г. – 23 335 

тона, в 2007 г. – 33 286 тона, в 2008 г. – 42 930 тона, в 2009 г. – 40 080 тона, в 2010 г. 

– 32 183 тона, в 2011 г. – 31 063 тона, в 2012 г. – 22 646 тона, в 2013 г. – 17 532 тона, в 

2014 г. – 18 672, в 2015 г. – 17 841 тона. В същото време е видно от справката за 

жителите на община Смолян, защото и с този факт също беше спекулирано, че 

жителите в 2006 г. са били 68 000. Жителите на общината в 2006 г. са били 46 426, в 

2007 г. са били 46 101, в 2008 г. – 45 748, в 2009 г. – 45 473, в 2010 г. – 45 107, в 2011 

г.  – 45 031, в 2012 г. – 44 878, в 2013 г. – 44 439, в 2014 г. – 44 035, в 2015 г. – 43 631, в 

2016 г. – 43 149. Минималната работна заплата се движи от 160 лв. до 380 лв. в 

2015 г., за 2016 г. става 420 лв. Другата справка, която сме предложили на вашето 

внимание, е свързана с това как се е движил бюджетът на община Смолян и каква 

е била сумата на бюджета на община Смолян по години. Видно от тази справка се 

вижда, че бюджетът на община Смолян се е движил в диапазона от 12 736 000 лв. в 

2006 г. до 21 000 000 лв., предвидени в 2016 г. Такса битови отпадъци в 2006 г. е 

била 900 000 лв., в 2007 г. е 1 100 000 лв., в 2008 г. – 1 400 000 лв., в 2009 г. – 

1 800 000 лв., в 2010 г. – 2 000 000 лв., в 2011 г. – 2 200 000 лв., и от 2012 г. до месец 

декември 2015 г. е 3 100 000 лв., сега ние предлагаме в бюджета 3 600 000 лв. за 

2016 г. Другата справка, която също сме я подготвили, е за видовете промили по 
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години както за юридически лица, така и за физически лица. Справката показва, 

че такса битови отпадъци на физически лица през 2006 г. е била 3,6 промила, в 

2007 г. – 3 промила, в 2008 г. – 3 промила, в 2009 г. – 3 промила, в 2010 г. – 3 

промила, в 2011 – 3 промила, от 2012 г. до 2015 г. – 2,5 промила. За юридическите 
лица обаче такса битови отпадъци в промили е следната: В 2006 г. е била 5,5 

промила, в 2007 г. – 5,5 промила, в 2008 г. – 5,5 промила, в 2009 г. е 7 промила, в 

2010 г. също е 7 промила, в 2011 г. е също 7 промила, в 2012 г. промилите става 2,5 

за жилищни и 3 промила за нежилищни. Този промил е до 2015 година. Промилите 
за 2016 г. са завишени с 0,6 промила заради отчисленията, които се правят в 

РИОСВ. Другата справка, която сме приготвили на вашето внимание, това е 
справката за депониран отпадък по години на човек от населението, като 

разделението е на база жителите на община Смолян по постоянен адрес, а не са 

включени временно пребиваващите – ученици, студенти и туристи, които също 

сформират количество отпадък. В 2006 г. на човек от населението е 0,480 смесени 

отпадъци, в 2007 г. е 0,605, в 2008 г. – 0,842, в 2009 г. – 0,747, в 2010 г. – 0,613, в 2011 

г. – 0,549, в 2012 г. – 0,456, в 2013 г. – 0,358, в 2014 г. – 0,390, в 2015 г. – 0,377. 

Данните са, както казах, на човек от населението, но населението, което само по 

постоянен адрес. Временно пребиваващите на територията на община Смолян – 

ученици, студенти и туристи, не са играли роля в самото разпределение на такса 

битови отпадъци. 

СЛАВКА КАМЕНОВА: Благодаря ви, г-жо Аръчкова. Уважаеми колеги 

съветници, има ли други предложения, становища? Г-н Сабрутев. 

СТЕФАН САБРУТЕВ: Уважаема г-жо председател, уважаеми г-н кмет, колеги, 

кметове на населени места! Аз не знам в каква връзка беше това експозе в защита 

на 3 600 000 лв., които сме предвидили… сте предвидили вие де, не ние, в бюджета 

за такса смет, защото гледам, че всичко беше навързано и се случваше в тази 

посока. За това ли става въпрос? Защото аз не знам някой да го е искал това нещо. 

Мисля, че ние гласувахме план-сметката да бъде 3 100 000 лв. и не приехме да бъде 

3 600 000 лв., ако не ме лъже паметта. 

СЛАВКА КАМЕНОВА: Не е приета план-сметката. 

СТЕФАН САБРУТЕВ: Нали? 

СЛАВКА КАМЕНОВА: План-сметката не е приета. 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: План-сметката, която ви бяхме предложили за 4 160 000 

лв., не ни я приехте. План-сметката до 2015 г. е била 3 100 000 лв., която е отразена 

в бюджетите. В 2016 г. ние сме включили 3 600 000 лв., водени от факта, че всички 

вие като общински съветници сте приели 0,6 промила завишаване на такса 

битови отпадъци с цел покриване на отчисленията, които са за РИОСВ. Защото 

през годините – от 2012 до 2015 г., тези отчисления са за сметка на общинския 

бюджет, а не за сметка на такса битови отпадъци. 

СТЕФАН САБРУТЕВ: Така. Първо предложение, малко ще разместя нещата: 

Таксата, която предвиждате в бюджета, да бъде 3 100 000 лв., както миналата 

година. А това, че някои общински съветници го гласуваха и го приеха, не значи, 

че и аз съм от тези. Тъй че, вие не ме сочете мен, защото аз съм бил против тази 

такса. Така. Ще продължа по бюджета. Първо, в една от справките, която, мисля, 

е точно тази, която виждаме в момента, това е бюджет или изпълнение на бюджет, 

да питам, по години? Местни дейности ме интересува, горе, първа графа, първи 

ред. 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Бюджет – проектобюджет и изпълнен бюджет. 

СТЕФАН САБРУТЕВ: А защо заблуждавате цялата зала, всички общински 

съветници, всички нас, гости и кметове, че това е бюджет. Бюджет е това, което е 
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изпълнено, а не, което е план. Значи аз ще ви зачета това, което сте ни дали в 

обяснителната записка. И моля да не ме прекъсвате, както аз ви слушах 

внимателно. Първо, за изпълнението на местни дейности, т. е. първи ред, за 

колегите, да гледат горе (чете): Изпълнение в 2013 г. – 7 709 436 лв. Това сте го 

дали вие в този проектобюджет. Там пише 12. Проценти? Нямам калкулатор, 

може да смятате. В 2014 г. – 7 431 148 лв., в 2015 г. – към 30.11. – 6 527 870 лв. И 

сега вие ни предлагате, 21 милиона ли чета там че е, или 19, е планът за тази 

година. Как мислите да съберете толкоз пари и откъде ще ви дойдат тези парички, 

г-жо Аръчкова? 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Значи, г-н Сабрутев, отчет е едно, проектобюджет и 

бюджет е друго. Това е бюджетна рамка… 

СЛАВКА КАМЕНОВА: Понеже го превърнахме в диалог между двамата, нека да 

приключи г-н Сабрутев с всички въпроси, след което да отговаря г-жа Аръчкова. 

Става ли, г-н Сабрутев? 

СТЕФАН САБРУТЕВ: Става, разбира се. Започвам директно с въпросите…  

(Кметът на общината в този момент излезе от залата). 

СТЕФАН САБРУТЕВ: Аз само че искам прекъсване, докато дойде г-н кметът, 

защото първият ми въпрос е към него. 

(Димитър Кръстанов, от място: Не може да се обсъжда бюджет в отсъствието 

на кмета.) 

СЛАВКА КАМЕНОВА: Добре. Просто за 2 минути излезе кметът. Добре, 5 минути 

почивка. Но наистина 5 минути, а не два уикенда. 

 

* * * * * 

(След почивката): 

СЛАВКА КАМЕНОВА: Продължаваме заседанието. Проверка на кворума. 

(Виолета Бояджиева: В залата присъстват 26 общински съветника.) 

СЛАВКА КАМЕНОВА: 26 общински съветници в залата. Продължаваме 

заседанието. Прекъснахме преди почивката по време на изказването на г-н 

Сабрутев. Продължете, г-н Сабрутев. 

СТЕФАН САБРУТЕВ: Уважаеми г-н кмете! Аз първо искам да попитам дали сте 
чели докладната, която ни внасяте за бюджета. Първият ми въпрос.  

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Да. 

СТЕФАН САБРУТЕВ: Благодаря за отговора. Вътре в нея забелязвам, че е пълна 

с неверни и смехотворни неща от рода на…цитирам: „Приходите от технически и 

административни услуги са заложени на база исторически анализ…”. Интересно, 

историческият анализ казва следното. От технически услуги в 2013-та година сме 

събрали 218 265 лева; в 2014-та – 273 773 лева.; в 2015-та – 192 748 лева, а за 2016-

та ни предлагате 800 000 лева. Затова ви питах дали сте чели, защото един 

нормален човек, който прави бюджет, не би заложил тази цифра никога, още 

повече, че цитирате исторически анализ. Аз мисля, че историята е нещо в 

миналото, което трябва да се гледа. Искам да заключа, че целият ви бюджет е 

нереалистичен, неизпълним, и няма как той да се случи. Този бюджет ви дава 

право да взимате решения и да сключвате бъдещи договори с бъдещи изпълнения, 

да харчите едни пари, които ги нямаме и аз съм против това. Минавам към 

конкретните въпроси. Общинската администрация не си е свършила работата и 

не е дала точна информация на нас, общинските съветници, по много въпроси. Не 

са дадени отчети, първо. Не може да се прави бюджет без да има отчет на 

предходната година. Във всяка една нормална фирма, община, първо се прави 

отчета или има най-малко предварителни данни, на които се стъпва, и оттам-
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нататък се гради бюджетът за следващата година. При вас такова нещо няма. На 

нас не са ни дадени нещата как завършва годината. Не са ни дадени списъци с 
отчети на обекти в капиталовия списък от целевите средства за общинска 

инфраструктура по обекти, придружени с КСС-та за извършените работи за 

миналата година. Вие ни предлагате по тази точка да включим едни пари, със 

същите обекти, и ние не знаем какво сме изхарчили за предходната година, защото 

такъв отчет аз не намерих. И не е нормално да гласуваме следващите при липса 

на такъв. Вторият ми въпрос и липсата, която установяваме, че от целевите 

средства по Закона за държавния бюджет за 2015 година, за общинските пътища, 

пак липсва отчет. Ние не знаем какви средства сте получили, за какво сте ги 

изхарчили, за кои обекти, за какви дейности, дали са разплатени. И да ви ги 

искам, като гледам как вървят нещата, вие няма да ни ги предоставите. Въпреки, 

че имаше обвинения от ваша страна, а и от страна на председателя, че ние сме 

напуснали като ученици някое заседание. Напуснахме точно по тази причина, че 

вие се подигравате с нас, общинските съветници, и не ни давате информацията, 

която искаме. Както от рода за какво ще се харчи един милион, за кои улици, и ни 

давате списъците с улиците в цялата община. Ама ние можем да си ги извадим, 

няма нужда да се напрягате толкоз много. Още един въпрос имам: Кое налага 

Община Смолян да обезщетява собствениците на земи по чл. 199 от ЗУТ за право 

на преминаване и отчуждаване за главна пътна артерия, тъй като въпросната 

артерия е държавна собственост? Има ли такова решение? Има ли такъв 

подписан договор? Защото чувам така в кулоарите, че е имало някакъв договор, с 
който е поет ангажимент, кой го е подписал този договор и правилно ли е според 

вас за държавен обект да плащаме обезщетение ние, общината? А сумата не е 

малка – 2 милиона лева. Нямаме отчети за изразходени средства по европроекти, 

по ПУДООС, по „Бедствия и аварии”, за кои обекти какво? Изобщо вие нямате 

май намерение да ни ги давате тези неща. Не мисля, че това е нормално да 

преминаваме към приемане на бюджет при липса на такива. Искахме 

няколкократно да ни бъде предоставена справка за изплатените суми по 

граждански договори за 2015 година, с имена и за какво са изплатени. Глас в 

пустиня. Там има едни 1 100 000 лв., които никой не знае за какво се плащат. 

Може би вие ги знаете. Някой ден може да стигне тая информация до нас. 

Уважаеми господин кмете, във връзка с едно ваше интервю за вестник „Отзвук”, 

от бр. 111, от 22.10.2015 г., в което заявявате, цитирам от вестника: „За една сума, 

която не е върната на ПУДООС и държавния бюджет от обект по ПУДООС, в 

размер…”, както казвате вие, „… на 135 000 лв., с която не е позволено 

неправомерно обогатяване на изпълнителя за сметка на общината и държавния 

бюджет, е налична и надлежно осчетоводена в Община Смолян”. Искам да ми 

посочите точно на кой ред и къде е тази сума, дали е върната в бюджета, кога е 

върната като дата и дали се намира още там и къде сте ни дали тази сума в самия 

бюджет? Като цяло, аз си мисля, че бюджетът изобщо не е реалистичен и не мисля, 

че трябва да го гласуваме по много, много причини. Има целеви средства, които 

ни предлагате за общински пътища и сумите са нула лева. Искам да попитам тази 

сума каква е, кога ще дойде и кога ще се включи в бюджета? Това са ми засега 

въпросите. Дано ги записахте. 

СЛАВКА КАМЕНОВА: Г-н Мелемов. 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: За главната пътна комуникация има договор между 

общината и държавата. Общината плаща отчуждаването, а държавата строи. Това 

е практика по принцип. И за Чепеларе обходния път е така, и това е практиката. 

Договорът не знам от коя година е, но в крайна сметка всеки договор е затова, за 
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да бъде спазван. Затова ние поемаме отчуждаването. Излезна от вашето изказване, 
г-н Сабрутев, че сте неинформирани. Само тука искам да ви кажа, че в събота 

като дойдох в общината, гледам главния счетоводител. Викам: „Какво правиш?” 

Г-н Генчев в петък, в 15,00 часа поискал справка и му я изготвяха в събота и 

неделя. Така ли беше?  

(Михаил Генчев, от място: Не са бачкали за мен, казал съм го …) 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Не, не, става въпрос, че не сте били информирани. За 

тази сума за ДДС, наистина аз ще помоля г-жа Аръчкова, аз не съм счетоводител, 

нито финансист. Общината има екип, има заместник-кметове, така че всеки си 

знае задълженията. 

СЛАВКА КАМЕНОВА: Г-жо Аръчкова, да отговорите. 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: В коя каса е тая сума, г-жа…? 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Уважаема госпожо председател, уважаеми общински 

съветници! В бюджетната сметка на Община Смолян. Нито е във вашата каса, 

нито е в моята. В крайна сметка това е след извършена проверка от 

ръководството на Община Смолян. Фирмата не е регистрирана по ДДС, а на нея е 

сключен договор през време оно, на което тя е реализирала дейности и при самото 

разплащане ние хващаме, че фирмата е некоректна към Община Смолян. След 

проведени разговори с ПУДООС, на фирмата е разплатена сумата без ДДС. Аз 
мисля, че няма никакво законово нарушение. Това ДДС не е внесено от фирмата в 

държавата, но и от фирмата не е получено. Въпреки че нейните искания са сумата 

да бъде получена. Всичките тези неща, които г-н Сабрутев иска като отчетни 

данни, това всички общински съветници ще ги получите при приемането, при 

представянето ви на отчета за 2015 г. С изменение на Закона и влизане в сила на 

Закона за публични финанси в 2014 година, бюджет не се приема заедно с отчет, а 

се приема предварително. До 2014 година, бюджетът на общините се приема 

заедно с отчетите в месец март. С изменението на Закона за публичните финанси и 

влизането му в сила и в действие от 01.01.2014 г., до 15 ноември, Общината трябва 

да изложи проектобюджет на база данни, които тя предложи за обществено 

обсъждане. На база тези неща се правят и тригодишни прогнози, които вече 

станаха петгодишни. Всяка година Министерство на финансите, респективно 

Министерски съвет, със Закона за държавния бюджет на Република България 

приема и тези прогнози. Тези прогнози от Общинския съвет, предходния, са 

приети до 2018 година. Това са посочени проектобюджетните рамки за периода, 

които са представени и са одобрени от всички предишни общински съветници. 

Има част в залата, които са и в момента. В същото време на 30 ноември е 
проведено обществено обсъждане. Всичките знаете, за мое голямо учудване е, че 

вие казвате, че не знаете, а вие присъствахте на общественото обсъждане. 

Данните, които ви се представят са на база предходни бюджети на Община 

Смолян и за да напомня на някои от общинските съветници, които са нови в 

залата като общински съветници, бюджетът за 2011 година на Община Смолян 

беше в размер на 30 милиона. В крайна сметка, след намаляне на таксите и 

приемане на новите наредби в 2011 година, декември месец, ние паднахме на 

бюджет между 14 и 15 милиона. Видно е от всякакви справки. Тъй че правенето на 

бюджет е правене на бюджет на база предходни бюджети, на база прогноза като 

бюджетиране, което е подадено. Мисля, че е излишно да ви чета членовете и 

точките от Закона за публични финанси, където е казано, че ние ви предлагаме 

проектобюджет след като е проведено обществено обсъждане. Относно 

делегираните от държавата дейности. Бюджетът на Република България, както 

спомена и г-н Мелемов, е приет в декември месец, публикуван е на 9 декември. В 
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същото време на 21 декември при всички общини пристига първото методично 

указание, където е с цялостната разработка на бюджета. Там са посочени 

глобалните суми. В бюджет „Делегирани държавни дейности”, докато не се приеме 

формула за разпределение на второстепенни разпоредители и не бъдат уточнени 

от тях бюджетните рамки за разпределение, ние не можем да ви подадем 

„Държавно делегирана дейност” като целеви средства. В Закона за бюджета на 

Република България, там са дадени по стандарт и са дадени в глобални суми. 

Относно сумата, която коментирахте, че не съвпада и исторически данни за 

техническите услуги. Бюджет и отчет е различно. Бюджет е един план, една 

перспектива, която гони всеки да бъде изпълнена. А отчетът е реалното 

изпълнение на дадените неща. В крайна сметка, когато се върнем назад, може да 

погледнете в предходни бюджети – 2005-та, 2006-та, до 2015-та включително, като 

проектобюджети какво е внесено и какво е прието като план-бюджет на Община 

Смолян. Отчетът е формата на реалното изпълнение и е постфактум изпълнените 
неща. След това бюджетите от 2011 година се правят на база касово изпълнение. 

Това означава тип паричен поток, реално влезнали и реално разплатени средства. 

Не са под формата, както е в бизнеса, да бъдат на реално изпълнение. Реалното 

изпълнение е на касова основа. Това означава, че всичко, което е посочено като 

приход, като изпълнение, е постъпило като постъпление. Всичко, което е 
изразходвано, то е в разходната страна като разходвани средства. Затова има и 

еквивалент. Не може да имаме в едната страна, както каза г-н Кирил Асенов 

преди малко, дебитът и кредитът трябва да бъдат равни, при нас по същия начин. 

Изпълнението на отчета и изпълнението на бюджета са две различни неща. 

Проектобюджет е тип план. Една прогноза, която прогноза предварително е 

дадена в тригодишните прогнози. В същото време ние стъпваме на този 

исторически факт какво сме дали като план, а изпълнението ще ви бъде дадено 

съгласно Закона, до 31 март ние трябва да ви вкараме в сесийна зала и на 

обществено обсъждане Отчета на Община Смолян за 2015 година. В момента тече 

проверка от Сметна палата. На сайта на Община Смолян са отчетите на Община 

Смолян за периода от 2012 г. до 2015 г. като 2013 и 2014 година са заверени без 
забележки и без резерв. Това е много рядко срещано явление. На територията на 

община Смолян за първи път, на територията на всички общини – 265 в 

България, ние сме едни от общините, където имаме заверка на  Годишен отчет за 

2013 година и на Годишен отчет за 2014 година без забележки, а само с препоръки. 

Тъй че не мога да кажа, че хората, с които работя, а аз като директор дирекция до 

преди един месец и в момента като заместник-кмет, са хора некомпетентни и 

незнаещи какво точно трябва да напишат и къде да го напишат. Относно 

справките. Всички видове справки, които сте поискали, всички общински 

съветници, независимо дали е било на общественото обсъждане, дали е било по 

време на комисии, дали е било в устни разговори, дали е било с писмени 

становища, отговори на всички неща сме ви дали. На някои са устни, на някои са 

писмени, но на всички поставени въпроси ние сме ви отговорили. 

СЛАВКА КАМЕНОВА: Г-н Сабрутев, реплика. 

СТЕФАН САБРУТЕВ: Ами аз чух доста лъжи от г-жа Аръчкова. Първо за 

отчетите, че са заверени там,  в 2015-та и 2016-та, и в предходни години е нямало. 

Ще ми трябва малко време, ще ви покажа там,  в 2006-та, 2007-ма, там също са 

заверени без забележки. Това го цитирате от две години насам. Това е една лъжа. 

Не само тези, има и предходни, които са заверени точно в община Смолян. За 

сумата, която казвате, че тя си е в бюджета, защо не я виждаме тази сума, 

останала там някъде? Или както казвате, няма никакви нередности. Според мен, 
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Община Смолян е откраднала от държавата въпросната сума. Аз искам да ми 

кажете къде и за какво са използвани тези пари? За мен, тези пари не са върнати 

на държавата и следва да се върнат, или да се каже за какво, но нали сега 

държавата управлявате вие, няма сметни палати, няма кой да ви провери, няма 

да ви накарат да ги върнете. Тъй че на мен ми е ясно, че няма да се случи. Няма 

кой да го изкара. Въпросът е, че това не е правилно. Вие сте допуснали грешка и 

поне можеше да го кажете това нещо. 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Г-н Сабрутев, просто искам тука от микрофона да кажа, че 

ако смятате, че лъжа, докажете го, че лъжа, в съда, в съседната сграда. Защото, 

когато фактите говорят, цифрите, аз мисля, че не бива по такъв начин, груб, да се 
отнасяте с едно пренебрежение към всички служители, които са работещи в 

общинска администрация. А относно въпросната сума, вие сте бизнесмен, който 

имате претенцията да се занимавате от доста години с това нещо, това е 
незаконосъобразно ДДС на фирма-фантом, грубо казано. Тъй че не сме ощетили 

със средствата държавата, не сме ощетили Община Смолян, а сме ощетили 

собственика на фирмата. Защото тези средства не са разплатени на фирмата. Това 

е доказано, ПУДООС го знае, Министерство на финансите го знае и Сметна 

палата го знае. 

СЛАВКА КАМЕНОВА: Други? Други изказвания? Г-н Генчев. Моля ви 

конкретно, по същество по проекта за бюджет, без обяснения. 

МИХАИЛ ГЕНЧЕВ: Е, нека да си ползвам правото на общински съветник да се 
изкажа, без да ми се вкарва изказването… 

СЛАВКА КАМЕНОВА: Имате думата, г-н Генчев. 

МИХАИЛ  ГЕНЧЕВ: Г-жо председател, г-н кмете, колеги! Нямах никакво 

намерение да вземам отношение по бюджета, който ни се предлага за обсъждане в 

зала, по много причини. Само че тука по грешка се цитира името ми и аз се 

възползвам от правото да дам лично обяснение. Ще започна личното обяснение с 

един въпрос към кмета и към г-жа Аръчкова. Даден ли е на общинските 

съветници бюджетът на Община Смолян? Даден ли е на общинските съветници 

досега бюджетът на Община Смолян? Категорично заявявам, че бюджетът на 

Община Смолян, така, както трябва да се приеме от Общинския съвет, и така, 

както трябва да се внесе в Министерство на финансите, бюджет по Единна 

бюджетна класификация, на нас, общинските съветници, до този момент не ни е 
даден. И още повече ще продължа. Страшно изненадан съм, че съм успял в петък, 

събота и неделя да ангажирам общинска администрация да работи именно по 

бюджета, по Единната бюджетна класификация. Значи до този момент общинска 

администрация, до петък вечерта, е нямала готов бюджет?! Вземам думата и от 

това.  

СЛАВКА КАМЕНОВА: Не по бюджета, а по ваше мнение. 

МИХАИЛ ГЕНЧЕВ: По бюджета. И нещото, което страшно ме притеснява. 

Опитът да се подведе Общинският съвет в решенията по докладната записка за 

бюджета, в предпоследната точка, където на нас ни се предлага да упълномощим 

кмета да си направи сам бюджета. Това е против закона и против всичко 

останало. Затова тука като се отправяха към нас общинските съветници, които 

бяхме обвинявани, че едва ли не саботираме бюджета, едва ли не, че не искаме да 

приемем бюджета, искам пред всички вас, пред общинските съветници, пред 

всички присъстващи граждани в залата, пред средствата за масова информация 

най-вече, да заявя, че групата на Българската социалистическа партия нито за 

миг е нямала за цел да провокира бюджета, да не приема бюджета. Точно 

обратното. Ние сме за приемането на един реалистичен, един балансиран, един 
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нормално обсъден и нормално приет бюджет, без натиск и без излишни обяснения. 

Така че аз ще си направя своето предложение. Именно поради това, което го 

коментирах до сега, ще направя предложение да бъде днешната сесия  по 

обсъждане на бюджета отсрочена до момента, до който ни се предоставят 

материалите и ние да можем да се подготвим така, както трябва. Тука се 

усмихнахте по отношение на питането на Стефан. Той го направи малко 

непрофесионално. Но аз ще го направя така, както трябва. Къде е тази сума 

130 000 лв.? Къде е посочена в материалите, които ни са предоставени на 

общинските съветници? Къде е посочена в приходната част и след това къде е 

посочена в разходната част? По кои параграфи? Ние нямаме такава информация 

и затова Стефан съвсем нормално задава въпроса. И моля обясненията от 

общинска администрация към нас, общинските съветници, да не протичат под 

формата на лекция за обучение, ясни ни са нещата. Благодаря ви за вниманието. 

СЛАВКА КАМЕНОВА: Само да зачета точката в решението, което притеснява г-

н Генчев. „Възлага на кмета на общината да разпредели и утвърди средствата по 

бюджета по пълната бюджетна класификация, по тримесечия в рамките на 

приетия бюджет.” 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Само извинявайте, за секунда. Г-н Генчев, имаше 

обществено обсъждане над четири часа, комисии. Кое не ви информирах? Минаха 

комисии, четири часа имаше обществено обсъждане, над 80 човека имаше на това 

обществено обсъждане. Нямаше въпрос, на който да не е отговаряно. 

СЛАВКА КАМЕНОВА: Г-жо Аръчкова? 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Уважаема госпожо председател, уважаеми общински 

съветници! Съгласно измененията на Закона за публични финанси, разделението 

по пълна бюджетна класификация се прави след одобрени цифри и след одобрен 

бюджет. 

(Михаил Генчев, от място: Какво одобрение?) 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Вие трябва да ми одобрите сума. Крайната сума на приход, 

крайната сума на разход се разпределя по единна бюджетна класификация, за 

което ви се дава в края на месец април актуализиран бюджет, където са ви дадени 

по параграфи и по сметки, г-н Генчев. Тука е казано, че разходите според местната 

спецификация и практика, функциите, раздела съгласно единна бюджетна 

класификация по елементи, персонал, издръжка, лихви, помощи, обезщетения на 

домакинства, текущи субсидии, капиталови разходи, се разпределят след одобрени 

цифри. Не може общинска администрация да разпределя 5 лева без да знае тези 5 

лева дали ще й бъдат одобрени или не, без да бъде поет ангажимент, че ние трябва 

да  имаме един бюджет. Това нещо, където е записано, можете да се върнете и да 

видите във всички бюджети при приемането на проектобюджет, във всички 

решения тази точка я има. Че възлага на кмета на община Смолян, независимо от 

коя политическа партия е бил, защото вие сте били също заместник-кмет по 

финансите и знаете много добре, отворете ваши решения през времето, през което 

вие сте били, тази точка я има. Защото това е задължение на кмета на община 

Смолян да раздели по параграфи и по сметки. Въпреки всичко, мисля че прав е г-

н Мелемов, защо не ни поискахте тези неща на обсъждане, защо не ни ги 

поискахте на комисии? В последствие направили сме ги, дали сме ви ги. Мисля, че 

ви е изпратена информацията, получили сте я. Не виждам какъв е толкова 

проблема, защото Общинският съвет трябва да ни приеме на нас една сума, както 

приема Народното събрание бюджета на Република България и го разпределя на 

общини като глобална сума. По същия на начин на министерства по глобална 

сума. А всеки министър, всеки първостепенен разпоредител прави своето 
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разпределение по различните видове сметки, по единната бюджетна 

класификация.  

СЛАВКА КАМЕНОВА: Г-н Генчев, реплика. 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Отвори си беля г-н Генчев. 

(Михаил Генчев, от място: Ти я отвори белята.) 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Да. 

МИХАИЛ ГЕНЧЕВ: Така. Не ми отговорихте на въпроса. На общинските 
съветници до този момент предоставен ли е бюджета на Община Смолян по 

единна бюджетна класификация? По този бюджет, за да… Вие сама си влязохте в 

противоречие. Значи някой трябва да ви утвърди цифрите, но вие тия цифри не 
сте ни ги дали, за да ги обсъдим и да ви ги утвърдим и вие след това да правите 
някакво преразпределение. По параграфи и по дейности трябва да бъде 
разпределен бюджета. Да коментираме това разпределение. 

СЛАВКА КАМЕНОВА: Не мога да го коментирам. 

МИХАИЛ ГЕНЧЕВ: Как ще можете да го коментирате. На нас не ни е даден 

бюджета да обсъждаме. Какво да коментираме? Какво да обсъждаме? Отговорете 
тука пред всички… 

СЛАВКА КАМЕНОВА: Не знам. 

МИХАИЛ ГЕНЧЕВ: На нас предоставен ли ни е бюджета по единна бюджетна 

класификация. Това е бюджета на общината, а не тия справки, които сте ни 

предоставили до тука. Предоставен ли ни е този бюджет да го обсъдим?! Този 

бюджет се обсъжда в Общинския съвет и този бюджет се внася в Министерство на 

финансите. Дайте да престанем с… 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Проектобюджетът, пак ще се повторя, г-н Генчев, да, на 

всички общински съветници, на гражданите на община Смолян, проектобюджет 

2016 година е предложен и на сайта на Община Смолян, и на всички вас. По 

единна бюджетна класификация. По видове параграфи и сметки. Тези неща се 

възлагат и се правят след одобряване по функции. По функции бюджета го имате 

разпределен, по видове дейности го имате разпределен. Нямате го по сметки и по 

параграфи. По сметка и по параграф се разпределя след като имаме глобалните 
суми за функция и дейност. 

СЛАВКА КАМЕНОВА: Разбрахме, г-жо Аръчкова.  

(Реплика на Михаил Генчев от място /не се чува/). 

СЛАВКА КАМЕНОВА: Има ли други изказвания? На микрофон. Г-н Кръстанов, 

след това  г-н Василев. 

ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Благодаря ви, г-жо председател! Уважаеми г-н кмет, 

уважаеми кметове на населени места, уважаеми колеги общински съветници! 

Моля да се запише в протокола за днешното заседание, в нарушение на чл. 84, ал. 

3 от Закона за публичните финанси, бюджетът не е внесен по показатели по 

единната бюджетна класификация. Тоест по дейности, групи, функции и 

параграфи. Цитирам дословно. Бих искал да отбележа, че това, което колегите ми 

преди малко изнесоха като своя позиция и заеха като своя позиция, не е въпрос на 

някакво своеволие или така лична мотивирана позиция. Има неща, които трябва 

да бъдат и да се обосновават. Искам само да кажа, че историческият анализ, за 

който става дума тука, е в основата на едно наистина неконсолидирано, 

небалансирано предложение за проектобюджета и в този вид, в който ни е даден – 

до функция, а някъде няма и функция. Подходът при прогнозата за приходите от 

данъка върху превозните средства е консервативен. Нали всички очакваме, че 

тази година ще се увеличат приходите от данък превозни средства и примерно от 

данък сгради? Има абсолютно сериозни основания. Тук можем да предложим 
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допълнително завишаване на приходите, а там, където е записано, че такса твърди 

битови отпадъци се събира 1 800 000 – 2013-та, 1 960 000 – 2014-та, до 30.11.2015 

година – 1 756 000, ние предвиждаме 3 600 000. Е, каква е тази тенденция при 

която 200 % се различава заложеният план от реализираният отчет?! Ако някой 

ме уверява, че това е сериозен подход, моля ви се! Всички сме се занимавали до 

някаква степен някъде с планиране. Това е един подход, при който се натоварват 

добросъвестните данъкоплатци с допълнителни разходи за сметка на онези, които 

не са обхванати. Тоест, които не са засегнати от усилията на общинската 

администрация за повишаване на събираемостта. Твърдя категорично, ще дойде 

време да отчитаме и този бюджет, живот и здраве, и вие ще видите, че по три пера 

категорично няма да постигнем и половината от предвидените в бюджета за 2016-

та или в проекта още за бюджет на 2016 г. приходи. И приходи от технически 

услуги, и по приходи от административни услуги, и по такса твърди битови 

отпадъци. Да не говорим за приходи от продажби, където ножицата е толкова 

широко отворена. Защо се отваря толкова широко ножицата? Защо се 

примиряваме с планиране, което практически въобще не отговаря на 

очакванията, на реалистичните ни очаквания? Всички от доста време все пак се 
занимаваме с това и знаем за какво става дума. Не могат да бъдат събрани 

толкова милиони от приходи от продажби, за да гарантираме неконсолидиран 

бюджет със съответния обем разходи. Тоест да планираме едни разходи за 

приходи. За какво става дума?! Става дума за един предварително тихо приет 

структурен дефицит в бюджета. И когато съм говорил по този въпрос за бюджета, 

и когато е ставало дума за общия ресурс на Община Смолян, на Общинска 

администрация, на Общинския съвет, да решава проблеми на териториалната 

общност. Не случайно винаги съм поставял въпроси. Не само за безлихвени 

кредити от Министерство на финансите, а за търсене на категоричното съдействие 
на централната власт в България по отношение на възможността да се 
акумулират, да се привличат средства за решаване не само на инфраструктурни 

проблеми и не само в секторите на делегираната държавна дейност. Тоест налице 
е категоричен извод, че ако Общинска администрация и нейното ръководство не 
правят необходимото за привличане на допълнителен ресурс от центъра, от 

централните власти, Община Смолян не може да генерира, такава е данъчната й 

основа, не може да генерира необходимия ресурс за балансиране на разходите по 

комплектните публични дейности. От тази гледна точка не мога да не подчертая, 

че има няколко неща, които практически ние трябва да концентрираме като свое 
внимание. Тоест, по отношение на приходите. Две неща по приходите. По 

отношение на приходите от данък сгради и приходите от данък върху превозните 
средства има реален ресурс за увеличение на приходите. По другите пера, за които 

говорих, дефицита е огромен. Той е от порядъка примерно на 200 %. И това излиза 

и от отчета към 30 ноември 2015 година. Няма друг верен, точен и коректен извод 

от всичко това. Иска ми се да направя няколко предложения, които да допълнят 

като цяло нашата позиция по отношение на социалните разходи и тези, които 

формират социалните услуги и разбира се, не на второ място, но важните 

инфраструктурни проекти, които така или иначе трябва да се реализират като 

преходни обекти в община Смолян. Ние приехме, че ще отделим допълнително 

85 000 лева по предложение на колегата Стефан Сабрутев, от разходи за външни 

услуги, за културния календар или за спортните клубове. Това ще го уточним 

примерно или подлежи на уточнение. Мен ако питате… Извинявам се, за 

Спортния календар.  

(От залата: За спортните клубове.) 
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ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: За клубовете, добре. На мен ми се иска да предложа от 

същия източник 10 000 лв. за пенсионерските клубове. Свидетели сме на 

развитието на целия този процес с подпомагане на пенсионерските клубове, които 

са едно, да не се впускам в подробности, едно много топло местенце, на което 

нашите бащи и майки, пенсионерите, да прекарват смислено своето време. 11 000 

лева са страшно малко. Предлагам 21 000 лв. 10-те хиляди от „Външни услуги”, от 

онази част, за която съм говорил многократно. Знаете за какво става дума. От 

сумата за наемане на външни експерти. Най-общо го казвам. Иска ми се да 

привлека вашето внимание върху необходимостта от продължаване на няколко 

преходни обекта, които са обекти на инженерно-техническата инфраструктура и 

без които ние не можем тази година да отчетем въобще, че правим нещо сериозно, 

ако не го предвидим. Става дума за продължаване строителството на пътя в село 

Виево. Става въпрос за местните пътища. За общинските пътища по-точно, които 

на времето бяха една така наречена третокласна пътна инфраструктура. При 

всички случаи, за Виево трябва да отделим пари. Там нещата не търпят никакво 

отлагане. На второ място. Една съответна сума за пътя за Сивино. Знаете от колко 

години се прави този път – парченце по парченце, малка част по малка част. 

Може би 300 000 лв. за едното и за другото начинание в оня списък, който ни е 
даден с улици. И за пътя, разклона Липец – Сивино, към Букаците, примерно 

150 000 лв. 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: За Мугла? 

ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: За Мугла имаме държавно финансиране, до колкото 

ми е известно. Имаме ли такова? Мугла наистина е един голям проблем. Знам на 

колко възлиза целия проект, той е с много голямо число, но на мен ми се струва, 

че за Мугла трябва да търсим съдействие от страна на държавата като цяло и по 

линията на Междуведомствената комисия по бедствия и аварии и по линията на 

субсидия за капиталови разходи допълнителна. Така, както се е случвало през 
годините. Знаете, че са осигурявани такива средства в течение на бюджетната 

година. При всичките тези резерви, ако постигнем съгласие по тези въпроси, ние 
можем да стигнем до едно нормално отношение при днешното гласуване. На мен 

ми се иска да повторя това, което каза колегата  Генчев. За да стигнем при това 

равнище на информираност на общинските съветници, до едно по-коректно 

отношение, за да формираме съгласие около разпределението на тези средства, 

което трябва да стане с гласуване на всички общински съветници, на мен ми се 

струва, че трябва да отложим поне с още една седмица приемането на този 

бюджет, за който става дума. Прекалено много са спорните моменти. Прекалено 

ниска е консолидацията на нас общинските съветници, за да вземем днес каквото 

и да е решение. Така че формално подкрепям направеното предложение от 

колегата Генчев да отложим по чл. 81 от нашия правилник обсъждането на 

бюджета след съответните уточнения, до една седмица от днешна дата. Благодаря. 

СЛАВКА КАМЕНОВА: Други общински съветници? Г-н Василев, имате думата. 

КОСТАДИН ВАСИЛЕВ: Уважаема г-жо председател, г-н кмете, колеги! Аз имам 

няколко конкретни предложения и разбира се въпроси. Първият ми въпрос е за 

пазара в Смолян. Дълги  години нямаме пазар в града. Кметът беше поел един 

ангажимент да направим такова място, да го обособим като пазар, а не да се 
правят разпродажби навсякъде по града. Виждам някъде около „Карлък” имаше 

един такъв своеобразен пазар. В момента направиха някакви дървени сгради, 

които не са така добре за лицето на града.. 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Извинявам се. Наистина имаме проект за пазар. 

Кандидатстваме, ще бъде финансиран и ще имаме пазар в Смолян. 
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КОСТАДИН ВАСИЛЕВ: Радвам се. Благодаря ви. 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Ще бъде в Райково. 

КОСТАДИН ВАСИЛЕВ: Не в Смолян? 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: В Райково. По средата. 

КОСТАДИН ВАСИЛЕВ: Добре, браво. Благодаря ви. Вторият ми въпрос, който 

също неотложен стои от дълги години. Аз го дадох и на комисии, г-н кмете, но 

искам да го чуя от вас. Борбата с кучетата. Миналата година бяхме заложили 

150 000 лв. в бюджета. След това ги актуализирахме, пренасочихме ги. Гледам, че 

тази година отново имаме заложени 150 000 лв. Какво ще правим с тия 150 000 

лв.? Приют ли ще правим? Проект ли ще правим за приют? Ние ли ще поемаме 

ангажимента? Виждате, че кучетата, особено зимата, се групират така да се каже 

на групички и стават активни и плашат много децата и гражданите. Особено по 

Стария център като се разхождате, ще видите как излизат изневиделица. Особено 

пред І-во основно училище. Това ми е втория въпрос, на който също искам да 

получа отговор. Сега или след малко. И другия въпрос, следващия, ако може да го 

задам. Става въпрос за тъй наречените токсични отпадъци. Имаме два склада за 

токсични отпадъци, които са в село Търън единият, другият е за Герзовица. Стоят 

дълги години, но трябваше да се премахнат, да се махнат от града ни, да се махнат 

от складовете, защото те тровят и носят вреда на околната среда. Това са ми 

въпросите. Сега, имам предложение. Предложение, защото тука в този списък, 

който ни е даден, за селата става въпрос, изпуснато е село Дунево. Село Дунево е 

изпуснато. Аз говорих с г-жа Цекова, този списък, който ни е даден, искам да 

допълним село Дунево и този списък да стане неразделна част към бюджета. Аз 
чета тука и докладната на кметицата. Знаете, село Дунево е близко до града, само 

на 2-3 километра от града ни, а още нямаме канализационна мрежа за отпадни 

води в самото село. Да бъде планирано по проекти как да може да се случи това 

нещо, за да сме спокойни всички. Това са ми въпросите. Благодаря. 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Г-жа Цекова ще вземе отношение. Тука искам да успокоя 

и кметицата, че имаме разрешение от комисар Николов от Пожарна безопасност, 

ще има скоро помещение, където да се помещава. За канализацията трябва да се 

направи проект и тогава да търсим финансиране. Знаете, че не сме по селските 

региони за съжаление, но трябва да изготвим проект, с който да търсим от 

ПУДООС отново финансиране. 

СЛАВКА КАМЕНОВА: Г-жа Цекова. 

МАРИАНА ЦЕКОВА: Добър ден на всички! Искам да кажа относно складовете за 

пестициди. Общината сме включени в проекта, в който ПУДООС участва, за 

складовете за преместване. Всеки момент чакаме от ПУДООС да дойдат и да 

приберат и двата склада, но те са приведени в нормален вид, така че няма как да 

се притеснявате. Надяваме се до май месец колегите от ПУДООС да дойдат и да 

изземат всички пестициди и да бъдат затворени и консервирани тези два склада – 

на Герзовица и в Търън. Що се отнася до бившата сграда на тъй наречения 

кучкарник, която се намира в кв. Устово, приют на този терен, с тази площ, не 

може да бъде изграден. Единственото нещо, което може да направим и са 

залегнали тези средства, да изпроектираме една амбулатория на това място. Тоест 

по закона, който е за хуманното отношение към животните, е единственото място, 

където може, и площта отговаря само за амбулатория. Не отговаря за приют. 

Община Смолян с тези си финансови възможности не може да изгради приют и да 

се грижи за толкова бройки животни, защото непрекъснато от другите общини ни 

довеждат гастролиращи животинки. Те идват тук, кастрират ги. Имат сключени 

договори с отделни ветеринарни амбулатории, кастрират ги и след това на края 
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на града ни ги оставят. Не са само нашите. Можете да видите, че ушните марки, 

които се поставят на всяко едно кастрирано животно, са с различен цвят, а 

нашите животни, всяко едно когато го кастрираме, имаме сключен договор с 

такава амбулатория, се заснема, тъй като пък защитниците на животните искат от 

нас непрекъснато справки кои животни сме кастрирали и дали сме ги върнали на 

място от където сме ги взели. Защото по този начин нарушаваме техните права. 

Ако имате други въпроси, съм готова да ви отговоря. 

СЛАВКА КАМЕНОВА: По отношение предложението на г-н Кръстанов за 

включване на улиците, пътищата за Виево, Сивино? Ще вземете ли отношение? 

МАРИАНА ЦЕКОВА: За Липец – Букаците това, което е, този договор е много от 

отдавна. Отново е с „Виастрой”. Не са включени към настоящия момент в 

държавно делегираните дейности в целевата субсидия, която е за капиталови 

разходи, по простата причина, че „Виастрой инженеринг”, договорите с която 

фирма са сключени… 

(Михаил Генчев, от място: Говорите за пътя към Сивино…) 

МАРИАНА ЦЕКОВА: И там е. Има още много договори от 2007-ма, ако искате, 

съм готова да ви ги донеса всичките. Всичките са… 

(Михаил Генчев, от място: Уточнете се, че говорите за пътя Сивино…) 

СЛАВКА КАМЕНОВА: Моля ви, г-н Генчев. 

МАРИАНА ЦЕКОВА: И пътя за Сивино, и пътя за „Терзийце” са с „Виастрой”… 

(Михаил Генчев, от място: Какъв е проблемът?) 

(Стефан Сабрутев, от място: Ще се обяви процедура и ще се направи наново…) 

МАРИАНА ЦЕКОВА: Знаете, че това са големи обществени поръчки. Минимум 

срока за обявата е 3 месеца. Над 280 000 лв. поръчка е минимум 3 месеца. 

Обжалване и всичко останало. Какъв е проблема на актуализация на бюджета? 

Ако толкова държите, може да сложим пари в отделните… Добре, нямам нищо 

напротив. Но те ще останат така, както бяха и предишната година, защото …  

(Михаил Генчев, от място: Миналата година останаха, сега пак ще останат.) 

МАРИАНА ЦЕКОВА: Докато не се ликвидира предприятието… 

СЛАВКА КАМЕНОВА: Така не се записва, моля ви. Водите разговор, който няма 

как да се запише. 

МАРИАНА ЦЕКОВА: Аз няма как да накарам една фирма да работи нещо, при 

условие, че тя няма машини и хора, с които да работи. И Виево е същото, Боже 

Господи! Една и съща фирма е – „Виастрой инженеринг”. 

СЛАВКА КАМЕНОВА: Г-жо Цекова, достатъчно. Г-н Сабрутев. 

СТЕФАН САБРУТЕВ: Аз искам да взема отношение по въпроса, който коментира 

г-жа Цекова. Спокойно можете да преминете към прекратяване на договора още 

от сега и да обявите нова процедура и не да прехвърляме. И от миналата година 

бяхме заделили сметки. Нищо не сте направили по тия пътища и сега. Избира се 
нов изпълнител, в началото на годината сме, доколкото се сещам, януари, а не сме 

септември, че да няма време. За три месеца ще направите нова процедура. 

Договорът със сигурност има как да го прекратите, щом фирмата е в 

несъстоятелност. 

СЛАВКА КАМЕНОВА: Други колеги? Г-н Аршински. 

САЛИХ АРШИНСКИ: Благодаря. В крайна сметка бюджетът е инструментът, с 
който съветниците правят политика. Всеки съветник, като представител на 

политическа партия, има ангажименти по време на кампанията си и под една или 

друга форма се стреми да ги защитава. Аз ще предложа в конкретика от целева 

субсидия, това е в разчета за капиталовите разходи на Община Смолян за 2016 г., 

от целева субсидия – от тези 1 578 000, 300 000 да бъдат прехвърлени в целева 
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субсидия за общински пътища. Запознат съм с проблема с обявената фирма в 

несъстоятелност. Знам, че там изисква време. Колко, нямам идея. Това е въпрос 
на правна процедура. Но пътят, който беше почнат от „Виастрой инженеринг”, 

сега дали се прекратява или не, аз не съм адвокат и не мога да кажа, ще го следим. 

Вероятно процедурата не е приключила. Ситуацията е такава, че ако в момента 

„Виастрой” тръгне да изпълнява обекта и общината разплати, парите няма да 

отидат във „Виастрой”, или при човека, който е купил „Виастрой”, а ще отидат в 

НАП. Човекът не иска да асфалтира, пък НАП да му  прибере парите. Така че е 

разбираемо защо се бави. Мисля, че тази ликвидация ще бъде довършена до край 

в един или друг етап от време. Това зависи вероятно от Съда и от ликвидаторите. 

Да бъдат прехвърлени 300 000 лв. в целева субсидия за общински пътища. 

Веднага, щом процедурата позволява, да бъде обявена нова поръчка, за да 

довършим този път. За Сивино, прословутият път за Сивино. Второто нещо, което 

мисля, че Комисията по бюджет ще трябва да спомене, ако съм го пропуснал, 

повишаване на средствата за спорт от 15 000 на 100 000 лв. 

СЛАВКА КАМЕНОВА: Това го прие г-н Мелемов още в началото. 

САЛИХ АРШИНСКИ: Въпросът е, че там г-жа Аръчкова най-добре вероятно 

може да каже от къде могат да бъдат взети. Нямам конкретно предложение. По 

първото казах от къде според мен трябва да бъдат взети. И последното нещо като 

питане към г-жа Аръчкова. Ако има готовност, ако не – в последствие. В крайна 

сметка колко са задълженията на Община Смолян към настоящия момент и 

колко от тези задължения, не знам какъв е точния термин, са задължителни за 

Общината за 2016-та година да бъдат платени? Благодаря. 

СЛАВКА КАМЕНОВА: Г-жо Аръчкова. Макар, че г-н Мелемов в началото 

спомена, вероятно ни е убягнало от вниманието, тези пари, които са за спортните 
клубове, ще се вземат от външните услуги. Така че на следващия въпрос, г-жо 

Аръчкова. 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Значи на въпроса на г-н Аршински относно тези средства, 

където са и задълженията на Община Смолян. Задълженията, които са 

непреодолими на Община Смолян, това е по заема, който е. В момента сме в 

преговори с „Инвестбанк” и се надявам заемната вноска до решаване проблема 

кардинално, със вземане на нов кредит и преиндексиране на стария, кредитът да 

бъде със същите вноски до 2017-та година. Но в момента сме в преговори с 

„Инвестбанк”, но се надявам, че ще стигнем до споразумение да бъде вноската 

през годината 30 или 40 хиляди плюс 18-28 хиляди лихви. Другата сума, която 

имаме като задължение да плащаме, това е цесията. Тя си върви регулярно и по 

две споразумения. Сумата, която като просрочени задължения, задължително 

Община Смолян трябва да отдели и да я разплати, за да нямаме спор, респективно 

държавните органи, е в размер на 1 милион. А просрочените задължения към 

юридически и физически лица е в размер на 4 800 000 лв. Това ще го видите и в 

отчета на Община Смолян, който ще ви бъде предоставен на последваща сесия. 

СЛАВКА КАМЕНОВА: Други? Г-н Кръстанов. Г-н Кръстанов, да ви помоля да 

уточните вашето предложение за селските пътища, за Виево, Сивино и Липец. 

Държите ли да има промяна след като…  

ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Държа, разбира се.  

СЛАВКА КАМЕНОВА: … ще са включени в списъка. 

ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Да. Само да кажа в момента нещо по отношение на 

размера на просрочените задължения от предходната година. Съгласно чл. 94, ал. 

3, Общинският съвет одобрява погасителния план, а не само общата сума. Нали 

така, г-жо Аръчкова? Така че да сме наясно по този въпрос. 
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ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Да, така е. Когато ви бъде предоставен на следващата 

сесия отчета на Община Смолян, там ще ви бъдат представени справка за 

ангажименти, подробна справка за просрочени задължения.. 

ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Както и размера на посочените вземания. 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Да, и просрочените вземания. Всички общински съветници 

предполагам, че сте видели на стената на Община Смолян, в обяви и в съобщения, 

там са публикувани всички задължения на физически и юридически лица, 

поименно и в диапазон. 

ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Имаме яснота по този въпрос. Благодаря. По другия 

въпрос, г-жо председател. „Виастрой инженеринг” или което и да е друго 

търговско дружество, което е обявено в несъстоятелност или в ликвидация, върви 

по процедурата на Търговския закон. Какъв е смисълът ние да продължаваме 

договор с юридическо лице, което вече не е в състояние функционално да 

изпълнява предмета си на дейност. 

СЛАВКА КАМЕНОВА: Докато не се обяви несъстоятелност… 

ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Искате да кажете, че „Виастрой” не е обявена в 

ликвидация или в несъстоятелност? 

СЛАВКА КАМЕНОВА: Чисто правен въпрос. Трябва да се прекрати търговската 

му дейност. 

ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Ако е така, въпрос на… Но въпреки това, трябва да се 

влезне в една комуникация с тях и да се уточни. Тоест с новия собственик. Там 

има подробности, знам. Защото част от предприятието е разпродадено от 

кредитора или там на публична продан. Както и да е. Но въпросът не търпи 

отлагане. Тоест ние блокираме изпълнението на важни елементи от общинската 

пътна мрежа заради това, че не можем да разтрогнем договорните си отношения с 

едно търговско дружество. Трябва да можем да го разтрогнем. Търсете 
компетентна юридическа помощ и разтрогвайте, за да можем да изпълняваме 
всичко свързано с Виево, със Сивино, с Букаците. Разбира се и други обекти. Аз 
мисля, че има един доста дълъг поименен списък, който изпълняваше през 
годините. Между другото договорът по Европейското териториално 

сътрудничество „България – Гърция”, Средногорци – Рудозем, също е със същата 

фирма. И там също стои този въпрос за решение и мисля, че го решават АПИ. Ако 

трябва, да се влезе във връзка с тях и да се види как го правят и да се прилага 

същия подход, за да може да не блокират всичките тези жизненоважни дейности. 

Защото пътят е живот. 

СЛАВКА КАМЕНОВА: Други изказвания? Становища? Г-н Сабрутев, реплика. 

СТЕФАН САБРУТЕВ: Предложение по-скоро. Предлагам т. 20 от решението да 

отпадне поради незаконосъобразност. Кредит се взема съгласно разпоредбите на 

Закона за общинския дълг и със специална процедура. Решението може само да се 

определи лимита за поемане на нов общински дълг. Максималният размер на 

общинският дълг и на общинските гаранции към края на бюджетната година са 

съгласно чл. 39 и чл. 94, ал. 3, т. 5 от Закона за публичните финанси. Също така т. 

25. Разходите по бюджета се приемат от Общинският съвет по пълна бюджетна 

класификация, съгласно чл. 84, ал. 3 от Закона за публичните финанси, параграф, 

дейност, функция и по тримесечия, съгласно чл. 94, ал. 6, а не ги разпределя 

кмета. Разпределяме ги ние. 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Само да взема отношение за т. 20. Тази точка я е имало и 

в предишните бюджети. Вярно, не сме използвали тази възможност, но тя е 

възможност. Не виждам какъв е проблема. Пак казвам, и в предишните бюджети 
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го е имало. Кое му е незаконосъобразното? Овърдрафт. То си е написано точно 

какъв кредит. Не сме се възползвали, защото не се е налагало.  

(Стефан Сабрутев, от място: Не е нормално вие да ги разпределяте, г-н кмете. 

Общинският съвет има право да …) 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Значи 10 лв. ако трябва да вземем, трябва Общинският 

съвет…  

(Стефан Сабрутев, от място: Естествено...) 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Нали вие го гласувате? Затова говорим, че се гласува 

като възможност. 

(Стефан Сабрутев, от място: Това е конкретно предложение.) 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Аз искам само да уточня, че не е незаконно, ако бъде 

гласувано. 

СЛАВКА КАМЕНОВА: Други? Г-н Асенов. 

КИРИЛ АСЕНОВ: Уважаеми дами и господа! Може би думата беше прозрачност, 

която се опитват колегите да наложат повече, но това явно е намерило начини и е 

улегнало във времето като трайна практика към нас. Ние няма да добавим кой 

знае колко в качеството на анализа на бюджета. Колегите от БСП засегнаха някои 

от нещата, по които ние може би щяхме да кажем нещо. Това, което ние ще се 

опитаме да кажем на края на обсъждането е, че този бюджет има изключително 

много резерви. Той не е оптимизиран. Това е нашето мнение. Опитахме се да 

направим така, че парите да са по-малко за сметосъбиране и извозване, нямаше 

воля. Следващият път. Успех! 

СЛАВКА КАМЕНОВА: Други? Други изказвания? Ако няма, да прекратим 

разискванията. Който е съгласен да се прекратят разискванията, моля да гласува 

с вдигане на ръка. 

 

ГЛАСУВАХА: „ЗА” – 27, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0. 

 

СЛАВКА КАМЕНОВА: 27 гласа „за”, без „против” и „въздържали се”. 

Прекратяваме разискванията. Направено е предложение за отлагане на вземане 

на решението, отлагане на дебатите по тази точка, от г-н Генчев и г-н Кръстанов. 

Който е съгласен с това предложение, моля да гласува. 

 

ГЛАСУВАХА: „ЗА” – 12, „ПРОТИВ” – 13, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 2. 

 

СЛАВКА КАМЕНОВА: Решението за отлагане не се приема с 12 гласа „за”, 13 

„против” и 2 „въздържали се”. Преминаваме към гласуване на конкретни 

предложения по проекта за бюджет. Най-напред постъпи предложение на г-н 

Иванов за промяна в Приложение № 2, ако не се лъжа. Да се увеличи сумата за 

Планетариума с 10 000 лв. Поименно гласуване.  

 

 

Поименно гласуване на предложението на Стоян Иванов: 

1. Анита Чолакова    – „за” 

2. Валентин Кюлхански    – „за” 

3. Валентин Цолов    – „за” 

4. Данчо Киряков     – „за” 

5. Димитър Кръстанов    – „за” 

6. Екатерина Гаджева    – „за” 

7. Елисавета Лободова    – „за” 
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8. Емилия Делиева    – „за” 

9. Ивайло Халваджиев    – „за” 

10.  Иван Пищалов    – „за” 

11.  Илия Томов     – „за” 

12.  Кирил Асенов     – „за” 

13.  Кирил Хаджихристев   – „за” 

14.  Коста Начев     – „за” 

15.  Костадин Василев    – „за” 

16. Мария Семерджиева    – „за” 

17.  Марияна Методиева    – отсъства 

18.  Милен Пачелиев    – „за” 

19.  Михаил Гунчев    – „за” 

20.  Михаил Генчев   – „за” 

21.  Петър Мирчев    – „за” 

22.  Петя Пампорова    – (подадена оставка) 

23.  Петя Язова     – „за” 

24.  Салих Аршински   – „за” 

25.  Славка Каменова   – „за” 

26.  Стефан Сабрутев   – „за” 

27.  Стоян Иванов    – „за” 

28.  Филип Топов    – „за” 

29.  Юлия Кисьова    – „за” 

 

СЛАВКА КАМЕНОВА: Резултат? 

(Виолета Бояджиева: 27 „за”, без „против” и „въздържали се”.) 

СЛАВКА КАМЕНОВА: С 27 гласа „за”, без „против” и „въздържали се”, 

предложението за увеличаване разходите за Планетариума с 10 000 лв. се приема. 

Второто предложение. По предложението на д-р Проданов беше пояснено от г-н 

Мелемов, че има проект. Поддържате ли го? 

(Стоян Иванов, от място: Оттеглям го.) 

СЛАВКА КАМЕНОВА: Г-н Иванов, оттегляте го предложението. Предложението 

на Стефан Сабрутев в Приложение № 2 сумата предвидена, приходи от общински 

такси от битови отпадъци, да се намали от 3 600 000 на 3 100 000. Поименно 

гласуване. 

 

 

Поименно гласуване на предложението на Стефан Сабрутев: 

 

1. Анита Чолакова    – „против” 

2. Валентин Кюлхански    – „за” 

3. Валентин Цолов    – „за” 

4. Данчо Киряков     – „въздържал се” 

5. Димитър Кръстанов    – „за” 

6. Екатерина Гаджева    – „против” 

7. Елисавета Лободова    – „за” 

8. Емилия Делиева    – „въздържала се” 

9. Ивайло Халваджиев    – „против” 

10.  Иван Пищалов    – „за” 

11.  Илия Томов     – „за” 

12.  Кирил Асенов     – „за” 
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13.  Кирил Хаджихристев   – „за” 

14.  Коста Начев     – „за” 

15.  Костадин  Василев    – „въздържал се” 

16. Мария Семерджиева    – „против” 

17.  Марияна Методиева    – отсъства 

18.  Милен Пачелиев    – „за” 

19.  Михаил Гунчев    – „против” 

20.  Михаил Генчев   – „за” 

21.  Петър Мирчев    – „против” 

22.  Петя Пампорова    – (подадена оставка) 

23.  Петя Язова     – „против” 

24.  Салих Аршински   – „въздържал се” 

25.  Славка Каменова   – „против” 

26.  Стефан Сабрутев   – „за” 

27.  Стоян Иванов    – „против” 

28.  Филип Топов    – „въздържал се” 

29.  Юлия Кисьова    – „въздържала се” 

 

СЛАВКА КАМЕНОВА: Резултат? 

(Виолета Бояджиева: 12 „за”, 9 „против”,  6 „въздържали се”.) 

СЛАВКА КАМЕНОВА: 12 „за”, 9 „против”, 6 „въздържали се”. Предложението не 

се приема. Продължаваме с предложенията на г-н Сабрутев. Да, г-н Иванов, 

кажете. 

СТОЯН ИВАНОВ: Искам да кажа, че ние когато приехме Наредбата за местните 
такси, Приложение № 1 приехме. С това приложение толкова е цифрата, няма как 

да приемаме. 

СЛАВКА КАМЕНОВА: Така или иначе не се прие, си отменяме решенията. Г-н 

Сабрутев предложи да отпадне т. 20 от проекта за решение, предложен от кмета, 

което решение има следната редакция: Дава съгласие при недостиг на бюджетни 

средства да бъде изтеглен кредит за оборотни средства (овърдрафт), в размер до 

500 000 лв. Това е принципно решение, с което Общинският съвет възлага 

правомощия на кмета при неотложна нужда. Обосновано, което също подлежи на 

контрол при изпълнението. Който е съгласен с предложението на г-н Сабрутев да 

отпадне редакцията на т. 20, моля да гласува поименно. 

 

 

Поименно гласуване на предложението на Стефан Сабрутев: 

1. Анита Чолакова    – „против” 

2. Валентин Кюлхански    – „за” 

3. Валентин Цолов    – „за” 

4. Данчо Киряков     – „против” 

5. Димитър Кръстанов    – „за” 

6. Екатерина Гаджева    – „против” 

7. Елисавета Лободова    – „за” 

8. Емилия Делиева    – „въздържала се” 

9. Ивайло Халваджиев    – „против” 

10.  Иван Пищалов    – „за” 

11.  Илия Томов     – „за” 

12.  Кирил Асенов     – „за” 

13.  Кирил Хаджихристев   – „за” 
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14.  Коста Начев     – „за” 

15.  Костадин Василев    – „против” 

16. Мария Семерджиева    – „против” 

17.  Марияна Методиева    – отсъства 

18.  Милен Пачелиев    – „за” 

19.  Михаил Гунчев    – „против” 

20.  Михаил Генчев   – „за” 

21.  Петър Мирчев    – „против” 

22.  Петя Пампорова    – (подадена оставка) 

23.  Петя Язова     – „против” 

24.  Салих Аршински   – „въздържал се” 

25.  Славка Каменова   – „против” 

26.  Стефан Сабрутев   – „за” 

27.  Стоян Иванов    – „въздържал се” 

28.  Филип Топов    – „против” 

29.  Юлия Кисьова    – „против” 

 

СЛАВКА КАМЕНОВА: Резултат? 

(Виолета Бояджиева: 12 „за”, 12 „против”,  3 „въздържали се”.) 

СЛАВКА КАМЕНОВА: 12 „за”, 12 „против”, 3 „въздържали се”. Не се приема 

предложението. Следващото предложение е да отпадне текста на т. 25: „Възлага на 

кмета на общината да разпредели и утвърди средствата по бюджета по пълна 

бюджетна класификация по тримесечия в рамките на приетия бюджет”. Г-н 

Сабрутев предлага да отпадне този текст. Който е съгласен с това предложение, 

моля да гласува поименно. 

 

 

Поименно гласуване на предложението на Стефан Сабрутев: 

1. Анита Чолакова    – „въздържала се” 

2. Валентин Кюлхански    – „за” 

3. Валентин Цолов    – „за” 

4. Данчо Киряков     – „въздържал се” 

5. Димитър Кръстанов    – „за” 

6. Екатерина Гаджева    – „против” 

7. Елисавета Лободова    – „за” 

8. Емилия Делиева    – „против” 

9. Ивайло Халваджиев    – „против” 

10.  Иван Пищалов    – „за” 

11.  Илия Томов     – „за” 

12.  Кирил Асенов     – „за” 

13.  Кирил Хаджихристев   – „за” 

14.  Коста Начев     – „за” 

15.  Костадин Василев    – „против” 

16. Мария Семерджиева    – „против” 

17.  Марияна Методиева    – отсъства 

18.  Милен Пачелиев    – „за” 

19.  Михаил Гунчев    – „против” 

20.  Михаил Генчев   – „за” 

21.  Петър Мирчев    – „против” 

22.  Петя Пампорова    – (подадена оставка) 
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23.  Петя Язова     – „против” 

24.  Салих Аршински   – „за” 

25.  Славка Каменова   – „против” 

26.  Стефан Сабрутев   – „за” 

27.  Стоян Иванов    – „въздържал се” 

28.  Филип Топов    – „въздържал се” 

29.  Юлия Кисьова    – „против” 

 

СЛАВКА КАМЕНОВА: Да обявим резултата. 

(Виолета Бояджиева: 13 „за”, „против” 10,  „въздържали се” 4.) 

СЛАВКА КАМЕНОВА: С 13 гласа „за”, 10 „против” и 4 „въздържали се”, 

предложението, г-н Сабрутев, не се приема. Г-н Сабрутев, изчерпахме вашите 

предложения. Г-н Кръстанов направи няколко предложения. По отношение на 

първото предложение за спортните клубове, знаете, няма да го подлагам на 

гласуване, тъй като вносителя го приема като предложение от комисиите. 

Предложението за пенсионерските клубове. Предвидена е сума 11 000 лв., г-н 

Кръстанов предлага 21 000 лв. Да се увеличат с 10 000 лв. Който е съгласен да се 

подкрепи това предложение… 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Няма конфликт на интереси. 

 

Поименно гласуване на предложението на Димитър Кръстанов: 

1. Анита Чолакова    – „въздържала се” 

2. Валентин Кюлхански    – „за” 

3. Валентин Цолов    – „за” 

4. Данчо Киряков     – „въздържал се” 

5. Димитър Кръстанов    – „за” 

6. Екатерина Гаджева    – „въздържала се” 

7. Елисавета Лободова    – „за” 

8. Емилия Делиева    – „за” 

9. Ивайло Халваджиев    – „за” 

10.  Иван Пищалов    – „за” 

11.  Илия Томов     – „за” 

12.  Кирил Асенов     – „за” 

13.  Кирил Хаджихристев   – „за” 

14.  Коста Начев     – „за” 

15.  Костадин Василев    – „за” 

16. Мария Семерджиева    – „за” 

17.  Марияна Методиева    – отсъства 

18.  Милен Пачелиев    – „за” 

19.  Михаил Гунчев    – „за” 

20.  Михаил Генчев   – „за” 

21.  Петър Мирчев    – „за” 

22.  Петя Пампорова    – (подадена оставка) 

23.  Петя Язова     – „за” 

24.  Салих Аршински   – „за” 

25.  Славка Каменова   – „за” 

26.  Стефан Сабрутев   – „за” 

27.  Стоян Иванов    – „за” 

28.  Филип Топов    – „за” 

29.  Юлия Кисьова    – „за” 
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СЛАВКА КАМЕНОВА: Резултат? 

(Виолета Бояджиева: 24 „за”, „против” няма,  „въздържали се” 3.)  

СЛАВКА КАМЕНОВА: С 24 гласа „за” 3 „въздържали се”, предложението на г-н 

Кръстанов за увеличаване сумата за пенсионерските клубове се приема. Има едно 

предложение от г-н Кръстанов. Да изчистим начина, по който ще гласуваме за 

него, тъй като вие предлагате да бъдат включени в програмата, в списъка за 

капиталовите разходи няколко улици в села и пътища, които са включени в 

списъка, подаден от общинска администрация. Така че не виждам конкретно да 

гласуваме… Мисля, че и в диалог с г-жа Цекова уточнихте. 

ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: В нашия списък са включени с нули. Поне в това, 

което аз имам при мене на имейл. Трябва да влязат в списъка със сумите, за които 

говорихме и да се търси решение за прекратяване на договора с главния 

изпълнител, който не е в състояние и т. н. Значи едното предложение беше 

дублирано от колегата Аршински. 

СЛАВКА КАМЕНОВА: Сега разисквания не правим, просто уточняваме. Ще го 

подложа на г-н Аршински на гласуване. 

ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Нищо друго не правим. Само уточнение правим в 

момента. Нови предложения няма. Значи едното предложение е Виево. 

СЛАВКА КАМЕНОВА: Включен е в списъка. 

ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Което във Виево не е улица, а е път. Къде е включен и 

с каква сума? 

СЛАВКА КАМЕНОВА: За сумите не говорим. Г-жо Цекова, вие уточнихте. 

(Мариана Цекова, от място: Включен е с нула.) 

ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: С нула е включен. Моля ви се. 

СЛАВКА КАМЕНОВА: По предложението на г-н Аршински мисля, че чрез него 

ще се обедини и вашето предложение. 

ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Да. Значи говорим за Виево, общински път. 

СЛАВКА КАМЕНОВА: Добре. Подлагам на гласуване предложението на г-н 

Кръстанов: В програмата за капиталовите разходи да бъдат включени пътят за с. 

Виево, Сивино, Липец – Сивино… 

ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Липец – Букаците. 

СЛАВКА КАМЕНОВА: Липец – Букаците, да. 

(Михаил Генчев, от място: Със сумите.) 

ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Значи  със 150 хиляди лв. за Липец – Букаците, 300 

хиляди лв. за Сивино и 300 хиляди лв. … 

(От залата: Да, но откъде?) 

(Михаил Генчев, от място: Ще намерите откъде.) 

СЛАВКА КАМЕНОВА: Моля ви! Моля ви, без диалог! Подлагам на гласуване 

така формулираното предложение на г-н Кръстанов. Поименно гласуване. Някъде 
около 300 хиляди и още 300 хиляди, и още 150 хиляди, около 1 милион. 

 

 

 Поименно гласуване на предложението на Димитър Кръстанов: 

1. Анита Чолакова   – „въздържала се”  

2. Валентин Кюлхански   – „за” 

3. Валентин Цолов   – „за” 

4. Данчо Киряков    – „въздържал се” 

5. Димитър Кръстанов   – „за” 

6. Екатерина Гаджева   – „въздържала се” 



 77 

7. Елисавета Лободова   – „за” 

8. Емилия Делиева   – „въздържала се” 

9. Ивайло Халваджиев   – „въздържал се” 

10.  Иван Пищалов   – „за” 

11.  Илия Томов    – „за” 

12.  Кирил Асенов    – „за” 

13.  Кирил Хаджихристев  – „за” 

14.  Коста Начев    – „за” 

15.  Костадин Василев   – „въздържал се” 

16.  Мария Семерджиева   – „въздържала се” 

17.  Марияна Методиева   – отсъства 

18.  Милен Пачелиев   – „за” 

19.  Михаил Гунчев   – „въздържал се” 

20.  Михаил Генчев   – „за” 

21.  Петър Мирчев    – „въздържал се” 

22.  Петя Пампорова   – (подадена оставка) 

23.  Петя Язова    – „въздържала се” 

24.  Салих Аршински   – „въздържал се” 

25.  Славка Каменова   – „въздържала се” 

26.  Стефан Сабрутев   – „за” 

27.  Стоян Иванов    – „въздържал се” 

28.  Филип Топов    – „въздържал се”  

29.  Юлия Кисьова   – „въздържала се” 

 

СЛАВКА КАМЕНОВА: Резултат? 

(Виолета Бояджиева: 12 „за”, без „против”, 15 „въздържали се” ). 

СЛАВКА КАМЕНОВА: При резултат 12 гласа „за”, без „против” и 15 

„въздържали се”, предложението на се приема. И предложението на г-н Салих 

Аршински: За прехвърляне от целевата субсидия за общинска инфраструктура и 

местни дейности в целева субсидия за общински пътища – 300 000 лева, да се 

намалят от 1 578 000 лв. 

(Михаил Генчев, от място: За какво ще се използват?). 

СЛАВКА КАМЕНОВА: 300 000 в… Има списък, г-н Генчев. 

(Михаил Генчев, от място: Да, но за какво ще се използват?). 

СЛАВКА КАМЕНОВА: Ще го кажа на един по-късен етап на Общинския съвет, 

нека първо да се гласува решението, ако се приеме. 

(Димитър Кръстанов, от място: Едното върви с другото. Да се каже точно защо 

тия пари отиват там). 

СЛАВКА КАМЕНОВА: Ами дайте предложение. Ето го, Смилян – Букаците, 

предложението е за 300 хиляди. 

(Михаил Генчев, от място: Ние предложението на Аршински го гласувахме вече.) 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Май го гласувахте вече. 

СЛАВКА КАМЕНОВА: Не, не, не сме го гласували. 

(Михаил Генчев, от място: Как да не сме го гласували?! Преди малко какво 

гласувахме?) 

САЛИХ АРШИНСКИ: Не знам. Може ли да кажа нещо? 

СЛАВКА КАМЕНОВА: Предложението на г-н Аршински не е гласувано. 

(Михаил Генчев, от място: Как да не е гласувано?!) 

САЛИХ АРШИНСКИ: Г-жо Каменова, нещо искам да кажа. Тъй като разбрахме, 

че има проблем с фирмата, която е подписала договори, вероятно и за всичките 
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пътища, аз не искам да деля селата на кои са по-важни и кои – по-маловажни, но в 

момента, пращайки ги в перо, в която е тая фирма, ние пак обричаме едно стоене 

на тия пари там. Затова ги искаме 300 хиляди там. Надявам се, че до 

актуализация, или преди нея, тези неща ще са се случили и тогава ще могат да 

бъдат реализирани. Това е идеята. Аз не мога да кажа, че Сивино е по-важно от 

Виево, или от някое друго село. 

СЛАВКА КАМЕНОВА: Разбрах, оттегляте предложението. Благодаря. 

САЛИХ АРШИНСКИ: Не, не го оттеглям. 

СЛАВКА КАМЕНОВА: А какво? 

САЛИХ АРШИНСКИ: Не го оттеглям. Тези 300 хиляди лв. да отидат от 

капиталови делегирани държавни във втора точка. 

СЛАВКА КАМЕНОВА: Е, това предложихме. От целева субсидия… 

САЛИХ АРШИНСКИ: Не го оттеглям. 

СЛАВКА КАМЕНОВА: Без да се коментират обектите. Виждате колко обекти са: 

Смолян, Мугла, Чокманово, Арда, Гудевица, Соколовци, Момчиловци, Виево, м. 

Терзийска, Широка лъка, Солища. 

(Михаил Генчев, от място: Много „мирише” това предложение.) 

ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: По процедурата, ако обичате. Преди малко, ясно е, че 

има проблеми с фирмата-изпълнител, Общинският съвет отхвърли 

предложението да бъдат отделени средства за трите пътя, в т. ч. Сивино. Крайно 

неубедително е да отделим пари в параграфа, а пък после ще кажем за какво ще ги 

използваме. Ние при актуализация на бюджета… Ето, виждам как едни колеги 

кимат и викат: „Да!”. Така че, нека в процеса на текущата бюджетна 2016 

година… Мишо, не занимавай заместник-кмета с частни въпроси, а нека да 

такова… Ние разбираме каква е ситуацията. Но ние можем да актуализираме 

бюджета на всеки етап, когато възникне нова възможност, т. е. има техническа 

възможност за изпълнение и има финансова възможност да се отделят пари. Така 

че аз в този смисъл се обявявам против предложението на колегата Аршински. 

Първо, защото не е ясно за какво се отделят тези средства, и второ, тъй като не са 

настъпили условията да бъдат разпределени по предназначение. 

СЛАВКА КАМЕНОВА: Така. Разбрахме се г-н Кръстанов. И моят анонс беше в 

този вариант. Когато се прави предложение за 300 хиляди, трябва да се каже, а не 

в един последващ момент. Така че подлагаме ли на гласуване? Подлагаме на 

гласуване предложението.  

(Салих Аршински иска думата). 

СЛАВКА КАМЕНОВА: Моля ви, г-н Аршински, в процедура на гласуване сме. 

САЛИХ АРШИНСКИ: Добре. Ако съм в нарушение на някакъв закон или 

правилници, окей, ще го оттегля. Но ако трябва да конкретизирам, за да сме в… 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Оттегли го по-добре, няма проблем. 

САЛИХ АРШИНСКИ: Добре. Щом влизаме в колизия със закона, ще го оттеглим. 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: След това ще имаме и актуализация. Смятам, че… 

САЛИХ АРШИНСКИ: Докато приключи процедурата с фирмата, това нещо ще 

стои. 

СЛАВКА КАМЕНОВА: Така. Оттегля се предложението. Това бяха всички 

конкретно направени предложения. Костадин Василев. Въпроси ли имате? 

(Костадин Василев, от място: Не въпроси, имам предложение.) 

КОСТАДИН ВАСИЛЕВ: Имам конкретно предложение: В списъка да влезе с. 

Дунево. Вие не го подложихте на гласуване, г-жо председател, моето предложение. 

СЛАВКА КАМЕНОВА: Да, за Дунево, но мисля, че в хода на разговора г-н 

Мелемов обясни, че трябва да се проектира. 
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КОСТАДИН ВАСИЛЕВ: Трябва да се проектира, обаче нека влезе самото село. Не 

е само това. Имам и други предложения – за пътища, за подпорна стена. Селото го 

няма въобще в списъка за капиталовите разходи. 

СЛАВКА КАМЕНОВА: Конкретното ви предложение за Дунево? Какво 

гласуваме? Г-н Топов, имате думата. 

ФИЛИП ТОПОВ: Колеги, по процедурата. На всички в залата е известно, че 

когато се предлага нещо, в случая се касае за определени обекти. Не говорим за 

конкретни улици и т. н. Тези обекти трябва да бъдат посочени в капиталовите 
разходи. И това е процедурното предложение: Когато колегите предлагат нещо, 

трябва да бъдат конкретни, да бъдат включени в съответния раздел, като приход, 

като разход на бюджета, и да се посочи поименно колко пари евентуално трябва да 

влязат в Дунево, в Сивино и т. н. В тази връзка ще помоля, това е процедура, 

когато колегите предлагат нещо, не да бъде така: „Защото аз искам да бъде”, а да 

посочват конкретно откъде, за какво и колко. 

СЛАВКА КАМЕНОВА: Това се опитвам да вкараме… 

КОСТАДИН ВАСИЛЕВ: Реплика на г-н Топов.  

СЛАВКА КАМЕНОВА: Няма да допусна разговори. 

КОСТАДИН ВАСИЛЕВ: Явно г-н Топов го няма този списък, който аз го имам, 

затова отговаря така на въпроса. 

СЛАВКА КАМЕНОВА: Предложението на г-н Василев е да се включат обектите, 

които той посочи, улица, пътя за Дунево, в списъка, неразделна част от 

капиталовите разходи. Това е предложението. Който е съгласен да подкрепим г-н 

Василев с това предложение, моля да гласува. 

 

 

Поименно гласуване на предложението на Костадин Василев: 

1. Анита Чолакова   – „за”  

2. Валентин Кюлхански   – „въздържал се” 

3. Валентин Цолов   – „въздържал се” 

4. Данчо Киряков    – „за” 

5. Димитър Кръстанов   – „въздържал се” 

6. Екатерина Гаджева   – „за” 

7. Елисавета Лободова   – „въздържала се” 

8. Емилия Делиева   – „за” 

9. Ивайло Халваджиев   – „за” 

10.  Иван Пищалов   – „въздържал се” 

11.  Илия Томов    – „въздържал се” 

12.  Кирил Асенов    – „въздържал се” 

13.  Кирил Хаджихристев  – „въздържал се” 

14.  Коста Начев    – „въздържал се” 

15.  Костадин Василев   – „за” 

16.  Мария Семерджиева   – „за” 

17.  Марияна Методиева   – отсъства 

18.  Милен Пачелиев   – „въздържал се” 

19.  Михаил Гунчев   – „за” 

20.  Михаил Генчев   – „въздържал се” 

21.  Петър Мирчев    – „за” 

22.  Петя Пампорова   – (подадена оставка) 

23.  Петя Язова    – „за” 

24.  Салих Аршински   – „за” 
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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: 15 „за”, без „против”, 11 „въздържали се” ). 

СЛАВКА КАМЕНОВА: С 15 гласа „за”, без „против” и 11 „въздържали се”, 

предложението на г-н Василев се приема. И подлагам на гласуване основния 

текст, така, както е внесен като цяло в докладната. Поименно гласуване. Говорим 

за бюджет. 

 

 

Поименно гласуване на проекта за решение по т. 18 от дневния ред: 

1. Анита Чолакова   – „за”  

2. Валентин Кюлхански   – „въздържал се” 

3. Валентин Цолов   – „въздържал се” 

4. Данчо Киряков    – „за” 

(Бел. на прот.: След като гласува, общинският съветник Данчо Киряков напусна 

залата.) 

5. Димитър Кръстанов   – „въздържал се” 

6. Екатерина Гаджева   – „за” 

7. Елисавета Лободова   – „въздържала се” 

8. Емилия Делиева   – „за” 

9. Ивайло Халваджиев   – „за” 

10.  Иван Пищалов   – „въздържал се” 

11.  Илия Томов    – „въздържал се” 

12.  Кирил Асенов    – „против” 

13.  Кирил Хаджихристев  – „против” 

14.  Коста Начев    – „против” 

15.  Костадин Василев   – „за” 

16.  Мария Семерджиева   – „за” 

17.  Марияна Методиева   – отсъства 

18.  Милен Пачелиев   – „въздържал се” 

19.  Михаил Гунчев   – „за” 

20.  Михаил Генчев   – „против” 

21.  Петър Мирчев    – „за” 

22.  Петя Пампорова   – (подадена оставка) 

23.  Петя Язова    – „за” 

24.  Салих Аршински   – „за” 

25.  Славка Каменова   – „за” 

26.  Стефан Сабрутев   – „против” 

27.  Стоян Иванов    – „за” 

28.  Филип Топов    – „за”  

29.  Юлия Кисьова   – „за” 

 

СЛАВКА КАМЕНОВА: Резултат? 

(Виолета Бояджиева: 15 „за”,  „против” 5,  „въздържали се” 7 ). 
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СЛАВКА КАМЕНОВА: С резултат 15 гласа „за”, 5 „против” и 7 „въздържали се” 

се приема проектобюджетът на Община Смолян. 

(Михаил Генчев, от място: Повторно преброяване.) 

СЛАВКА КАМЕНОВА: Преди да закрия… Само секунда. 

(Михаил Генчев, от място: По правилник…) 

СЛАВКА КАМЕНОВА: Имате думата, г-н Генчев. След това ще направя едно 

съобщение.  

(Михаил Генчев, от място: Искам повторно гласуване…) 

СЛАВКА КАМЕНОВА: Заповядайте, г-н Генчев, на микрофон. 

(Стефан Сабрутев, от място: Повторно преброяване.) 

(Димитър Кръстанов, от място: По-точно, прегласуване.) 

МИХАИЛ ГЕНЧЕВ (говори на изключен микрофон): По правилник искам 

прегласуване. 

СЛАВКА КАМЕНОВА: Повторно гласуване? На какво основание?  

(Съветници от БСП: Искаме прегласуване.) 

СЛАВКА КАМЕНОВА: Няма проблем. Още веднъж. По-бавничко четем. Анита 

Чолакова?  

(Анита Чолакова: „За”). 

СЛАВКА КАМЕНОВА: Данчо Киряков излезе междувременно, ще отчетем гласа 

му „за”. 

(Реплики от общинските съветници на БСП: А, да бе… Ааааа, не може така…) 

СЛАВКА КАМЕНОВА: „Ще стане”. Анита Чолакова – „за”. Шегувам се, г-н 

Кръстанов. Хубава работа! С такива сериозни неща недейте да си поставяме 

взаимно изстрели. 

 

 

Второ поименно гласуване на проекта за решение по т. 18 от дневния ред: 

 (Славка Каменова: Анита Чолакова, още веднъж?) 

1. Анита Чолакова   – „за”  

2. Валентин Кюлхански   – „въздържал се” 

3. Валентин Цолов   – „против” 

4. Данчо Киряков    – отсъства 

(Славка Каменова: Данчо Киряков междувременно излезе.) 

5. Димитър Кръстанов   – „въздържал се” 

6. Екатерина Гаджева   – „за” 

7. Елисавета Лободова   – „против” 

(Славка Каменова: Преосмислихте гласа си.) 

8. Емилия Делиева   – „за” 

9. Ивайло Халваджиев   – „за” 

10.  Иван Пищалов   – „против” 

11.  Илия Томов    – „против” 

12.  Кирил Асенов    – „против” 

13.  Кирил Хаджихристев  – „против” 

14.  Коста Начев    – „против” 

15.  Костадин Василев   – „за” 

16.  Мария Семерджиева   – „за” 

17.  Марияна Методиева   – отсъства 

18.  Милен Пачелиев   – „въздържал се” 

19.  Михаил Гунчев   – „за” 

20.  Михаил Генчев   – „против” 
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21.  Петър Мирчев    – „за” 

22.  Петя Пампорова   – (подадена оставка) 

23.  Петя Язова    – „за” 

24.  Салих Аршински   – „за” 

25.  Славка Каменова   – „за” 

26.  Стефан Сабрутев   – „против” 

27.  Стоян Иванов    – „за” 

28.  Филип Топов    – „за”  

29.  Юлия Кисьова   – „за” 

 

(Михаил Генчев, от място: А, сега!) 

(Марияна Цекова: Какво „А, сега”, ще загубим 25 милиона…) 

(Виолета Бояджиева: 14 „за”,  „против” 9,  „въздържали се” 3 ). 

СЛАВКА КАМЕНОВА: Ами излезе г-н Киряков.  

(Реплики и разисквания в залата). 

ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Обявете резултата, г-жо председател. 

СЛАВКА КАМЕНОВА: Обявявам резултата: 14 „за”… 

(Виолета Бояджиева: 9 „против”…) 

СЛАВКА КАМЕНОВА: 9 „против”… 

(Виолета Бояджиева: „Въздържали се” 3-ма.) 

СЛАВКА КАМЕНОВА: „Въздържали се” 3-ма.  

 

 

Общинският съвет след проведеното гласуване по реда на чл.83, ал.2 от 

Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите 

комисии и взаимодействието му с общинска администрация, поради неизпълнено 

условие на чл.27, ал.4 във връзка с чл.21, ал.1, т.6 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация прие 
 

Р Е Ш Е Н И Е : 

№ 62 

 

1. Не приема предложението на кмета на Община Смолян да бъде приет  

бюджет 2016 година на Община Смолян. 

 

 

Г-н Топов, ще искаме ли трето прегласуване? Или да помолим г-н Киряков да се 

върне в залата? 

ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Няма такава процедурна възможност. Има едно 

правило, ако ми дадете думата за процедура по правилника, който сме приели: 

Нищо не е решено, докато всичко не е решено. 

СЛАВКА КАМЕНОВА: Няма пречка да поискаме. Г-жо Гаджева. 

ЕКАТЕРИНА ГАДЖЕВА: Уважаема г-жо председател, ще помоля за трето 

прегласуване. 

(Михаил Генчев, от място: Няма такава процедура.) 

(От залата: Дайте почивка.) 

СЛАВКА КАМЕНОВА: А, ще дадем почивка и два уикенда ще почиваме пак. 

ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Процедура. Няма възможност, нито юридическа, нито 

организационно-техническа, в нашия правилник за второ прегласуване. И е 

въпрос на концентрация на политическите групи върху решенията, които се 
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гласуват вече накрая, след като са минали обсъжданията. Нищо не е завършено, 

преди да е завършила цялата процедура. Много съжалявам! Търсете, г-жо 

председател, законова възможност. Иначе според мен такава в момента не 

съществува и ние не сме приели бюджета към… ей сега колко е, към този час, в 

който аз говоря. 

СЛАВКА КАМЕНОВА: Без коментар! Закривам заседанието. Напомням на 

общинските съветници, че на 27-ми януари ще има публично обсъждане на 

Наредба № 1 за обществения ред. Проверете в сайта на Общинския съвет. 

 

(Заседанието на Общинския съвет беше закрито в 13.15 часа.) 

 

  

 

СЛАВКА КАМЕНОВА 
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