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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 
№ 7 

 
 
 

Днес, 04.02.2016 година, от 17.30 часа, в заседателната зала на Община 
Смолян се проведе заседание на Общински съвет – Смолян, на основание чл. 23, 
ал. 4, т. 2 и ал. 5 изречение първо от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация. 

Присъстваха: 26 общински съветници. 
Отсъстват: Димитър Кръстанов, Илия Томов и Стефан Сабрутев. 
Заседанието беше открито и ръководено от председателя на Общинския 

съвет – Славка Каменова. 
 
СЛАВКА КАМЕНОВА – председател на Общински съвет - Смолян: Добър 
вечер! Преди откриването на заседанието, имам приятното задължение да 
поканя новият съветник от политическа партия „ГЕРБ” – г-н Адриян Петров, да 
положи клетва. Г-н Петров, повтаряйте след мен. 
(Всички присъстващи в залата станаха на крака.) 
СЛАВКА КАМЕНОВА: „Заклевам се в името на Република България…”…  
АДРИАН ПЕТРОВ: Заклевам се в името на Република България… 
СЛАВКА КАМЕНОВА: „… да спазвам Конституцията и законите на 
страната…”… 
АДРИАН ПЕТРОВ: … да спазвам Конституцията и законите на страната… 
СЛАВКА КАМЕНОВА: „… и във всичките си действия…”…   
АДРИАН ПЕТРОВ: … и във всичките си действия… 
СЛАВКА КАМЕНОВА: „… да се ръководя от интересите на гражданите от 
община Смолян…”…   
АДРИАН ПЕТРОВ: … да се ръководя от интересите на гражданите от община 
Смолян… 
СЛАВКА КАМЕНОВА: „…и да работя за тяхното благоденствие.”…   
АДРИАН ПЕТРОВ: … и да работя за тяхното благоденствие. 
СЛАВКА КАМЕНОВА: „Заклех се!”  
АДРИАН ПЕТРОВ: Заклех се! 
(Ръкопляскания.) 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Заповядайте! 
(Новоизбраният общински съветник Адриан Петров получи удостоверението 
на Общинска избирателна комисия и подписа клетвения лист, след което зае 
мястото си в Общинския съвет.) 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Г-жо Бояджиева, кворум? Преди обявяване на кворума, 
моля да имате предвид, че са постъпили три уведомления: от Илия Томов, 
Стефан Сабрутев и Димитър Кръстанов. 
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(Виолета Бояджиева – гл. експерт в дирекция „ АИО и ОМП”: В залата 
присъстват 26 общински съветници.) 
СЛАВКА КАМЕНОВА: При кворум 26 общински съветници, откривам 
заседанието на Общинския съвет. Подлагам на гласуване проекта за дневен ред 
за днешното заседание – приемане бюджет `2016 г. на Община Смолян. Който е 
съгласен с така предложения проект за дневен ред, да гласува с вдигане на ръка. 
 
ГЛАСУВАХА: „ЗА” – 25, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0. 
 
СЛАВКА КАМЕНОВА: 25 „за”, без „против” и „въздържали се”. Един съветник 
не гласува.  
 

Д Н Е В Е Н  Р Е Д:  
 

1. Проект на бюджет 2016 година. 
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – кмет на община Смолян 

 
 
ПО ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Проект на бюджет `2016 година.  

Докладва: Николай Мелемов – кмет на Община Смолян 
 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Уважаеми колеги! Както знаете, днес ще се разгледа 
докладната, внесена от г-н Мелемов – кмет на община Смолян, но на етап 
процедура по гласуване на тази докладна, тъй като при предишното разглеждане 
на тази докладна бяха приключени разискванията, бяха приети множество 
предложения от общински съветници. Тъй като на практика, поради 
неизпълнено условие на чл. 27 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация, не се събраха достатъчно гласове, за да се приеме решение или 
да се отхвърли, тъй като такова предложение не беше направено в хода на 
разискванията, на практика Общинският съвет не е приел решение, поради което 
днес в зала ще се гласува проекта за докладната така, както е внесена от г-н 
Мелемов. Г-н Мелемов, може би само становище по приетите предложения, да 
кажете няколко думи. Тези, които бяха за спортните клубове, за пенсионерските 
клубове... 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Уважаеми дами и господа общински съветници, колеги 
кметове! Смятам, че няма нужда да повтарям. Аз съм ги приел, така че… 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Вие сте ги приел тези предложения. Пристъпваме към 
поименно гласуване на проекта за бюджет, така както е внесен от кмета на 
община Смолян, с приетите предложения в предишното заседание на 
Общинския съвет, подробно зачетени. 
 
 
Поименно гласуване на проекта за решение по т. 1 от дневния ред: 

1. Адриан Петров    – „за” 
2. Анита Чолакова    – „за” 
3. Валентин Кюлхански    – „въздържал се” 
4. Валентин Цолов    – „въздържал се” 
5. Данчо Киряков    – „за” 
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6. Димитър Кръстанов    – отсъства 
7. Екатерина Гаджева    – „за” 
8. Елисавета Лободова    – „въздържала се” 
9. Емилия Делиева    – „за” 
10. Ивайло Халваджиев    – „за” 
11.  Иван Пищалов    – „въздържал се” 
12.  Илия Томов     – отсъства 
13.  Кирил Асенов     – „въздържал се” 
14.  Кирил Хаджихристев   – „въздържал се” 
15.  Коста Начев     – „въздържал се” 
16.  Костадин Василев    – „за” 
17.  Мария Семерджиева    – „за” 
18.  Марияна Методиева    – „въздържала се” 
19.  Милен Пачелиев    – „въздържал се” 
20.  Михаил Гунчев    – „за” 
21.  Михаил Генчев   – „въздържал се” 
22.  Петър Мирчев    – „за” 
23.  Петя Язова     – „за” 
24.  Салих Аршински   – „за” 
25.  Славка Каменова   – „за” 
26.  Стефан Сабрутев   – отсъства 
27.  Стоян Иванов    – „за” 
28.  Филип Топов    – „за” 
29.  Юлия Кисьова    – „за” 

 
 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Обявете резултата. 
(Виолета Бояджиева: 16 „за”, „ против”  няма, „ въздържали се” 10.) 
СЛАВКА КАМЕНОВА: С резултат 16 „за”, , 10 „въздържали се”, без „против”, 
приема се бюджета на община Смолян.  

 
 

Общинският съвет на основание чл.94, ал.2 и ал.3 и чл.39 от Закона за 
публичните финанси, чл.52, ал.1 и чл.21, ал.1, т.6, във връзка е чл.27, ал.4 и 5 от 
ЗМСМА и във връзка с разпоредбите на Закона за държавния бюджет на 
Република България за 2016г., Постановление за изпълнението на държавния 
бюджет на Република България за 2016г. прие 
 

Р Е Ш Е Н И Е: 
№ 63 

 
1. Приема бюджета на Община Смолян за 2016 година,  както следва: 
 
1.1. ПО ПРИХОДА                                38 659 975 лв., в т.ч.                                         
1.1.1.Приходи за делегирани държавни дейности                                   
(разпределени по параграфи съгласно приложение №1)            19160402 лв. в т.ч. 
 
1.1.2. Местни приходи                             
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 (разпределени по параграфи съгласно приложение №2)           19499573 лв. 
 
 
1.2. ПО РАЗХОДА                                                                  38 659 975 лв.,  в т.ч.                          
1.2.1. Разходи за делегирани държавни дейности финансирани с държавни 
приходи (разпределени  по параграфи съгласно Приложение № 3)    15582002лв.       
1.2.2. Разходи за местни дейности ( разпределени по параграфи съгласно  
Приложение № 4)                                                         19499573лв. 
2. Утвърждава разпределението на преходния остатък от реализирани в края на 
2015г. икономии по съответните дейности за делегираните държавни дейности 
по бюджета на общината за 2016г. съгласно  Приложение № 5. 
3. Утвърждава разпределението на преходния остатък от реализирани в края на 
2015г. икономии по съответните дейности за местни дейности по бюджета на 
общината за 2016г. съгласно  Приложение № 6. 
4. Приема разчета за финансиране на капиталовите разходи през 2016 година, 
съгласно Приложение № 7. 
5. Целевата субсидия за капиталови разходи определена със закона за държавния 
бюджет за съответната година, може да се разпределя за делегирани от 
държавата дейности и/или за местни дейности.  
6. Поименен списък на обектите, които ще се финансират по §40-00 
„Постъпления от продажба на нефинансови активи“  Приложение № 7. 
7. Приема план-графика за обслужване на просрочените задължения за 2016г.  
Приложение № 8 
8. Утвърждава списък на работещите в заведенията за социални услуги, имащи 
право на транспортни разходи от местоживеенето до местоработата и обратно за 
2016 година по Приложение №9 в рамките на утвърдените бюджетни кредити, 
след осигуряване на приоритетните разходи по дейността. 
9. От 01.01.2016 година, съгласно чл. 40 в от Закона за народната просвета 
лицата от педагогическия персонал имат право на възстановяване на част от 
извършените от тях разходи за транспорт от местоживеенето им до 
местоработата в друго населено място и обратно при условия и по ред, 
определени в наредба на министъра на образованието и науката, съгласувано с 
министъра на финансите. Средствата за компенсиране на част от превозните 
разноски на педагогическия персонал  се предоставят от централния бюджет на 
съответния ПРБ. 
10. Утвърждава: 
 помощи по решение на Общинския съвет в размер на 15000лв., в това 
число – 2 000 лв. за погребения и 13000 лв. други помощи. Упълномощава кмета 
на общината да отпуска тези помощи в размер до 500 лв. за едно лице, а над 500 
лв. помощите да се отпускат след решение на Постоянната комисия по 
здравеопазване и социални дейности. 
 стипендии по решение на Общинския съвет в размер на 10 000 лв 
 клубовете на пенсионерите и инвалидите в размер на 21000 лв.  
 средства за спортните клубове в размер на 100 000 лв., които се 
разпределят от Постоянната комисия по ЗСДОКВМС. 
 за компенсиране намаленията на пътуванията в градския транспорт в 
размер на 45000 лв. за ученици. 
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 За представителни разходи на общинска администрация, кметове и 
кметски наместници в размер на 15000лв; 
 За представителни разходи на Общински съвет в размер на 5000лева; 
 за спортен календар в размер на  45 000 лв. 
 За културен календар в размер на 145000лева; 
 Програма за туризъм в размер на 105000лева; 
 Утвърждава разходите за заплати през 2015г. по функции и параграфи. 
13. Дава съгласие средствата за социално-битово и културно обслужване на 
персонала да се определят в размер на 3% от планираните средства за работна 
заплата на лицата, назначени по трудови правоотношения. 
14. Дава правомощия на кмета на общината да актуализира общинския 
бюджет във връзка с постъпилите средства от дарения, безвъзмездна помощ, 
договори за рекламна дейност и други собствени приходи,  като за целта се 
издават заповеди. 
15. На основание чл.125, ал.1 от Закона за публичните финанси Общинския 
съвет дава правомощия на Кмета да извършва компенсирани промени, както 
следва: 
  в частта за делегираните от държавата дейности - между утвърдените 
показатели за разходите; в рамките на една дейност, с изключение на дейностите 
на делегиран бюджет, при условие, че не се нарушават стандартите за 
делегираните от държавата дейности и няма просрочени задължения в 
съответната делегирана дейност; 
  в частта за местните дейности - между утвърдените разходи в рамките на 
една дейност или от една дейност в друга, без да изменя общия размер на 
разходите; 
В изпълнение на правомощията си по т.14 Кметът издава заповеди;  
15. Задължава ръководителите на бюджетни звена, финансирани от общинския 
бюджет да разработят конкретни мерки за изпълнение по: 
 максималния размер на новите задължения за разходи, които могат да 
бъдат натрупани през годината по бюджета на общината, като наличните към 
края на годината задължения за разходи не могат да надвишават 5 на сто от 
средногодишния размер на отчетените разходи за последните четири години; 
ограничението не се прилага за задължения за разходи, финансирани за сметка 
на помощи и дарения; 
 максималния размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат 
поети през годината, като наличните към края на годината поети ангажименти за 
разходи не могат да надвишават 30 на сто от средногодишния размер на 
отчетените разходи за последните четири години; ограничението не се прилага 
за ангажименти за разходи, финансирани за сметка на помощи и дарения; 
 размера на просрочените задължения от предходната година, които ще 
бъдат разплатени от бюджета за текущата година; 
 размера на просрочените вземания, които се предвижда да бъдат събрани 
през бюджетната година; 
 лимита за поемане на нов общински дълг, максималния размер на 
общинския дълг и на общинските гаранции към края на бюджетната година; 
 разчетите за разпределението на целевата субсидия за капиталови разходи, 
определена със закона за държавния бюджет за съответната година, по обекти за 
строителство и основен ремонт, за придобиване на материални и нематериални 
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дълготрайни активи и за проучвателни и проектни работи, включително за 
съфинансиране и за плащания по заеми за капиталови разходи; 
 други показатели, включително такива, определени в закона за държавния 
бюджет за съответната година; 
 индикативен годишен разчет за сметките за средства от Европейския 
съюз; 
 актуализирана бюджетна прогноза. 
 
 16. Утвърждава следните приоритети при разходването на бюджетните средства 
през 2016г.   
 заплати, осигурителни плащания, обезщетения, помощи, стипендии и 
медикаменти. 
 храна, отопление, осветление, както и издръжка на социалните,  здравните 
и образователните заведения. 
17. Упълномощава Постоянната комисия по бюджет и финанси и 
икономическо развитие  да одобрява командировките в страната и чужбина на 
Председателя на Общинския съвет и на Кмета на общината.  
18. Поемането на задължения и извършването на разходи да се извършват до 
размера на предоставените трансфери и реализирани собствени постъпления и 
да се използват по предназначение, като разходите за трудови възнаграждения, 
храна, стипендии, медикаменти и горива са приоритетни. 
19. Дава съгласие възникналият временен недостиг на бюджетни средства за 
местни дейности да се покрива текущо с временни безлихвени заеми от 
набирателни и извънбюджетни сметки. 
20. Дава съгласие при недостиг на бюджетни средства да бъде изтеглен 
кредит за оборотни средства /овърдрафт/ в размер до 500 000 лв. 
21. На основание чл.94, ал.3 от ЗПФ общински съвет приема просрочените 
задължения на СОУ „Отец Паисий” гр.Смолян в размер на 129600лв. да бъдат 
отписани. 
22. Дава съгласие временно свободните средства от постъпления да се 
използват като временен безлихвен заем за плащания по бюджета на общината, 
както и за общинско съфинансиране и авансово финансиране на проекти по 
програми, финансирани със средства от фондовете на Европейския съюз и по 
други международни програми и споразумения. 
23. Възлага на кмета на община Смолян да разплати през 2016 година 
просрочени задължения към 31.12.2015 година и да предприеме действия за 
събиране на всички просрочени вземания.    
24. Допуска поемане на нов дълг от „ФЛАГ” ЕАД през 2016 година, съгласно 
приетите решения на Общински съвет – Смолян. 
25. Възлага на Кмета на Общината да разпредели и утвърди средствата по 
бюджета по пълна бюджетна класификация, по тримесечия в рамките на приетия 
бюджет. 
 
 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Честито, г-н Мелемов! Честито на всички! 
(Ръкопляскания в залата.) 
(От залата: И на гражданите.) 
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СЛАВКА КАМЕНОВА: Да, най-вече на гражданите! Тези, които ще ползват 
общинския бюджет и тези, които ще имат удоволствието да се радват на 
мероприятията, които Община Смолян ще осъществи. Закривам заседанието! 
Искам да обява датата на следващото заседание на Общинския съвет – на 18 
февруари от 10.00 часа. В средата на другата седмица ще ви обявим и дневния 
ред. Напомням на общинските съветници, в понеделник (8 февруари), в 10.00 
часа, разширеното заседание на комисиите във връзка с договорите за 
сметосъбирането. 
 
 
Заседанието на Общинския съвет беше закрито в 17.40 часа) 
 
 
СЛАВКА КАМЕНОВА 
Председател на Общински съвет – Смолян 
 
 
 
Изготвил протокола, 
Анелия Кехайова - главен специалист  
в сектор „ Административно обслужване” към Дирекция „ АИО и ОМП”  


