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О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т – С М О Л Я Н 

(Мандат 2019-2023 година) 

 

П Р О Т О К О Л 

№ 26 

 

Днес, 26.08.2021 година, от 17.00 часа, се проведе заседание на Общински съвет 
– Смолян, на основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация във връзка с чл. 63, ал. 2 от Правилник за организацията и 

дейността на Общински съвет Смолян, неговите комисии и взаимодействието му с 
общинска администрация. 

Присъстваха: 27 общински съветници. 

 Отсъстват: Мария Семерджиева, Рабие Кьосева. 
 

 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА – председател на Общински съвет – Смолян: Добър ден на 
всички! Уважаеми общински съветници, в залата присъстват 21 общински съветници. 

Предлагам да започнем нашата работа. На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за 
местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 63, ал. 2 от 
Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Смолян, неговите 
комисии и взаимодействието му с общинска администрация е свикано днешното 

заседание за дата 26 август, от 17.00 часа в Сесийна зала на Община Смолян с предложен 

дневен ред от 17 точки. Има постъпило писмо от Общинска администрация, с което 

оттегля точка № 3 и във връзка с взетото решение от Постоянните комисии, са поканени 

от ВиК операторите. Затова молбата ни е, когато гласуваме дневния ред, точка № 16 да 
бъде пренаредена и да бъде точка № 1. Имате думата относно дневния ред. Има ли 

желаещи, колеги? Не виждам. Който е съгласен да прекратим разискванията относно 

дневния ред, моля да гласува. „Против“? „Въздържали се“? 

ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 21, „ПРОТИВ“ – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0. 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: С 21 „за“, без „против“ и „въздържали се“, прекратихме 
разискванията относно дневния ред. Колеги, дневният ред с направените така промени 

се състои от 1 точка: „Обсъждане и съгласуване на Бизнес план на оператора – 

„Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Смолян за следващия регулаторен период“, 

след това точка 1 по стария дневен ред става 2 и всичките се изместват с една нататък 
като точка 3 отпада от дневния ред. Който е съгласен, моля да гласува. „Против“? 

„Въздържали се“? 

ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 20, „ПРОТИВ“ – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0. 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: 20 „за“, без „против“ и „въздържали се“, приехме така 
предложения дневния ред с направените изменения.  

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:  

 

1. Обсъждане и съгласуване на Бизнес план на оператора – „Водоснабдяване и 

канализация“ ЕООД, гр. Смолян за следващия регулаторен период 01.01.2022 г. – 

31.12.2026 г. 
Докладва: Николай Мелемов - Кмет на община Смолян 
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2. Утвърждаване на паралелки и групи с брой на учениците и децата в тях под 

определения минимум за учебната 2021/2022 година. 
Докладва: Николай Мелемов - Кмет на община Смолян 

 

3. Отдаване под наем на части от имот публична общинска собственост по реда на 
Закона за общинската собственост /с. Могилица/. 

Докладва: Николай Мелемов - Кмет на община Смолян 

 

4. 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 

 

5. Разрешение за отпускане на стипендии за специализация на лекари и медицински 

специалисти работещи в лечебни заведения на територията на Община Смолян. 

Докладва: Николай Мелемов - Кмет на община Смолян 

 

6. Одобряване на Споразумение за партньорство във връзка с изпълнението на 
проект „Партньорство за адаптация към климатичните промени“, одобрен за 
финансиране по Открита покана № 3 „Климат“ по Резултат № 4: „Повишена 
способност на местните общности да намаляват емисиите и да се адаптират към 

променящия се климат“ на Програма: „Опазване на околната среда и климатични 

промени“, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското 

икономическо пространство 2014-2021 г.“ 

Докладва: Николай Мелемов - Кмет на община Смолян 

 

7. Одобряване на Споразумение за сътрудничество между община Смолян и 

Сдружение „ЦЕНТЪР ЗА ВЪРХОВИ ПОСТИЖЕНИЯ НАСЛЕДСТВО БГ“. 

Докладва: Николай Мелемов - Кмет на община Смолян 

 

8. Съгласие за подписване на ново споразумение за сътрудничество във връзка с 
кандидатстване на Община Смолян  с проектно предложение  „По-близки  и по-

успешни в Община Смолян” по процедура BG05M9OP001-2.056 „Социално-

икономическа интеграция  на уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване 
достъпа до образование - Компонент 2, финансирано по Оперативни  програми 

„Развитие на човешките ресурси” 2014-2020г. (ОП РЧР)  и „Наука образование за 
интелигентен растеж ” 2014-2020г. (ОП НОИР). 

Докладва: Николай Мелемов - Кмет на община Смолян 

 

9. Даване съгласие за отпускане на еднократна финансова помощ на семейство на 
Петър Велиев от гр. Смолян, ул. „Васил Райдовски“ № 81, пострадало от 
възникнал пожар. 

Докладва: Николай Мелемов - Кмет на община Смолян 

 

10. Промяна предназначението на урегулиран поземлен имот /УПИ/ ХХХIV – 

Озеленяване и на част от УПИ XVII – Озеленява и гаражи предвиден в 
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устройствения план за озеленена площ в кв. 91 по плана на гр. Смолян, кв. Горно 

Смолян /ул. „Пейо Яворов“/. 

Докладва: Николай Мелемов - Кмет на община Смолян 

 

11. Сключване на предварителен договор и въвеждане на система за разделно 

събиране на битови отпадъци от обувки и текстил съгласно чл. 20, ал. 1 и ал. 2 от 
Закона за управление на отпадъците 

Докладва: Николай Мелемов - Кмет на община Смолян 

 

12. Увеличаване на бюджета за 2021 г. на Фолклорен ансамбъл „Родопа“ и Духов 
оркестър в частта местни дейности. 

Докладва: Николай Мелемов - Кмет на община Смолян 

 

13. Одобряване на  промени в актуализираната Бюджетна прогноза на Община 
Смолян, за периода 2022 – 2024 г., на постъпленията от местни приходи и на 
разходите за местна дейност. 

Докладва: Николай Мелемов - Кмет на община Смолян 

 

14. Даване на разрешение за изработване на проект за изменение на Подробен 

устройствен план – в частта устройствени план-схеми за ВиК в определени 

участъци на канализационни клонове – К1, К4 и К4А, К6 и К6А, К47 и К47А, 

К258 и К260, и водопроводен клон V-Kl.73 във връзка с Преработка по време на 
строителството по чл. 154 от ЗУТ на работен проект за обект: „Интегриран воден 

проект на агломерация град Смолян“, изпълняван по Административен договор 

за безвъзмездна финансова помощ № Д-34-2/BG16М1ОР002-1.014-0001-С02 от 
13.02.2019 г., финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020г.“ с 
бенефициент „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Смолян. 

Докладва: Николай Мелемов - Кмет на община Смолян 

 

15. Искане от жители на с. Смилян, община Смолян от ул. „Кирил Маджаров“ и ул. 

Васил Димитров“. 

Докладва: Николай Мелемов - Кмет на община Смолян 

 

16. Покана за свикване на общо събрание на „ПЕРЕЛИК ИНФРАСТРУКТУРНА 

КОМПАНИЯ“ АД, ЕИК 200093426. 

Докладва: Венера Аръчкова – Председател на Общинския съвет 
 

 

 
ПО ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Обсъждане и съгласуване на Бизнес план на 
оператора – „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Смолян за следващия 
регулаторен период 01.01.2022 г. – 31.12.2026 г. 

Докладва: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 

 

 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Първа точка от дневния ред, новият приет дневен ред е 
Обсъждане и съгласуване на Бизнес план на оператора – „Водоснабдяване и 
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канализация“ ЕООД, гр. Смолян за следващия регулаторен период 01.01.2022 г. – 

31.12.2026 г. Давам думата на кмета на Общината, г-н Мелемов. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Уважаеми госпожи и господа общински съветници, 

съграждани! Бизнес планът е изработен от „ВиК“ ЕООД гр. Смолян, така че техните 
представители са тука. Може би на тях трябва да дадем думата или направо ако има ваши 

въпроси към тях. 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Колеги, имате думата за изказвания. Предложението ни е, ако 

искате да изслушаме най-напред по така предложения ни от Комисии въпрос поставен 

към „ВиК“ ЕООД или искате най-напред да обсъдим този въпрос? Да дадем ли думата 
на представителите на ВиК или да преминем най-напред към нашите разисквания? 

(Филип Топов, от място: Да чуем най-напред становищата от комисиите.) 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Становището на Комисията по ТСУ, излезе с предложение на 
сесията да се покани представител на оператора. Със „за“ – 0, „против“ – 0, „въздържали 

се“ – 8, за точките, както са гласувани – точка I.1, кметът как да ги представлява, а за 
другото гласуване – изразява положително становище, за да дойдат представителите на 
ВиК-то, гласували са „за“ – 6, „въздържали се“ и „против“ няма. От Комисията по 

законност по същия начин. Цялата комисия е гласувала от 5 човека „за“ да бъдат поканен 

представител на ВиК оператора и за предложения ни дневен ред становищата са по точка 
I.1. – „против“, за точка I.2 е „за“ и за точка II римско е „за“. Другите комисии нямат 
становища. Предлагам да подложим на гласуване да дадем думата на ВиК оператора. 
Който е „за“, моля да гласува. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 23, „ПРОТИВ“ – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0. 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: 23 „за“, без „против“ и „въздържали се“. Давам думата на 
представителя г-н Тотев, на ВиК дружеството, да ни запознае с въпросите относно 

обсъждането и съгласуването на бизнес плана. 
ИНЖ. КОСТАДИН ТОТЕВ – зам.-управител на „ВиК“ ЕООД, гр. Смолян: Уважаема г-
жо председател на Общинския съвет, уважаеми г-н кмете, уважаеми дами и господа 
общински съветници! Костадин Тотев, заместник управител на ВиК. Ще ви представя 
основните аспекти по изготвянето на бизнес плана, които са ни ръководили за неговата 
изработка. Реформата във водния сектор е дългосрочна национална политика, която се 
основава на определени екологични, инженерно-технически и финансови правила и 

изисквания, които са валидни за целия Европейски съюз. „ВиК“ ЕООД – Смолян е 
оператор на дейностите по водоподаване, отвеждане, пречистване на питейна вода и 

развива тези дейности в определените от закона и наредбите рамки. Регулацията в 
сектора се осъществява от Комисията за енергийно и водно регулиране, а държавната 
политика от Министерството на регионалното развитие и благоустройство. Основен 

елемент на тази регулация е определянето цената на публичните услуги на регулатора. 
Основната причина за повишаване цената са значителните капиталови разходи. Това са 
инвестиции във водопроводната и канализационна мрежа, пречиствателни станции за 
питейни води и пречиствателни станции за отпадни води. Повишените цени на 
електроенергията, работните заплати, които за „ВиК“ са средно 964 лв. като за страната 
средната работна заплата е около 1 500 лева. Намаляване на населението, което води от 
своя страна намаляване на фактурираните водни количества, изразени в кубични метри. 

И не последно място, задължителното оползотворяване на утайките от пречиствателните 
станции за отпадни води, както и включването на нови обекти за експлоатация на 
водопроводи, канали и пречиствателни станции за отпадни води. Това, което може да се 
поеме като ангажимент е нашата по-нататъшна професионална дейност за намаляване на 
разходите, решително намаляване на течовете и авариите и оптимизиране на всички 

елементи, формиращи цената. Така че тези резерви да ни позволят за в бъдеще да 
предлагаме по-ниска цена от предвидената в този бизнес план. Ясно е, че част от 
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усилията, занижение на цената на услугата е въпрос и на държавна политика в сектора, 
както и мерки в посока на финансовото облекчение за постигане на социалната 
поносимост на цените за граждани и фирми. И в този ред на мисли тука видях един човек, 

който е един от създателите на ВиК Асоциацията и ще ми бъде много приятно и той да 
сподели неговото мнение относно бизнес плана на ВиК. Това е инж. Димитър Кръстанов. 
Мисля, че не греша, г-н Кръстанов. Благодаря! 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Благодаря, г-н Тотев. Колеги, имате думата за изказвания. Има 
ли желаещи колеги да се изкажат? Не виждам. Г-н Салих Аршински. Заповядайте, г-н 

Аршински!  

САЛИХ АРШИНСКИ: Благодаря! Уважаема г-жо председател, уважаеми г-н кмет, 
уважаеми общински съветници и граждани! Аз благодаря на г-н Тотев, който взе 
отношение. Познавам го като професионалист в сферата на ВиК, но днес тук трябваше 
да е управителя Николов и вместо да използва различни гимнастики, за да не застане 
пред общинските съветници, изпращайки ни друг от ВиК. Естествено колегите от ВиК 

ще говорят това, което пише в бизнес плана. Те друго няма какво да правят. Само че има 
много въпроси относно този бизнес план и той като пряк административен ръководител 

носи отговорност. Когато преди, това го казах с идеята, че с колегите от ВиК няма какво 

да говорим, с тук присъстващите. Имаше какво да се сподели с управителя, който липсва. 
Не знам по какви причини. По отношение на бизнес плана, той по някакъв начин е 
свързан с така наречения воден цикъл, който се изпълнява на територията на община 
Смолян. Предполагам, че общинските съветници са видели какви са финансовите 
показатели на този план. След вложени близо 90 милиона лева, загубите са същите. 
Почти същите. След вложени 90 милиона лева, цената на водата отива, ако не ме лъже 
паметта, на 4.50 лв., ако не ме лъже паметта, от това, което прочетох. И когато преди 

няколко месеца казах на микрофон, че с този воден цикъл водата в област Смолян ще 
стане 4.50 лв. поне, имаше смях в залата. Сега да ви е честито на всички! Нали се сещате 
до какъв етап стигнахме? След вложени 90 милиона лева загубите са същите, цената на 
водата от 2.80 лв., в момента 2.60 лв. отива на 4.50 лв. Предполагам и сега не е мястото 

да коментирам изпълнението на водния цикъл, за което ВиК също има своето място. По-

скоро управителят щеше да е интересно да е тук. Аз не съм се отказал от темите и 

питанията, които поставих на онази сесия извънредната за изпълнението на водния 
цикъл. 90 милиона лева… 

(Димитър Кръстанов, от място: … 97…) 

САЛИХ АРИШИНСКИ: … и 7 милиона лева, загубите са същите, цената „х 2“. За 
изпълнението на водния цикъл няма да говоря сега. То ще е тема следващите месеци. Аз 
въпроси към г-н Тотев нямам, пак казах. Той е професионалист, разбира от 
професионалната дейност на ВиК. Административният ръководител, който се крие и пак 
го няма тук, към него имах въпроси. Съгласуването на този бизнес план, ако Общинският 
съвет го съгласува и даде мандат на кмета г-н Мелемов да го подкрепи, ще означава, че 
от влизането на този бизнес план, цената на водата ще стане тази. Аз лично няма да 
гласувам „за“. И в тази точка, г-жо председател, предлагам редакция на решенията. Там, 

където…, сега да не вземам компютъра, Общинският съвет не съгласува и упълномощава 
представляващия Община Смолян да гласува „против“ така предложения бизнес план от 
г-н Николов. 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Това е решението, г-н Аршински, на Комисията правната и на 
ТСУ. 

САЛИХ АРШИНСКИ: Аз говоря като решение на Общински съвет. 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Да, да. Така е предложено и ще го гласуваме точка по точка. 
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САЛИХ АРШИНСКИ: Така че колеги, когато преди три месеца говорихме или повече, 
че цената на водата ще стане 5 лева, имаше много смях в залата. Сега пак казвам, да ви е 
честито! Благодаря! 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Благодаря, г-н Аршински! Г-н Кръстанов. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Благодаря ви, г-жо председател! Уважаеми г-н кмете, 
уважаеми колеги, уважаеми гости, журналисти, представители на ВиК и на Ансамбъл 

„Родопа“, разбира се, които се радваме да видим тук! Въпросът с реформата във водния 
сектор е национален въпрос вече. Ние сме свидетели на един дебат на национално 

равнище, свързан като цяло с формиране на политиката по отношение на цените и 

структурирането на цената в обозримо бъдеще с тези бизнес планове, които стигат до 

едно. Стигат до една социално неприемлива цена за водоползване, отвеждане на водите 
и пречистване, най-общо казано. Услугата, която извършва оператора „ВиК“ ЕООД, 

изцяло държавно търговско дружество, с активите на общините. В мнозинството от 
случаите, собственици на мрежите са общините, а ВиК е оператора. Това го казвам за 
хората, които не се занимават всеки ден с подобни проблеми. Случи се така, че бях 

първият председател на Асоциация ВиК на Смолянска област, със стартиране на 
реформата като областен управител 2013-2014-та година. И тогава, и сега, ние като хора, 
загрижени за това да правим нещо, което да е по джоба на нашите граждани и 

избиратели, на нашето население, поставихме въпроса за цената като един от основните, 
от гледна точка на това, че това е най-разпространената и най-нужната публична услуга 
– предоставяне на питейна вода, отвеждане, в случая на битово отпадни води и тяхното 

пречистване. Там има и разбира се, и технология, която поема и бизнеса, индустрията и 

т. н. Трябва да се погледне много стриктно. Аз съжалявам, че кметът беше изключително 

лаконичен. Трябваше да засегне този въпрос. Структурата на цената трябва да се 
погледне и да се види къде, какви резерви има, за да не стигнем до това след три или 

четири години ние да имаме двойна цена на кубик вода. Който е погледнал бизнес плана, 
вижда, че тя сега от 2.63 лв. може да подскочи, разбира се, след решение на Комисията 
за енергийно и водно регулиране, да не забравяме, че в крайна сметка има и държавна 
политика в сектора. Тука инж. Тотев много коректно подчерта и това. Това е една услуга, 
която е в обхвата на регулираните цени, заедно с цената на електроенергията и някои 

други. Но практически за мен има, за конкретния случай, за Смолянска област и може би 

като цяло за национално равнище, за държавата като цяло, един много така конкретен 

въпрос, който трябва да намери решение. В структурата на цената влиза издължаването 

по кредитен ресурс, тъй като част от инвестицията, част от водния цикъл се финансира с 
кредитен ресурс, другата част е със заем от Световната банка, който е финансово 

обезпечен по друг ред. Трябва да се действа пред българската държава и то много 

активно и с намесата и на населението, и на всички местни власти – на общинско и на 
областно равнище, за да се поеме част от това, част от вноските. Примерно по тези 

инвестиционни кредити от държавата или да се разсрочат, или да се намерят други 

финансови инструменти, с които да не се стига в крайна сметка до такава цена, защото 

нека да си дадем ясно сметка – 4-5 лева, 5 лева на кубик цена на вода, при едно средно 

потребление 10-12-15 кубика, ние сме в планината… И да си признаем и другото, ние не 
сме свикнали примерно като англичаните, да си запушваме мивките, когато се измиваме 
и да ползваме примерно 2 литра вода, преди това да спрем чешмата и след това да 
източим мивката. Нали има едни такива тапи на мивките, ние това не го правим. Искам 

да кажа, че разхищаваме водата. Ние сме в една географска ширина, където водния 
ресурс, така Господ ни е дал достатъчно богати възможности да разполагаме с него. 

Мисълта ми е, че трябва да подходим така, че да принудим системата, която регулира, 
която провежда държавната политика, това е разбира се Народното събрание и 

Правителството на нашата Република България, да погледнат на проблема като на остър 
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социален проблем. Тук не става въпрос за инженерно техническата страна на въпроса. 
Тук не става въпрос за възможностите да се ограничат течове, аварии, да се търсят 
резерви в рязко снижение на разходите, формиращи цената, а става дума за онази част от 
мерките, които са ангажимент на държавната политика. Държавата трябва да знае, че 
нашето население не е в състояние да ползва вода по 5 лева на кубик. Това от една страна. 
От друга страна ние не можем по никакъв начин да дадем своето съгласие като общински 

съветници подобен бизнес план да се приема, с подобни параметри. Защото ние влизаме 
в противоречие с основните същностни интереси и потребности на тези, които са ни 

изпратили да бъдем тук и да ги представляваме. И аз ви моля да ни разберете. Ние не 
можем лековерно и без необходимите гаранции, че ще се направят стъпки като държавна 
политика и като натиск от страна н нашите ръководства на общините и областта към 

правителството и Народното събрание, за да се преразгледат всички структурни 

елементи на цената и да се каже едно към едно, отново искам да подчертая, този въпрос 
стои за цялата държава. Така че моето категорично становище е, че не можем да 
подкрепим бизнес план с така цена. Не защото ВиК са го направили по този начин, а 
защото системата, защото подходът при реформата на водния сектор, защото 

структурирането на такава цена с кредитен ресурс в еди-какви си размери, мога да ги 

цитирам, не удовлетворява възможностите на населението. Благодаря! Няма да подкрепя 
бизнес плана. 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Благодаря, г-н Кръстанов!  
(Салих Аршински, от място: Реплика.) 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Да, г-н Аршински. Реплика, г-н Аршински. 

САЛИХ АРШИНСКИ: Процедурно, за да спазя Правилника, реплика. Г-н Кръстанов, 
вие сте прав във всичко, което казахте, че цената не е поносима. Особено за хората в 
Родопите, особено за темповете, с които намалява населението. И тя ще става още по-

непоносима. Ако сте гледали избирателните списъци, за 6 години избирателите, само 

избирателите са над 10 хиляди по-малко в областта. И тук не става въпрос за цена на 
водата за гражданите на Смолян, където се предполага, че заплатите са малко по-високи. 

Тук става въпрос за цена на водата от село Долен, Златоградско, до село Любча, 
Доспатско, в цялата Смолянска област. ВиК операторът оперира на територията на 
цялата област. С едно нещо съм несъгласен и то е, че този бизнес план трябва да 
представлява цялостна  картина на ВиК сектора. Да не споменаваме тука колко средства 
европейски, национални, са хвърлени за изграждане на различни съоръжения на ВиК 

системата, които и към момента не функционират. Или ако функционират, не в мащабът, 
в който са били проектирани и за който са били изхарчени такива средства. И последното 

нещо, което пак ще повторя може би, след вложени 90 милиона лева да получаваме 
такава услуга на такава цена, е меко казано, слагам скоба, кавички, „за Кьовиш“. Това 
означава, че и управителя Мариян Николов, който липсва, за трети път да го кажа, и 

съставителите на така наречения воден проект, цикъл, може би и изпълнителите, не съм 

се отказал от тези тема, явно е, че в България задкулисието е твърде силно и не можем 

да накараме разследващите органи да се занимаят с този проблем. Но повярвайте ми, 

това ще стигне до там, до където е възможно. Не е възможно, колеги, вие нали ходите из 
града, гледате ВиК, водният цикъл по-скоро, какви отходни тръби слагат, външни. Това 
нещо някъде, ако го има в Европа, аз съм съгласен на мои разноски да отидем да го 

видим. Можете да го видите на дълбокото дере, видях подобно безумие в Устово мисля. 
Всички знаете, че вече има ремонт на ремонта на ремонта. Тези тръби ще продължават 
да гърмят. Тези тръби отдавна са изхвърлени от Европа. А тези тръби оскъпиха водния 
цикъл три пъти. Няма да говоря за изпълнението, то ще е тема на друг разговор. Не 
аварии, ще бъде ужас. Вие сте свидетели от медиите, които са в Смолян, вече колко 

аварии на авариите има, със снимков материал. Какви безумия има. Защо ви го казвам? 
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Тази цена от 4.50 лв. няма да покрие дори разходите, които ще бъдат за довеждане на 
водата – чистата и отходната. А авариите кой ще ги плаща? Тези копаения на улиците, 
които ще се случат от тук насетне ежемесечно заради новия воден цикъл, кой ще ги 

плаща? Всички ние. Така че този бизнес план представя възможно най-черната картинка, 
която чака жителите на област Смолян. Отделна е темата, че от тези 90 милиона, 95 % са 
вложени в градската част на община Смолян. За селата не мога да се сетя, сигурно и там 

има нещо изпълнено. За малките села няма нищо. В 21-ви век има населени места на 
територията на област Смолян, които нямат вода в момента, питейна. За канализация пък 
въобще не искам да говоря. Благодаря! 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Благодаря, г-н Аршински! 

(Димитър Кръстанов, от място: Дуплика, дуплика.) 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Дуплика, г-н Кръстанов! 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Благодаря ви, г-жо председател! Няма как на репликата на г-
н Аршински. Разбира се…. /Бел. на прот. Проблем с микрофона/ Проба, едно-две, проба. 
Ще трябва да си държа копчето. Малък технически проблем, г-н Мазаров, но нищо, 

решаваме го в движение. Благодаря, г-жо председател! Няма как да не взема отношение. 
Разбира се, ясно е за всички, че принципът на реформата в този воден сектор е 
практически един оператор – една цена. Цената в Долен, в Црънча и в Смолян е една и 

съща. И в Смилян, и в Могилица и т. н. Ние се борихме на времето, преди 7-8 години, да 
не бъде национално интегрирана цена. Защото идеята беше на Световната банка и на 
други влиятелни и мощни институции да имаме един цялостен воден сектор, в който 

цената да е национална. Това още повече наистина усложнява нещата. Искам да 
подчертая обаче тука една голяма опасност от гледна точка на сриване на системата. 
Системата е с много ниски работни заплати, но помислете си, като се вдигне една такава 
висока социална цена, която е социално неприемлива, това означава, че хората не са в 
състояние да я платят. Нали си представяте в един момент събираемостта на приходите 
по инкасово ползване на воден ресурс до къде ще падне? То само по себе си ще стане 
невъзможно да се разплащат подобни услуги и по този начин системата отива към срив. 
Тоест ние не бива сега да залагаме тези възможни рискове, които са реалистични разбира 
се, съвсем в реалистичен план, а сега трябва да кажем какъв е проблема. Това не е само 

превантивно. Това е истинско отговорно отношение към решаването на този въпрос. 
Сега казваме, че тази цена, записана по този начин, е социално неприемлива. Разбира се, 
тя действа на територията на цялата Смолянска област. Благодаря! 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Благодаря, г-н Кръстанов! Денислав Костов,  г-н Топов, след това 
вие. Денислав Костов преди вас е вдигнал ръка. 
ДЕНИСЛАВ КОСТОВ: Благодаря! Реплика на г-н Кръстанов. Уважаема г-жо 

председател, уважаеми г-н Мелемов, колеги, гости! Ами абсолютно съм съгласен с вас, 
г-н Кръстанов. Наистина цената така заложена в този период, в който ни го представят в 
бизнес плана, е твърде непоносима за гражданите и хората от Смолянска област. И 

напълно съм съгласен вас, дори ще предложа на днешната сесия, да дадем мандат на г-н 

областния управител, за да потърси тези средства. ВиК-то ще изчака известно време – 

месец, два, колкото трябва, и да се намерят пари, с които бизнес плана да бъде 
актуализиран и цената да бъде социално поносима и поносима за всички. Мисля, че в 
момента това е напълно реално и нека дори ако трябва с мандат ли, с решение на 
Общински съвет ли, с молба ли, да го направим така, че г-н областния управител, който 

беше част от вашата група и част от нас, да опита да намери средствата, с които 

държавата в момента да помогне. Благодаря! 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Благодаря, г-н Костов! 
(Димитър Кръстанов, от място: Реплика, налага се. Не знаех, че прави дуплика 

колегата Костов.) 
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ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Благодаря ви, г-жо председател! Уважаеми колега Костов! 
Институционално не се връзват нещо нещата. Ние в момента може да възлагаме само на 
един човек и това е г-н Николай Мелемов, кмет на община Смолян. Той иска от нас 
съгласие за определена позиция на общо събрание на Асоциацията в област Смолян, на 
която е председател Областния управител. България има Конституция, има разделение 
на властите. Има една много ясна разписана субординация, възпиране и взаимодействие 
и координация разбира се, между отделните власти. Но това, което вие предлагате, то е 
не само невъзможно, то е срещу институционалността на държавата. Подобни 

предложения рушат държавността. Няма как да предложим на областния управител. 

Това от една страна. От друга страна, не е негова работа. Той трябва да изпълни онова, 
което членовете на Асоциацията – кметовете на 10-те общини в Смолянска област като 

екип, който заедно управлява, тъй като общините са собственици на мрежата, на 
активите, с които оперира ВиК, могат да действат нататък.  Като вземат решения, нашият 
кмет с всичките други кметове да възложат на председателя на Асоциацията в МРРБ, в 
Министерски съвет и така нататък, това вече е друг въпрос. Така че много ми е неудобно 

да се явявам в ролята на обучаващ. Извинете ме! 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Да, г-н Костов. Дуплика. 
ДЕНИСЛАВ КОСТОВ: Извинявайте, г-н Топов! 
(Димитър Кръстанов, от място: Пак ли ще прави? Значи и аз ще направя. Вие ми 

направихте реплика, аз ви направих дуплика. Какво друго искате?) 

ДЕНИСЛАВ КОСТОВ: Ако няма възможност, сядам. 

(Димитър Кръстанов, от място: Пак ще стана след вас.) 

ДЕНИСЛАВ КОСТОВ: Ако няма възможност, г-н Кръстанов, няма да вземам. 

(Салих Аршински, от място: Изказване може, колега.) 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Да, г-н Топов, заповядайте! 
ФИЛИП ТОПОВ: Уважаеми г-н кмете, г-жо председател, колеги, всички присъстващи в 
залата! В интерес на истината това, което се каза преди малко от колегата Кръстанов и 

Аршински, наистина това са истините и това е фактическото положение в момента в 
града. Вземам отношение предварително да кажа, че аз няма да го подкрепя този бизнес 
план. Възможно е, част от колегите, аз ще направя една вметка, помислих, че колегата 
Костов взе микрофона, за да каже, че и той няма да го подкрепи, но това си вече негово 

право. В интерес на истината изправени сме, ние всичките тука присъстващи съветници, 

сме изправени в хипотезата да оторизираме нашия кмет или да съгласува, или да не 
съгласува. Макар, че този термин „съгласува“ аз го подробно го разнищвахме в 
Комисията по законност. Защо според мен не би трябвало да се съгласува и да извадим 

от това неудобно положение нашия кмет? Първо този бизнес план с оглед цената на 
водата, която се очертава в близките 4 години, уважаеми колеги, обърнете внимание, 
става въпрос за един период от 4 години. Ние не знаем утре какво ще се случи, пък да 
оторизираме нашия кмет да поеме ангажименти пред Асоциацията за следващите 4 

години. Другото, което е, правим веднага една връзка, един паралел с водния цикъл. На 
изслушването миналия път, когато беше предизвикана извънредната сесия за този 

прословут воден цикъл, се чуха много неща. Лично аз поставих няколко изисквания. За 
по-засилен контрол – първо. Второ. За посочване на така наречения календарен график, 

план, на всяка разкопана улица от кога до кога ще протича тази вакханалия, извинявайте 
за израза, да дишаме ежедневно тези прахоляци и прочие, и прочие. Нито една такава 
табела с разписание що-годе, кога горе-долу ще се запечатат тези траншери. 

Извинявайте, говоря много нарицателно и много неприятно, но факт е, че ние наистина 
Смолян, в средата на Родопите, дишаме един непоносим въздух и то причината не е само 

водния цикъл, но в крайна сметка причината е и друга. Причината е и друга. Когато 

възложиха изпълнението на водния цикъл, в условията няма залегнали условия за 
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подизпълнители. Миналия път го посочих, сега го повтарям. Грешка беше, уважаеми 

представители на ВиК, да се допусне изпълнение на подизпълнители. Всеки 

подизпълнител си е хванал една уличка. Никаква съгласуваност по моите наблюдения. 
Един си копа, затваря си улицата, засипва я, след това пак я разкопава. На мен ми се 
налага на два пъти да не мога да си изкарам колата и да не се явявам на дела в Съда, 
заради това, че сте ми блокирали колата.  
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Извинявам се много, г-н Топов! Това не е по точката. Това касае 
водния цикъл като цяло. 

ФИЛИП ТОПОВ: Това е много по точката, защото ако този контрол беше по-навременен, 

зад мен стои един контрольор г-н Иванов и той евентуално, ако беше наистина 
сигнализирал тези неща в Министерството, което е принципал, може би нямаше да се 
стига и до тук. В тази връзка аз пак казвам, явно че има необходимост този бизнес план 

от наистина преработване. И понеже имате възможност, до края на тази година, защото 

бизнес плана виждам тука е залегнал от януари месец 2022 г., евентуално дано да не ви 

притискат някакви срокове. Но е наложително наистина тука да се пипне наистина с 
отчитане на всички възможности – и обективни, и субективни. И понеже използвам 

присъствието на г-н Тотев, аз ще го помоля да остане и по точка 14. Там пък сте искали 

да дадем едно съгласие за разрешаване за изработване на проект за изменение и 

допълнение на ПУП-ове за разни отклонки. Въпросът ми ще бъде тогава, ако нямате  
възражения, да ми отговорите сега или пък по тази точка. Какво налага точно сега да 
правим тези изменения, отклонения и прочие, и прочие? 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Много ви моля, не в диалог. Г-н Топов, имахте възможност да 
предложите точка 14 и тя да бъде преместена след точка първа. 
ФИЛИП ТОПОВ: Имал съм такава възможност, пропуснал съм я. Значи ще помоля г-н 

Тотев да остане и за точка 14. На мен лично ще ми бъде интересно да чуя какво е 
мнението и на г-н Стоян Иванов по този въпрос. 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Добре. Благодаря, г-н Топов! Г-н Костов, имахте думата… 

(Салих Аршински, от място: Реплика.) 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Реплика, г-н Аршински! 

САЛИХ АРШИНСКИ: Аз се възползвам от правото на реплика, за да спазим 

Правилника. Г-н Топов, вие сте опитен оперативен работник в системата на МВР. Нали 

знаете как се действа там? Когато някой нагази лука, го чакат да нагази добре и тогава 
го викат. Да припомня, че като се гласуваха различни точки в дневния ред на Общински 

съвет, които касаеха водния цикъл, аз ще ви ги изкарам за другата сесия, да видите кои 

съветници са гласували „за“, не говоря за вас конкретно, като групи сме подкрепяли 

различни безумия и затова този воден цикъл се отправи в този мащаб и в този вид по-

скоро. Аз си спомням една почивка на Общинския съвет, когато една колежка 
журналист, и г-н Кръстанов присъства, когато казахме че цената на водата ще стане 
минимум 4.50 лв., даже журналистите се смяха. И последното, което искам да използвам 

в правото на реплика. Община Смолян има 20 и няколко процента от участието в 
Асоциацията. Използвам възможността, надявам се, че не влизам в колизия с 
административното разделение на властите в качеството ми на общински съветник, да 
призова и Областния управител, който е принципал на Асоциацията с 35 %, също да не 
съгласува този бизнес план, официално. Но това що касае Община Смолян, изразихме 
позиция. Така че нещата са навързани. Ние дойдохме до последната спирка и сега какво 

правим? Ние това го говорим от 2-3 години назад, че този ден ще дойде. Е, той дойде! И 

сега какво правим? Понеже няма да вземам думата по процедура повече, процедурното 

ми предложение е тази точка да се гласува поименно, г-жо председател, ако не е така 
записано. 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Поименно е. 



Протокол № 26/26.08.2021 г.  

  

САЛИХ АРШИНСКИ: Благодаря! 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Г-н Костов. 
ДЕНИСЛАВ КОСТОВ: Уважаема г-жо председател, аз искам да се извиня, че наруших 

Правилника. 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Няма проблем, извинен сте. 
ДЕНИСЛАВ КОСТОВ: Искрено беше това, да не губим време, просто да уточним темата 
с г-н Кръстанов, но сега в изказване ще го направя. Не е въпросът кой кого ще учи и да 
си играем на разсърдени. В случая ние сме в Общински съвет – Смолян, но ВиК 

Асоциацията представлява, както казахте, от Долен до Любча. Всичките населени места 
и хора. Ето защо според мен, най-логично и най-разумно е, да пристъпим към това, което 

споделих с вас. Дали кметът на Община Смолян ще изяви такова волеизявление в 
Асоциацията, той все пак представлява 22 % от гласовете. Идеята да бъдем в полза на 
всички, на хората. И ако има вариант, с който това да се случи, да го използваме още сега 
на момента. Да не чакаме на ВиК да му изтече срока да си направи бизнес плана и да го 

съгласува, а просто да действаме. Както и вие казахте не веднъж. Държавата да погледне 
на този регион и да помогне в случая със средствата, които са по заема на ВиК. 

Благодаря!  
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Благодаря, г-н Костов! Да, г-жо Гаджева. 
(Димитър Кръстанов, от място: Реплика. Тя реплика ли ще прави г-жа Гаджева?) 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Реплика на г-н Кръстанов. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: С най-добри чувства и най-добри намерения на колегата 
Костов искам да му кажа, че не можем да възлагаме. Какъвто и да е, областния управител 

е в качеството си на ръководител на звена, структури, обществени и т.н. Както и преди 

малко колегата Аршински каза, можем да го призовем. Можем да привлечем вниманието 

му, но така или иначе това е в момента правилото и процедурата на отношението между 
местната държавна власт и областния управител като член на правителството и ние с вас, 
колега Костов, които сме общински съветници. Това са нашите правомощия. Това исках 

да кажа. И някак си от време на време, то е обяснимо, вие сте млад човек, много по-

активен, много по-енергичен, да навлизате в една друга територия. Аз просто исках да 
ви върна в този коловоз, в който ни поставя Закона за местното самоуправление и 

местната администрация. И който формулира по един императивен начин, както казват 
юристите, нашите правомощия. Ние възлагаме на г-н кмета и призоваваме областния 
управител, привличаме неговото внимание върху факта, че трябва да се вземат мерки. 

Така че това е моята реплика. Казано така най-добронамерено и най-чистосърдечно. 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Благодаря, г-н Кръстанов! Г-жо Гаджева, имате думата. 
ЕКАТЕРИНА ГАДЖЕВА: Уважаема г-жо председател, доста сериозни дебати по тази 

точка. 45 минути вече текат. Затова ще си позволя малко след толкова сериозни реплики 

да поразведря обстановката. Знаете колко се качи и цената на тока, знаете до какво 

доведе. И на репликата „качи се цената на тока“ , качи се цената и на водата и кое остана 
непроменено? Цената на заплатата. Само заплатата е същата, защо не може всичко да 
расте нагоре. Та така шегувайки се, от известно време виждате на къде вървят доходите. 
Цената на тока води до инфлация, цената на водата ще доведе до допълнителна такава. 
Така че в този ред на мисли, тука социална непоносимост няма и тя не е започнала с ВиК. 

С този ред на мисли водния цикъл дали е причина или следствие за цената на водата, 
мисля, че не може да коментираме, тъй като подобни цени на водата и още по-високи 

виждате в цялата държава. За съжаление много общини и градове са пред водна криза и 

изпаднаха в другата хипотеза, но въпреки всичко, въпреки че водата е изчерпаем ресурс, 
въпреки че г-н Кръстанов е абсолютно прав, че ние не умеем да я ценим и пестим, аз 
мисля, че предложените цени са непоносими за населението. Както и други останали 

цени, както и назряващата ковид криза, пред която сме изправени, еднаквото ниво на 
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доходи. Тука са колегите от Ансамбъла, предполагам, че всички се сещате защо, защото 

и те имат нужда от своите заплати. Така че в условията на обстановката, в която е 
държавата, повишаването на още нещо, извън ако това не е заплатата, както започнах, 

ми се струва абсолютно социално непоносимо. Затова лично аз, какво беше 
предложението на г-н Аршински, не съгласува и дава мандат да гласува „против“ 

предложението. Благодаря! 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Благодаря! Колеги, други желаещи? 

(Салих Аршински, от място: Реплика.) 

САЛИХ АРШИНСКИ: Благодаря! Репликата ми е следната. Освен социалната 
поносимост на това, което се предлага като бизнес план и решение, това има и 

политическа цена, колеги. Колкото и да се опитваме да не го кажем, това е политика. 
Защото този воден цикъл не се е случил при управлението на министър от космоса. Аз 
затова исках да дойде управителя на ВиК да видим кой изготви този воден цикъл, в който 

само три цифри – загуба на вода годишно – 1 250 000 кубика. Говоря за новоизградената 
система за 90 милиона. Ако при за 90 милиона поставени тръби милион и половина вода 
изчезват, аз не знам какво сме сменяли. Така че тука репликата ми е такава. Не е въпросът 
така сега да си говорим популистки и социална поносимост и то е вярно, въпросът е кой 

допусна да се стигне до този ден, в който ВиК казват с 90 милиона борч, с други разходи 

за докарване и пречистване, това е цената на водата. Някой е допуснал. Има и персонална 
отговорност. А този някой, който носи персоналната отговорност, някой го е назначил. 

Дайте да видим, не сега разбира се, кой го е назначил. Защото за втори път да кажа, 
колегите от ВиК, те са заместник и надолу. Те са професионалисти. Дайте ми 

административно политическото ръководство, което е забъркало този хаос. Дето днес 
липсва в залата. Благодаря! 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Благодаря, г-н Аршински. Уточнение на г-н Тотев. 
ИНЖ. КОСТАДИН ТОТЕВ: Г-н Аршински, държа едно уточнение да напрява. Става 
въпрос, че тези 91 милиона за втори воден цикъл, те са няколко пера. И той все още не е 
завършил, той ще завърши в периода 2023-2024 г. Тогава е пусковият срок. В момента се 
работи само по „Червена книга“. За г-н Топов другото, което да уточня. Тъй като аз не 
участвам в ръководството на водния цикъл, не мога да ви бъда чак толкова полезен. Аз 
изпълнявам чисто оперативната дейност на предприятието. Става въпрос, до колкото ми 

е известно, става въпрос за парцеларните планове, които трябва да се одобрят, за да се 
издаде строителното разрешение за „Жълтия фидик“, проектът по „Жълтата книга“. Това 
е, с което мога да бъда полезен. Благодаря! 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Благодаря, г-н Тотев. 
САЛИХ АРШИНСКИ: Една вметка, като споменат. Ако приемем, че водния цикъл ще 
приключи 2022 година и тогава всичко ще бъде… 

(Инж. Костадин Тотев: 2023-2024 г.) 

САЛИХ АРШИНСКИ: Добре, 2023-2024 г. Да речем 2020-2024 г. По тази точка, за която 

ви казах. Течове в системата за пренос и разпределение. Сега като не е готов водния 
цикъл е 1 247 000 кубика на година. 2025-та година като ще е приключил водния цикъл 

е 1 200 000 кубика. Колко е разликата? 40 и няколко хиляди кубика. 90 милиона за 40 и 

няколко хиляди кубика.  
(Инж. Костадин Тотев: За цялата област.) 

САЛИХ АРШИНСКИ: Да, да. За цялата област. Аз това казах, г-н Тотев. Като експерт 
тук не е към вас репликата. Този, дето е правил водния цикъл трябва да прави тази 

сметка, че хора не живеят само в две-три улици, а живеят в цялата област. И този някой 

трябваше днес да е тук, а не да ви пращат вас. Аз разбирам за какво иде реч и няма да си 

го позволя. Не да ви пращат вас, вие да отнесете шамарите, образно казано, извинявам 

се за грубия израз, той да дойде. Неговият подпис седи под възлагането, под 
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изпълнението на изпълнителя и така насетне. Сега не искам въобще да влизам в темата 
как се прави водния цикъл. Ще се случи в следващите няколко седмици и месеци. Да 
видите как се поставят тръби върху чакъл и после що гърмели. 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Благодаря, г-н Аршински! Г-н Кръстанов, вие какво? Реплика, 
дуплика? Изчерпихте възможностите. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Не съм изчерпил. Изказа се г-жа Гаджева, аз на нея нищо не 
съм правил още. Възнамерявам да й направя малка реплика. 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: След изказването на г-жа Гаджева имаше изказване на г-н Тотев, 
имаше реплика на г-н Аршински, но няма нищо. 

ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Ще си позволя, г-жо Аръчкова, да ви напомня, че г-н Тотев 
направи едно уточнение само. В това уточнение и в уточняването му се включи г-н 

Аршински. Но никой още не е направил реплика и не е изтекло времето на г-жа Гаджева. 
Г-жа Гаджева е на едно категорично мнение и аз й благодаря за това. За мен това е 
отговорната позиция. Но колеги, нека да се върнем малко назад във времето да видите 
как от 42 милиона станаха 90. И наистина да си дадем отговор на големия въпрос, който 

има инженерно-техническо съдържание – какви конкретни инженерно-технически 

въпроси решава водния цикъл. И ако влезем в тази дискусия, няма да ни стигнат дни, 

повярвайте. Аз съзнателно избягвам този елемент на обсъждането. При всички случаи, 

тука беше казано как политическо ръководство има ВиК. Аз не мога да приема. От преди 

много хиляди години един умен китаец е казал, че котката черна или бяла трябва да 
хваща мишки. И все си мисля, че колегите ръководители на големи, в това число 

структурни предприятия областни, трябва да хващат, няма как. От тази гледна точка 
може би трябва отново да си зададем въпроса „Къде, какво и как правим, когато 

разместваме фигурите по шахматната дъска?“ Благодаря! 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Благодаря! Г-н Топов, имате думата. Реплика ли на г-н 

Кръстанов? 

ФИЛИП ТОПОВ: Не, уважаема г-жо председател. Ще направя процедурно предложение, 
но да разсея малко залата. В нашия регион от доста години толкова много мишки има, че 
и белите, и черните котки липсват. Предлагам прекратяване на дискусията. 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Благодаря, г-н Топов! Колеги, преминаваме към гласуване 
прекратяване на разискванията. Който е „за“, моля да гласува. „Против“? „Въздържали 

се“? 

ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 27, „ПРОТИВ“ – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0. 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: С 27 „за“, без „против“ и „въздържали се“, прекратихме 
разискванията. Колеги, преминаваме към гласуване на решенията. Първо римско от 
решението, първата точка: „Дава мандат на кмета на община Смолян за представяне 
позицията на общината при обсъждане на „Бизнес план на оператора – „Водоснабдяване 
и канализация“ ЕООД, гр. Смолян за следващия регулаторен период 01.01.2022 г. – 

31.12.2026 г.“, като несъгласува така представеният бизнес план. Който е „за“, моля да 
гласува. 
(От залата: Поименно.) 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Извинявайте! 
(Димитър Кръстанов, от място: Момент, момент. Имаме една процедура) 

ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Извинявам се, г-жо председател! Ние трябва да гласуваме 
най-напред, че сме променили проекта за решение. Кметът ни предлага да съгласуваме, 
не да несъгласуваме. 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: В Правната комисия е взето решение, понеже е съгласува и 

несъгласува, да се гласува от двете едното. В момента подлагаме „несъгласува“, след 

това подложим и „съгласува“. 

(Филип Топов, от място: Така е записано.) 
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ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Така е записано. 

ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: В такъв случай ние трябва с решение като Общински съвет 
да потвърдим в тази зала предложението на комисията. Това имам предвид от гледна 
точка на процедурата. 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Нали в момента гласуваме, тука са две становища в решението. 

Едното е „съгласува“, другото е „несъгласува“. В момента гласуваме едното, след това 
ще гласуваме и второто. 

ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: В момента подлагате на гласуване предложението на 
Комисията по законност и местно самоуправление, а не предложението на вносителя. 
Така ли? 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: На вносителя предложението е с двете решения.  
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Добре. 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Двете решения – едното е „съгласува“/ „несъгласува“. В момента 
гласуваме едното предложение, след това ще гласуваме и второто предложение. 
(Димитър Кръстанов, от място: Едното е на Правната комисия, първото.) 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: И двете са на Комисия по ТСУ и на Правната комисия, да се 
„несъгласува“. Четете си в становищата какво е написано. В крайна сметка… 

(Димитър Кръстанов, от място: Когато се подлага проект за решение, се установява 

категорично, че е той, за да няма грешка. Това, което предложи, е на Правната 

комисия, нали така?) 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: В крайна сметка, в самото решение са предложени двете неща. В 

момента предлагаме едното нещо да се гласува, след това ще предложим и втората дума. 
И което от решенията се приеме, това ще е. Втори път го чета. Дава мандат на кмета на 
община Смолян за представяне позицията на общината при обсъждане на „Бизнес план 

на оператора – „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Смолян за следващия 
регулаторен период 01.01.2022 г. – 31.12.2026 г.“, като несъгласува така представеният 
бизнес план. 

 

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

 

1. Ангел Безергянов      – „за“ 

2. Божидар Шуманов      – „за“ 

3. Валентин Кюлхански     – „за“ 

4. Венера Аръчкова      – „за“ 

5. Вижданка Младенова     – „за“ 

6. Виолета Бояджиева      – „за“ 

7. Денислав Костов      – „за“ 

8. Димитър Ангелов      – „за“ 

9. Димитър Кръстанов     – „за“ 

10. Екатерина Гаджева      – „за“ 

11. Иван Френкев      – „за” 

12. Иван Гавазов      – „за“ 

13. Илия Томов       – „за“ 

14. Коста Начев       – „за“ 

15. Мария Семерджиева     – отсъства 
16. Милен Журналов      – „за“ 

17. Минчо Симов     – „за” 

18. Петър Мирчев      – „за“ 

19. Петър Янев       – „за“ 

20. Рабие Кьосева      – отсъства 
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21. Радослава Вълчанова – Кисимова    – „за“ 

22. Салих Аршински      – „за“ 

23. Сийка Йочева      – „за“ 

24. Софка Иванова      – „за” 

25. Стефан Бадев      – „за“ 

26. Стоян Иванов      – не гласува 
27. Тихомир Ризов      – „за“ 

28. Тодор Митов      – „за” 

29. Филип Топов      – „за“ 

 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Моля, обявете резултата. 
(Анелия Кехайова – мл. експерт, звено „Общински съвет“: 26 „за“, без „против“, без 

„въздържали се“, 1 не гласува.) 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: 26 „за“, 1 не гласувал, без „против“ и „въздържали се“, приехме 
„несъгласува“. Сега преминаваме към точка I. 1., думата е „съгласува“. Дава мандат на 
кмета на община Смолян за представяне позицията…“, за съгласуването.  

(От залата: Няма смисъл.) 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: В крайна сметка трябва да го подложа, за да може после, когато 

приемем общото решение, да бъде прието кое от становищата. 
 

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

 

1. Ангел Безергянов      – извън залата 
2. Божидар Шуманов      – извън залата 
3. Валентин Кюлхански     – „против“ 

4. Венера Аръчкова      – „против“ 

5. Вижданка Младенова     – „против“ 

6. Виолета Бояджиева      – „против“ 

7. Денислав Костов      – „против“ 

8. Димитър Ангелов      – „против“ 

9. Димитър Кръстанов     – „против“ 

10. Екатерина Гаджева      – „въздържала се“ 

11. Иван Френкев      – „против” 

12. Иван Гавазов      – „против“ 

13. Илия Томов       – „против“ 

14. Коста Начев       – „против“ 

15. Мария Семерджиева     – отсъства 
16. Милен Журналов      – „против“ 

17. Минчо Симов     – „против“ 

18. Петър Мирчев      – „против“ 

19. Петър Янев       – „против“ 

20. Рабие Кьосева      – отсъства 
21. Радослава Вълчанова – Кисимова    – „против“ 

22. Салих Аршински      – „против“ 

23. Сийка Йочева      – „против“ 

24. Софка Иванова      – „въздържала се” 

25. Стефан Бадев      – „против“ 

26. Стоян Иванов      – не гласува 
27. Тихомир Ризов      – „против“ 

28. Тодор Митов      – „въздържал се” 



Протокол № 26/26.08.2021 г.  

  

29. Филип Топов      – „против“ 

 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Моля, обявете резултата. 
(Анелия Кехайова: „За“ – 0, „против“ – 21, „въздържали се“ – 3.) 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: С 21 „против“, 3 „въздържали се“, не се приема това 
предложение. Преминаваме към точка I. 2. „При поставяне на допълнителни въпроси на 
заседанието да приема предложенията към същите за информация.“ 

 

Поименно гласуване на т. I. 2. от проекта за решение на т. 1 от дневния ред: 

 

1. Ангел Безергянов      – „за“ 

2. Божидар Шуманов      – извън залата 
3. Валентин Кюлхански     – „за“ 

4. Венера Аръчкова      – „за“ 

5. Вижданка Младенова     – „за“ 

6. Виолета Бояджиева      – „за“ 

7. Денислав Костов      – „за“ 

8. Димитър Ангелов      – „за“ 

9. Димитър Кръстанов     – „за“ 

10. Екатерина Гаджева      – „за“ 

11. Иван Френкев      – „за” 

12. Иван Гавазов      – не гласува 
13. Илия Томов       – „за“ 

14. Коста Начев       – „за“ 

15. Мария Семерджиева     – отсъства 
16. Милен Журналов      – „за“ 

17. Минчо Симов     – „за” 

18. Петър Мирчев      – „за“ 

19. Петър Янев       – „за“ 

20. Рабие Кьосева      – отсъства 
21. Радослава Вълчанова – Кисимова    – „за“ 

22. Салих Аршински      – „за“ 

23. Сийка Йочева      – „за“ 

24. Софка Иванова      – „за” 

25. Стефан Бадев      – „за“ 

26. Стоян Иванов      – не гласува 
27. Тихомир Ризов      – „за“ 

28. Тодор Митов      – „за” 

29. Филип Топов      – „за“ 

 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Моля, обявете резултата. 
(Анелия Кехайова: 24 „за“, без „против“ и „въздържали се“.) 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: 24 „за“, без „против“ и „въздържали се“, приехме предложеното 

ни в точка I. 2. Преминаваме към гласуване на втора римска точка, II. Упълномощава 
инж. Мариана Александрова Цекова с правата по т. 1 и 2 да представлява Община 
Смолян в „Асоциация по ВиК на обособена територия Смолян“ в случай на 
невъзможност на Кмета на Община Смолян да участва в общото събрание. 
 

Поименно гласуване на т. II. от проекта за решение на т. 1 от дневния ред: 
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1. Ангел Безергянов      – „за“ 

2. Божидар Шуманов      – извън залата 
3. Валентин Кюлхански     – „за“ 

4. Венера Аръчкова      – „за“ 

5. Вижданка Младенова     – „за“ 

6. Виолета Бояджиева      – „за“ 

7. Денислав Костов      – „за“ 

8. Димитър Ангелов      – „за“ 

9. Димитър Кръстанов     – „за“ 

10. Екатерина Гаджева      – „за“ 

11. Иван Френкев      – „за” 

12. Иван Гавазов      – „за“ 

13. Илия Томов       – „за“ 

14. Коста Начев       – „за“ 

15. Мария Семерджиева     – отсъства 
16. Милен Журналов      – „за“ 

17. Минчо Симов     – „за” 

18. Петър Мирчев      – „за“ 

19. Петър Янев       – „за“ 

20. Рабие Кьосева      – отсъства 
21. Радослава Вълчанова – Кисимова    – „за“ 

22. Салих Аршински      – „за“ 

23. Сийка Йочева      – „за“ 

24. Софка Иванова      – „за” 

25. Стефан Бадев      – „за“ 

26. Стоян Иванов      – не гласува 
27. Тихомир Ризов      – „за“ 

28. Тодор Митов      – „за” 

29. Филип Топов      – „за“ 

 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Моля, обявете резултата. 
(Анелия Кехайова: 25 „за“, без „против“ и „въздържали се“.) 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: С 25 „за“, без „против“ и „въздържали се“, приехме и II римско. 

Преминаваме към гласуване на цялото решение с приетото във I. 1. „Дава мандат на 
кмета на община Смолян за представяне позицията на общината при обсъждане на 
„Бизнес план на оператора – „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Смолян за 
следващия регулаторен период 01.01.2022 г. – 31.12.2026 г.“, като несъгласува така 
представеният бизнес план.“ 

 

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

 

1. Ангел Безергянов      – „за“ 

2. Божидар Шуманов      – извън залата 
3. Валентин Кюлхански     – „за“ 

4. Венера Аръчкова      – „за“ 

5. Вижданка Младенова     – „за“ 

6. Виолета Бояджиева      – „за“ 

7. Денислав Костов      – „за“ 

8. Димитър Ангелов      – „за“ 

9. Димитър Кръстанов     – „за“ 
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10. Екатерина Гаджева      – „за“ 

11. Иван Френкев      – „за” 

12. Иван Гавазов      – „за“ 

13. Илия Томов       – „за“ 

14. Коста Начев       – „за“ 

15. Мария Семерджиева     – отсъства 
16. Милен Журналов      – „за“ 

17. Минчо Симов     – „за” 

18. Петър Мирчев      – „за“ 

19. Петър Янев       – „за“ 

20. Рабие Кьосева      – отсъства 
21. Радослава Вълчанова – Кисимова    – „за“ 

22. Салих Аршински      – „за“ 

23. Сийка Йочева      – „за“ 

24. Софка Иванова      – „за” 

25. Стефан Бадев      – „за“ 

26. Стоян Иванов      – не гласува 
27. Тихомир Ризов      – „за“ 

28. Тодор Митов      – „за” 

29. Филип Топов      – „за“ 

 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Моля, обявете резултата. 
(Анелия Кехайова: 25 „за“, без „против“ и „въздържали се“.) 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА:  С 25 „за“, без „против“ и „въздържали се“, приехме решението 

по точка 1 от дневния ред. 

 

Общинският съвет след като се запозна с Докладната записка на Николай Мелемов 
– Кмет на община Смолян, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2,  чл. 27, ал. 5 от Закона 
за местното самоуправление и местната администрация, чл. 10в, ал.1, т.5 чл. 198в, ал. 4, 

т.5 от Закона за водите,    
 

Р Е Ш И: 

  

I. Общински съвет Смолян дава мандат на кмета на община Смолян, в качеството 

му на представител на общината в Асоциация по ВиК на обособената територия, 
обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Смолян, за представяне 
позицията на общината по точките от дневния ред на предстоящото на 30.09.2021 г. 
заседание, както следва:  

1. Дава мандат на кмета на община Смолян за представяне позицията на общината 
при обсъждане на „Бизнес план на оператора – „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, 

гр. Смолян за следващия регулаторен период 01.01.2022 г. – 31.12.2026 г.“, като не 

съгласува така представеният бизнес план. 

2. При поставяне на допълнителни въпроси на заседанието да приема 
предложенията към същите за информация. 

II. Упълномощава инж. Мариана Цекова с правата по т. 1 и 2 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. 
 

 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Преминаваме към точка 2 от дневния ред. 
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ПО ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Утвърждаване на паралелки и групи с брой 

на учениците и децата в тях под определения минимум за учебната 2021/2022 година. 
Докладва: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 

 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Утвърждаване на паралелки и групи с брой на ученици и деца в 
тях под определения минимум за учебната 2021/2022 година. Давам думата на г-н 

Мелемов. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: В Община Смолян са постъпили мотивирани искания и 

докладни записки от директори на учебни заведения. Разбрах, че в комисиите е изяснено 

всичко, така че няма какво да добавя. 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Колеги, имате думата за изказвания. Не виждам, колеги. Който е 
съгласен да прекратим разискванията, моля да гласува. „Против“? „Въздържали се“? 

ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 27, „ПРОТИВ“ – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0. 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: 27 „за“, без „против“ и „въздържали се“, прекратихме 
разискванията. 

 

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

 

1. Ангел Безергянов      – „за“ 

2. Божидар Шуманов      – „за“ 

3. Валентин Кюлхански     – „за“ 

4. Венера Аръчкова      – „за“ 

5. Вижданка Младенова     – „за“ 

6. Виолета Бояджиева      – „за“ 

7. Денислав Костов      – „за“ 

8. Димитър Ангелов      – „за“ 

9. Димитър Кръстанов     – „за“ 

10. Екатерина Гаджева      – „за“ 

11. Иван Френкев      – „за” 

12. Иван Гавазов      – „за“ 

13. Илия Томов       – „за“ 

14. Коста Начев       – „за“ 

15. Мария Семерджиева     – отсъства 
16. Милен Журналов      – „за“ 

17. Минчо Симов     – „за” 

18. Петър Мирчев      – „за“ 

19. Петър Янев       – „за“ 

20. Рабие Кьосева      – отсъства  
21. Радослава Вълчанова – Кисимова    – „за“ 

22. Салих Аршински      – извън залата 
23. Сийка Йочева      – „за“ 

24. Софка Иванова      – „за” 

25. Стефан Бадев      – „за“ 

26. Стоян Иванов      – „за“ 

27. Тихомир Ризов      – „за“ 

28. Тодор Митов      – „за” 

29. Филип Топов      – „за“ 

 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Моля, обявете резултата. 
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(Анелия Кехайова: 26 „за“, без „против“ и „въздържали се“.) 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: С 26 „за“, без „против“ и „въздържали се“, приехме решението 

по точка 2.  

 

 

 Общинският съвет след като се запозна с Докладната записка на Николай 

Мелемов – Кмет на община Смолян, на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от Закона за 
местното самоуправление и местната администрация и чл. 68, чл. 69 и чл. 59 от Наредба 
за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното 

образование, както и за осигуряване на равен достъп до предучилищно и училищно 

образование на всяко дете в общината 
 

Р Е Ш И: 

 

 1. Утвърждава формиране на маломерни самостоятелни и слети паралелки 

за учебната 2021/2022 година по чл. 68 от Наредба за финансирането на 

институциите в системата на предучилищното и училищното образование, с брой 

на учениците в паралелка не по-малко от 10, както следва: 

  

 За горепосочените училища се прилагат разпоредбите на чл. 68, ал. 2 - 7 от 
Наредба за финансирането на институциите в системата на предучилищното и 

училищното образование. 
 

№ по 

ред 

Училище / населено 

място 

Клас / паралелка Брой 

ученици в 

паралелка 

 1. ОУ „Стою Шишков” - 

с.  Търън 

I клас                       1 самостоятелна 
II клас                      1 самостоятелна 
III и IV клас            1 слята        
V клас                      1 самостоятелна 
VI клас                    1 самостоятелна 
VII клас                   1 самостоятелна 

12 

12 

11 /5+6/ 

12 

10 

17 

2. ОУ „Юрий Гагарин”-  гр. 

Смолян 

I клас                       1 самостоятелна 
II клас                      1 самостоятелна 
V клас                      1 самостоятелна 
VI клас                    1 самостоятелна 

15 

15 

10 

12 

3. ОУ „Св. св. Кирил и 

Методий“– с. Момчилов. 
V клас                      1 самостоятелна 
 

12 

4. ОУ „Св. св. Кирил и 

Методий” – с. Смилян 

IVклас                     1 самостоятелна 
V клас                     1 самостоятелна 
VII клас                  1 самостоятелна                       

14 

13 

14 

5. СУ „Отец Паисий“ – гр. 

Смолян 

XII клас                   1 самостоятелна                       10 

6. ОУ „Стою Шишков“ – 

гр. Смолян 

I клас                      1 самостоятелна 
I клас                      1 самостоятелна 
V клас                     1 самостоятелна 
V клас                     1 самостоятелна 

14 

14 

15 

15 
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2. Утвърждава формиране на маломерни самостоятелни и слети паралелки 

за учебната 2021/2022 година по чл. 69 от Наредба за финансирането на 

институциите в системата на предучилищното и училищното образование, с брой 

на учениците в паралелка по-малко от 10, както следва:  

 

 

За посочените по-горе училища се прилагат разпоредбите на чл. 68, ал. 4 - 7 от 
Наредба за финансирането на институциите в системата на предучилищното и 

училищното образование.    
 

3. Утвърждава формиране на група за учебната 2021/2022 година по чл. 59 от 

Наредба за финансирането на институциите в системата на предучилищното и 

училищното образование, както следва: 

 

 

4. Възлага на Кмета на Общината да предприеме необходимите действия за 

привеждане на приетите по т. 1, т. 2 и т. 3 решения в изпълнение. 

 

 

ПО ТРЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Отдаване под наем на части от имот 
публична общинска собственост по реда на Закона за общинската собственост /с. 
Могилица/. 

Докладва: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 

 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Преминаваме към точка 3 от дневния ред. Отдаване под на части 

от имот публична общинска собственост по реда на Закона за общинската собственост. 
Давам думата на г-н Мелемов. 

№ по 

ред 

Училище / населено 

място 

Клас / паралелка Брой 

ученици в 

паралелка 

 1. ОУ „Св. св. Кирил и 

Методий” – с. Арда 
I клас                          1 самостоятелна           
III и   IV клас             1 слята                           
V и VI клас                1 слята 

2 

3 /2+1/ 

6 /3+3/ 

2. ОУ „Св. св. Кирил и 

Методий” –  

с. Момчиловци 

I  клас                         1 самостоятелна 
II клас                         1 самостоятелна 
III клас                        1 самостоятелна 
IV клас                        1 самостоятелна 
VI клас                        1 самостоятелна 
VII клас                      1 самостоятелна 

5 

7 

6 

8 

4 

9 

3. ОУ „Н. Й. Вапцаров” –  

с. Широка лъка 
III клас                        1 самостоятелна      
II и IV клас                 1 слята  
V и VI клас                 1 слята 
VII клас                      1 самостоятелна      

3 

6 /3+3/ 

4 /1+3/ 

5 

4. ОУ „Св. св. Кирил и 

Методий” – с. Смилян 

II клас                         1 самостоятелна 
 

7 

№ по 

ред 

Детска градина / 

населено място 

Населено място / група Брой деца 

в група  

1. ДГ „Дъга” – с. Смилян с. Могилица                 1 смесена   6 
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НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Няма какво да добавя. 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Колеги, имате думата за изказвания. Не виждам. Който е съгласен 

да прекратим разискванията, моля да гласува. „Против“? „Въздържали се“? 

ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 26, „ПРОТИВ“ – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0. 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: С 26 „за“, без „против“ и „въздържали се“, прекратихме 
разискванията. Колеги, преминаваме към гласуване на решението. 

 

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

 

1. Ангел Безергянов      – „за“ 

2. Божидар Шуманов      – „за“ 

3. Валентин Кюлхански     – „за“ 

4. Венера Аръчкова      – „за“ 

5. Вижданка Младенова     – „за“ 

6. Виолета Бояджиева      – „за“ 

7. Денислав Костов      – „за“ 

8. Димитър Ангелов      – „за“ 

9. Димитър Кръстанов     – „за“ 

10. Екатерина Гаджева      – „за“ 

11. Иван Френкев      – „за” 

12. Иван Гавазов      – „за“ 

13. Илия Томов       – „за“ 

14. Коста Начев       – „за“ 

15. Мария Семерджиева     – отсъства 
16. Милен Журналов      – „за“ 

17. Минчо Симов     – „за” 

18. Петър Мирчев      – „за“ 

19. Петър Янев       – „за“ 

20. Рабие Кьосева      – отсъства 
21. Радослава Вълчанова – Кисимова    – „за“ 

22. Салих Аршински      – извън залата 
23. Сийка Йочева      – „за“ 

24. Софка Иванова      – „за” 

25. Стефан Бадев      – „за“ 

26. Стоян Иванов      – „за“ 

27. Тихомир Ризов      – „за“ 

28. Тодор Митов      – „за” 

29. Филип Топов      – „за“ 

 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Моля, обявете резултата. 
(Анелия Кехайова: 26 „за“, без „против“ и „въздържали се“.) 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: С 26 „за“, без „против“ и „въздържали се“, приехме решението 

относно отдаване под наем на части от имот публична общинска собственост. 
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Общинският съвет след като се запозна с Докладната записка на Николай Мелемов 
– Кмет на Община Смолян, на основание на основание чл. 14, ал.7 и ал.8,  от Закона за 
общинската собственост, чл. 21, ал. 1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и 

разпореждане с общинско имущество, и чл. 21, ал. 1, т. 8 и чл. 27, ал. 5 от Закона за 
местното самоуправление и местната администрация 
 

Р Е Ш И: 

 

І. Дава съгласие Кмета на Община Смолян да открие процедура за провеждане на 
публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на части от имот публична 
общинска собственост, както следва: 

1. Част от общински имот - помещение за търговска дейност в кметство с. 
Могилица с обща площ 19 кв. м., находящо се на приземен етаж в административна 
сграда до пенсионерския клуб с. Могилица, разположена в УПИ ІV Кметство кв. 17 , 

имот пл.№ 170, по плана на с. Могилица, актуван с Акт за публична общинска 
собственост № 61/21.01.1998 год. (Втора зона, за селища с население до 500 жители - 

намаление с 40 % , т.1.1.Продажба на промишлени стоки  -3,40  за кв.м., без ДДС ). 

  
ІІ. Упълномощава кмета на община Смолян да проведе публичен търг с тайно 

наддаване за отдаване под наем на горецитираното помещение и да сключи договор за 
наем със срок 5 години. 

 

 

ПО ЧЕТВЪРТА 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 

 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Преминаваме към точка 4 от дневния ред, а именно 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. Давам думата на г-н Мелемов. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Няма какво да добавя и по тази точка. 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Колеги, имате думата за изказвания. Не виждам. Който е съгласен 

да прекратим разискванията, моля да гласува. „Против“? „Въздържали се“? 

ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 26, „ПРОТИВ“ – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0. 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: С 26 „за“, без „против“ и „въздържали се“, прекратихме 
разискванията. Преминаваме към гласуване на решението. 

 

Поименно гласуване на проекта за решение по т. 4 от дневния ред: 

 

1. Ангел Безергянов      – „за“ 

2. Божидар Шуманов      – „за“ 

3. Валентин Кюлхански     – „за“ 

4. Венера Аръчкова      – „за“ 

5. Вижданка Младенова     – „за“ 

6. Виолета Бояджиева      – „за“ 

7. Денислав Костов      – „за“ 

8. Димитър Ангелов      – „за“ 
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9. Димитър Кръстанов     – „за“ 

10. Екатерина Гаджева      – „за“ 

11. Иван Френкев      – „за” 

12. Иван Гавазов      – „за“ 

13. Илия Томов       – „за“ 

14. Коста Начев       – „за“ 

15. Мария Семерджиева     – отсъства 
16. Милен Журналов      – „за“ 

17. Минчо Симов     – „за” 

18. Петър Мирчев      – „за“ 

19. Петър Янев       – „за“ 

20. Рабие Кьосева      – отсъства  
21. Радослава Вълчанова – Кисимова    – „за“ 

22. Салих Аршински      – „за“  

23. Сийка Йочева      – „за“ 

24. Софка Иванова      – „за” 

25. Стефан Бадев      – „за“ 

26. Стоян Иванов      – „за“ 

27. Тихомир Ризов      – „за“ 

28. Тодор Митов      – „за” 

29. Филип Топов      – „за“ 

 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Моля, обявете резултата. 
(Анелия Кехайова: 27 „за“, без „против“ и „въздържали се“.) 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: С 27 „за“, без „против“ и „въздържали се“, приехме решението 

по точката относно § 27. 

 

Общинският съвет след като се запозна с Докладната записка на Николай 

Мелемов – Кмет на община Смолян, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 във връзка с 
чл. 27 ал. 4 и ал. 5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и § 

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/, 

Р Е Ш И: 

 

І. Дава съгласие, проектен имот с идентификатор 14605.66.111, с площ 12874 кв. 
м., трайно предназначение на територията – земеделска,  начин на трайно ползване – 

пасище, находящ се в землището на с. Гела, общ. Смолян, да бъде предоставен на 
Общинска служба по земеделие – Смолян за постановяване на решение за 
възстановяване правото на собственост на наследници на Илия Ружинов.        

IІ. Дава съгласие, проектен имот с идентификатор 14605.15.215, с площ 2088 кв. 
м., трайно предназначение на територията – земеделска,  начин на трайно ползване – 

пасище, находящ се в землището на с. Гела, общ. Смолян, да бъде предоставен на 
Общинска служба по земеделие – Смолян за постановяване на решение за 
възстановяване правото на собственост на наследници на Илия Ружинов. 

ІII. Дава съгласие, проектен имот с идентификатор 55991.2.321, с площ 5415 кв. 
м., трайно предназначение на територията – земеделска,  начин на трайно ползване – 

ливада, 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 Христо и Руска Солинкови. 
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ІV. Дава съгласие, проектен имот с идентификатор 55991.2.319, с площ 2701 кв. 
м., трайно предназначение на територията – земеделска,  начин на трайно ползване – 

ливада, 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 Христо и Руска Солинкови. 

 

 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Преминаваме към следващата точка, точка № 5. 

 

ПО ПЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Разрешение за отпускане на стипендии за 
специализация на лекари и медицински специалисти работещи в лечебни заведения на 
територията на Община Смолян. 

Докладва: Николай Мелемов – Кмет на община Смолян 

 

 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Разрешение за отпускане на стипендии за специализация на 
лекари и медицински специалисти, работещи в лечебни заведения на територията на 
Община Смолян. Тука колеги, има направено едно предложение, медицинските сестри 

да бъдат до 10 броя, а не 5, както е записано. Броят на докторите е 5. Тука има допусната 
техническа грешка, да бъде във втора точка арабска „Утвърждава десет броя стипендии 

за специализация на медицински специалисти“. Давам думата на г-н Мелемов. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Няма какво да добавя. Това го правим от години. 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Колеги, имате думата за изказвания. 
(Димитър Кръстанов, от място: Подкрепяме, давайте!) 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Не виждам. Който е съгласен да прекратим разискванията, моля 
да гласува. „Против“? „Въздържали се“? 

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

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА:  С 25 „за“, без „против“ и „въздържали се“, прекратихме 
разискванията. Колеги, преминаваме към гласуване на решението с така нанесената 
поправка в точка 2. 

 

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

 

1. Ангел Безергянов      – „за“ 

2. Божидар Шуманов      – „за“ 

3. Валентин Кюлхански     – „за“ 

4. Венера Аръчкова      – „за“ 

5. Вижданка Младенова     – „за“ 

6. Виолета Бояджиева      – „за“ 

7. Денислав Костов      – „за“ 

8. Димитър Ангелов      – „за“ 

9. Димитър Кръстанов     – „за“ 

10. Екатерина Гаджева      – „за“ 

11. Иван Френкев      – извън залата 
12. Иван Гавазов      – извън залата 
13. Илия Томов       – „за“ 

14. Коста Начев       – „за“ 

15. Мария Семерджиева     – отсъства 
16. Милен Журналов      – „за“ 

17. Минчо Симов     – „за“ 



Протокол № 26/26.08.2021 г.  

  

18. Петър Мирчев      – „за“ 

19. Петър Янев       – „за“ 

20. Рабие Кьосева      – отсъства 
21. Радослава Вълчанова – Кисимова    – „за“ 

22. Салих Аршински      – „за“  

23. Сийка Йочева      – „за“ 

24. Софка Иванова      – „за” 

25. Стефан Бадев      – „за“ 

26. Стоян Иванов      – „за“ 

27. Тихомир Ризов      – „за“ 

28. Тодор Митов      – „за” 

29. Филип Топов      – „за“ 

 

 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Моля, обявете резултата. 
(Анелия Кехайова: 25 „за“, без „против“ и „въздържали се“.) 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: С 25 „за“, без „против“ и „въздържали се“, приехме решението 

относно стипендиите на медицинските лица – доктори и медицински специалисти. 

 

 
Общинският съвет след като се запозна с Докладната записка на Николай 

Мелемов - Кмет на Община Смолян, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8, т. 23, чл. 27, ал. 4 и 

5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация т. Х от Решение № 

458 от 25.02.2021г., на Общински съвет – Смолян 

 

Р Е Ш И: 

 

1. Утвърждава  пет броя стипендии за специализация на лекари в общ размер 

на 10 000 лв. 
2. Утвърждава десет броя стипендии за специализация на медицински 

специалисти по „Здравни грижи“ в общ размер на 10 000 лв. 
3. Одобрява разпоредбите на тристранен договор между Община Смолян,  

МБАЛ Д-р Братан Шукеров“ АД - гр. Смолян и специализанта, представляващо 

Приложение № 1 към настоящето решение . 
4. Възлага на „Постоянната комисия по здравеопазване и социални дейности“ 

към Общински съвет - Смолян да приеме правила и критерии за получаване на 
учредените стипендии. 

5. Упълномощава кмета на Община Смолян да сключи тристранни договори 

между Община Смолян, МБАЛ Д-р Братан Шукеров“ АД - гр. Смолян и 

съответния специализант.  
 

 

ПО ШЕСТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Одобряване на Споразумение за 
партньорство във връзка с изпълнението на проект „Партньорство за адаптация към 

климатичните промени“, одобрен за финансиране по Открита покана № 3 „Климат“ по 

Резултат № 4: „Повишена способност на местните общности да намаляват емисиите и да 
се адаптират към променящия се климат“ на Програма: „Опазване на околната среда и 

климатични промени“, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското 

икономическо пространство 2014-2021 г.“ 

Докладва: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 
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ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Преминаваме към точка 6 от дневния ред, а именно одобряване 
на Споразумение за партньорство във връзка с изпълнението на проект „Партньорство 

за адаптация към климатичните промени“, одобрен за финансиране по Открита покана 
№ 3 „Климат“ по Резултат № 4: „Повишена способност на местните общности да 
намаляват емисиите и да се адаптират към променящия се климат“ на Програма: 
„Опазване на околната среда и климатични промени“, финансирана от Финансовия 
механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г.“ Давам думата на 
г-н Мелемов. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Няма какво да добавя.  
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Колеги, имате думата за изказвания. Не виждам. Който е съгласен 

да прекратим разискванията, моля да гласува. „Против“? „Въздържали се“? 

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

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: 23 „за“, без „против“ и „въздържали се“, прекратихме 
разискванията. Преминаваме към гласуване на решението. 

 

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

 

1. Ангел Безергянов      – „за“ 

2. Божидар Шуманов      – „за“ 

3. Валентин Кюлхански     – „за“ 

4. Венера Аръчкова      – „за“ 

5. Вижданка Младенова     – „за“ 

6. Виолета Бояджиева      – „за“ 

7. Денислав Костов      – извън залата 
8. Димитър Ангелов      – „за“ 

9. Димитър Кръстанов     – „за“ 

10. Екатерина Гаджева      – „за“ 

11. Иван Френкев      – „за” 

12. Иван Гавазов      – извън залата 
13. Илия Томов       – извън залата 
14. Коста Начев       – „за“ 

15. Мария Семерджиева     – отсъства 
16. Милен Журналов      – „за“ 

17. Минчо Симов     – „за” 

18. Петър Мирчев      – „за“ 

19. Петър Янев       – „за“ 

20. Рабие Кьосева      – отсъства  
21. Радослава Вълчанова – Кисимова    – „за“ 

22. Салих Аршински      – „за“ 

23. Сийка Йочева      – „за“ 

24. Софка Иванова      – „за” 

25. Стефан Бадев      – „за“ 

26. Стоян Иванов      – извън залата 
27. Тихомир Ризов      – „за“ 

28. Тодор Митов      – „за” 

29. Филип Топов      – „за“ 

 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Моля, обявете резултата. 
(Анелия Кехайова: 23 „за“, без „против“ и „въздържали се“.) 
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ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: С 23 „за“, без „против“ и „въздържали се“, приехме решението. 

 

 Общинският съвет след като се запозна с Докладната записка на Николай 

Мелемов – Кмет на община Смолян, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 23, чл. 27, ал. 4 и 

ал. 5, и чл. 61, ал. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация 
 

Р Е Ш И: 

 

1. Одобрява споразумение за партньорство между Община Смолян, Община 
Асеновград, Община Свиленград, Община Крушари, Плеядес България ООД и 

Департамент по архитектура и планиране на Норвежкия университет по наука и 

технологии в Трондхайм, Норвегия, за изпълнението на проект  „Партньорство за 
адаптация към климатичните промени“, одобрен за финансиранe по Открита 
покана № 3 „Климат“ по Резултат 4: „Повишена способност на местните общности 

да намаляват емисиите и да се адаптират към променящия се климат“ на Програма: 
„Опазване на околната среда и климатични промени“, финансирана от Финансовия 
механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021. 

2. Възлага на Кмета на Община Смолян да подпише споразумението за 
сътрудничество по т.1.   

 

 

 

ПО СЕДМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Одобряване на Споразумение за 
сътрудничество между община Смолян и Сдружение „ЦЕНТЪР ЗА ВЪРХОВИ 

ПОСТИЖЕНИЯ НАСЛЕДСТВО БГ“.  

Докладва: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 

 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Преминаваме към точка 7 от дневния ред, а именно одобряване 
на Споразумение за сътрудничество между Община Смолян и Сдружение „ЦЕНТЪР ЗА 

ВЪРХОВИ ПОСТИЖЕНИЯ НАСЛЕДСТВО БГ“. Давам думата на г-н Мелемов. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Няма какво да добавя. 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Колеги, имате думата за изказвания. Не виждам. Който е съгласен 

да прекратим разискванията, моля да гласува. „Против“? „Въздържали се“? 

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

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: 23 „за“, без „против“ и „въздържали се“, прекратихме 
разискванията. Колеги, преминаваме към гласуване и приемане на решението. 

 

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

 

1. Ангел Безергянов      – „за“ 

2. Божидар Шуманов      – „за“ 

3. Валентин Кюлхански     – „за“ 

4. Венера Аръчкова      – „за“ 

5. Вижданка Младенова     – „за“ 

6. Виолета Бояджиева      – „за“ 

7. Денислав Костов      – извън залата 
8. Димитър Ангелов      – „за“ 

9. Димитър Кръстанов     – „за“ 

10. Екатерина Гаджева      – „за“ 

11. Иван Френкев      – „за” 
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12. Иван Гавазов      – извън залата 
13. Илия Томов       – извън залата 
14. Коста Начев       – „за“ 

15. Мария Семерджиева     – отсъства 
16. Милен Журналов      – „за“ 

17. Минчо Симов     – „за” 

18. Петър Мирчев      – „за“ 

19. Петър Янев       – „за“ 

20. Рабие Кьосева      – отсъства 
21. Радослава Вълчанова – Кисимова    – „за“ 

22. Салих Аршински      – „въздържал се“ 

23. Сийка Йочева      – „за“ 

24. Софка Иванова      – „за” 

25. Стефан Бадев      – „за“ 

26. Стоян Иванов      – „за“ 

27. Тихомир Ризов      – „за“ 

28. Тодор Митов      – „за” 

29. Филип Топов      – „за“ 

 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Моля, обявете резултата. 
(Анелия Кехайова: 23„за“, без „против“, 1„въздържал се“.) 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: С 23 „за“ и 1 „въздържал се“, без „против“, приехме решението 

относно съгласие за подписване на споразумение. 
 

Общинският съвет след като се запозна с Докладната записка на Николай 

Мелемов – Кмет на община Смолян, на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и чл. 61, ал.1 от 
Закона за местното самоуправление и местната администрация, 

 

      Р Е Ш И: 

 

I. Одобрява разпоредбите на Споразумение за сътрудничество между община 
Смолян и Сдружение „Център за върхови постижения Наследство БГ, с Булстат 
205313741, със седалище и адрес на управление: гр. София 1000, ул. „Ген. Йосиф В. 

Гурко“ № 7а, представлявано от ИВАН ДИМИТРОВ, съгласно приложен проект 
/Приложение № 1/. 

 

II. Възлага на кмета на община Смолян да подпише Споразумение за 
сътрудничество между Община Смолян и Сдружение „Център за върхови постижения 
Наследство БГ.  

 

III. Възлага на кмета на Община Смолян контрола върху изпълнението на 
споразумението по предходния пункт. 
 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Преминаваме към следваща точка – точка 8. 

 

ПО ОСМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Съгласие за подписване на ново 

споразумение за сътрудничество във връзка с кандидатстване на Община Смолян с 
проектно предложение „По-близки и по-успешни в Община Смолян” по процедура 
BG05M9OP001-2.056 „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи. 
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Интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование - Компонент 2, финансирано 

по Оперативни  програми „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020г. (ОП РЧР)  и 

„Наука образование за интелигентен растеж ” 2014-2020г. (ОП НОИР). 

Докладва: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 

 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Съгласие за подписване на ново споразумение за сътрудничество 

във връзка с кандидатстване на Община Смолян с проектно предложение „По-близки и 

по-успешни в Община Смолян“, „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи. 

Интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование – Компонент 2, финансирано 

по Оперативни програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г. и „Наука, 
образование за интелигентен растеж“. Давам думата на г-н Мелемов. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Няма какво да добавя по тази точка. 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Благодаря ви, г-н Мелемов! Колеги, имате думата за изказвания. 
Не виждам. Който е съгласен да прекратим разискванията, моля да гласува. „Против“? 

„Въздържали се“? 

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

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: 25 „за“, без „против“ и „въздържали се“, прекратихме 
разискванията. Преминаваме към гласуване на решението. 

 

 

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

 

1. Ангел Безергянов      – „за“ 

2. Божидар Шуманов      – „за“ 

3. Валентин Кюлхански     – „за“ 

4. Венера Аръчкова      – „за“ 

5. Вижданка Младенова     – „за“ 

6. Виолета Бояджиева      – „за“ 

7. Денислав Костов      – „за“ 

8. Димитър Ангелов      – „за“ 

9. Димитър Кръстанов     – „за“ 

10. Екатерина Гаджева      – „за“ 

11. Иван Френкев      – „за” 

12. Иван Гавазов      – извън залата 
13. Илия Томов       – извън залата 
14. Коста Начев       – „за“ 

15. Мария Семерджиева     – отсъства 
16. Милен Журналов      – „за“ 

17. Минчо Симов     – „за” 

18. Петър Мирчев      – „за“ 

19. Петър Янев       – „за“ 

20. Рабие Кьосева      – отсъства 
21. Радослава Вълчанова – Кисимова    – „за“ 

22. Салих Аршински      – „за“  

23. Сийка Йочева      – „за“ 

24. Софка Иванова      – „за” 

25. Стефан Бадев      – „за“ 

26. Стоян Иванов      – „за“ 

27. Тихомир Ризов      – „за“ 

28. Тодор Митов      – „за” 
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29. Филип Топов      – „за“ 

 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Моля, обявете резултата. 
(Анелия Кехайова: 25 „за“, без „против“ и „въздържали се“.) 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: С 25 „за“, без „против“ и „въздържали се“, приехме решението. 

 

Общинският съвет след като се запозна с Докладната записка на Николай 

Мелемов – Кмет на община Смолян, на основание чл. 21, ал. 2, във връзка с ал. 1, т. 23 и 

чл. 59, ал. 2, т. 6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, 
 

        Р Е Ш И: 

  

1. Общински съвет - Смолян  дава съгласие подписване на  ново споразумение за 
сътрудничество за изпълнение на проект „По-близки и по успешни в Община 
Смолян” по процедура BG05M9OP001-2.056 „Социално-икономическа интеграция  
на уязвими групи. Интегрирани мерки  за подобряване достъпа до образование - 

Компонент 2, финансирано по Оперативни програми „Развитие на човешките 
ресурси” 2014-2020г. (ОП РЧР) и „Наука образование за интелигентен растеж ” 2014-

2020 г. (ОП НОИР) със следните партньори: 
 

• Детска градина "РАДОСТ", гр. Смолян, представлявана от Донка Русинова, в 
качеството на „Партньор 1”; 

 

• Детска градина "ВЕСЕЛУШКО", гр. Смолян, представлявана от Мария Колева-
Иванова, в качеството на „Партньор 2”; 

 

• Детска градина „ДЪГА“, с. Смилян, представлявана от Росица Борова, в 
качеството на „Партньор 3“; 

 

• Основно училище "ЮРИЙ ГАГАРИН", гр. Смолян, представлявано от Йорданка 
Дюлгерова, в качеството на „Партньор 4”; 

 

• Средно училище "СВ.СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЙ", гр. Смолян, представлявано от 
Росица Шехова, в качеството на „Партньор 5”; 

 

• Професионална гимназия по техника и технологии "ХРИСТО БОТЕВ“, гр. 

Смолян, представлявано от Мария Жайгарова-Йорданова, в качеството на  
„Партньор 6”; 

 

• Основно училище "СВ.СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЙ”, с. Смилян, представлявано от  
Лиляна Балийска, в качеството на „Партньор 7“;    

 

• Фондация "РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА ЗНАНИЕ И СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ-

АВИЦЕНА", представлявано от Йорданка Андреева, в качеството на „Партньор 

8”; 

 

• „ПАМПОРОВО АД”,  представлявано от Мариян Беляков, в качеството на 
„Партньор 9”; 
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• „БОБ – ТОНИ“ ООД , представлявано от Красимир Терзиев, в качеството на 
„Партньор 10”; 
 

2. Упълномощава кмета на Община Смолян да предприеме всички правни и фактически 

действия по изпълнение на горното решение.   
 

 

ПО ДЕВЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Даване съгласие за отпускане на 
еднократна финансова помощ на семейство на Петър Велиев от гр. Смолян, ул. „Васил 

Райдовски“ № 81, пострадало от възникнал пожар. 

Докладва: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 

 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Преминаваме към следващата точка, а именно даване съгласие за 
отпускане на еднократна финансова помощ на семейството на Петър Велиев, от гр. 

Смолян, ул. „Васил Райдовски“ № 81, пострадало от възникнал пожар. Становището на 
комисиите е, че дават съгласие да бъдат отпуснати финансови средства за закупуване на 
строителни материали по възстановяване на щетите, нанесени от пожар, в размер на 
2 700 лева. Имате думата, г-н Мелемов. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Няма какво да добавя. 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Колеги, имате думата за изказвания. Има ли желаещи? Не 
виждам. Който е съгласен да прекратим разискванията, моля да гласува. „Против“? 

„Въздържали се“? 

ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 27, „ПРОТИВ“ – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0. 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: 27 „за“, без „против“ и „въздържали се“, прекратихме 
разискванията. Колеги, преминаваме към гласуване на решението с направеното 

допълнение за закупуване на строителни материали по възстановяване на щетите, 
нанесени от пожар. 

 

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

 

1. Ангел Безергянов      – „за“ 

2. Божидар Шуманов      – „за“ 

3. Валентин Кюлхански     – „за“ 

4. Венера Аръчкова      – „за“ 

5. Вижданка Младенова     – „за“ 

6. Виолета Бояджиева      – „за“ 

7. Денислав Костов      – „за“ 

8. Димитър Ангелов      – „за“ 

9. Димитър Кръстанов     – „за“ 

10. Екатерина Гаджева      – „за“ 

11. Иван Френкев      – „за” 

12. Иван Гавазов      – „за“ 

13. Илия Томов       – „за“ 

14. Коста Начев       – „за“ 

15. Мария Семерджиева     – отсъства 
16. Милен Журналов      – „за“ 

17. Минчо Симов     – „за” 

18. Петър Мирчев      – „за“ 

19. Петър Янев       – „за“ 

20. Рабие Кьосева      – отсъства 
21. Радослава Вълчанова – Кисимова    – „за“ 
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22. Салих Аршински      – „за“ 

23. Сийка Йочева      – „за“ 

24. Софка Иванова      – „за” 

25. Стефан Бадев      – „за“ 

26. Стоян Иванов      – „за“ 

27. Тихомир Ризов      – „за“ 

28. Тодор Митов      – „за” 

29. Филип Топов      – „за“ 

 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Моля, обявете резултата. 
(Анелия Кехайова : 27 „за“, без „против“ и „въздържали се“.) 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: С 27 „за“, без „против“ и „въздържали се“, приехме решението 

по точка 9. 

 

Общинският съвет след като се запозна с Докладната записка на Николай Мелемов 
-  Кмет  на Община Смолян, на основание чл. 21 ал. 1 т. 23 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация и чл. 2, т. 2, чл. 10 и чл.17, ал. 3 от Правилника 
за реда, начина  и условията за отпускане на еднократна помощ на лица и семейства от 
Община Смолян 

 

Р Е Ш И: 

 

1. Дава съгласие да бъде отпусната еднократна финансова помощ за закупуване на 
строителни материали в общ размер на 2 700 лв. за възстановяване на щети нанесени 

от пожар възникнал на 26.03.2021г., на жилището на Петър Велиев с адрес: гр. 

Смолян, кв. „Устово“, ул. „Васил Райдовски” № 81.   

2. Възлага на кмета на Община Смолян да изплати посочената сума в т. 1 от настоящото 

решение. 
 

 

ПО ДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Промяна предназначението на урегулиран 

поземлен имот /УПИ/ ХХХIV – Озеленяване и на част от УПИ XVII – Озеленяване и 

гаражи предвиден в устройствения план за озеленена площ в кв. 91 по плана на гр. 

Смолян, кв. Горно Смолян /ул. „Пейо Яворов“/. 

Докладва: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 

 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Колеги, преминаваме към точка 10, а именно промяна 
предназначението на урегулиран поземлен имот – озеленяване и на част от УПИ XVII – 

озеленяване и гаражи, предвиден в устройствения план за озеленена площ в кв. 91 по 

плана на гр. Смолян, кв. Смолян. Тука има дадена декларация от общинския съветник 
Минчо Симов, че той е в конфликт на интереси и няма да гласува по тази точка. Давам 

думата на г-н Мелемов. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Няма какво да добавя и по тази точка. 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Колеги, имате думата за изказвания. Не виждам. Който е съгласен 

да прекратим разискванията, моля да гласува. „Против“? „Въздържали се“? 

ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 26, „ПРОТИВ“ – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0. 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: С 26 „за“, без „против“ и „въздържали се“, прекратихме 
разискванията. 
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Поименно гласуване на проекта за решение по т. 10 от дневния ред: 

 

1. Ангел Безергянов      – „за“ 

2. Божидар Шуманов      – „за“ 

3. Валентин Кюлхански     – „за“ 

4. Венера Аръчкова      – „за“ 

5. Вижданка Младенова     – „за“ 

6. Виолета Бояджиева      – „за“ 

7. Денислав Костов      – „за“ 

8. Димитър Ангелов      – „за“ 

9. Димитър Кръстанов     – „за“ 

10. Екатерина Гаджева      – „за“ 

11. Иван Френкев      – „за” 

12. Иван Гавазов      – „за“ 

13. Илия Томов       – „за“ 

14. Коста Начев       – „за“ 

15. Мария Семерджиева     – отсъства 
16. Милен Журналов      – „за“ 

17. Минчо Симов     – не участва в гласуването 

18. Петър Мирчев      – „за“ 

19. Петър Янев       – „за“ 

20. Рабие Кьосева      – отсъства  
21. Радослава Вълчанова – Кисимова    – „за“ 

22. Салих Аршински      – „за“ 

23. Сийка Йочева      – „за“ 

24. Софка Иванова      – „за” 

25. Стефан Бадев      – „за“ 

26. Стоян Иванов      – „за“ 

27. Тихомир Ризов      – „за“ 

28. Тодор Митов      – „за” 

29. Филип Топов      – „за“ 

 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Моля, обявете резултата. 
(Анелия Кехайова: 26 „за“, без „против“ и „въздържали се“.) 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: С 26 „за“, без „против“ и „въздържали се“, приехме решението 

по точка 10. 

 

Общинският съвет след като се запозна с Докладната записка на Николай 

Мелемов – Кмет  на Община Смолян, на основание чл. 21 ал. 1 т. 11 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация и протокол от проведено обществено 

обсъждане на основание чл.127 ал.1 от ЗУТ от 27.01.2021 год., 

 

   

Р Е Ш И: 

  

 Допуска промяна на проект на изменение на ПУП – ПРЗ на урегулиран поземлен 

имот /УПИ/ ХХХIV – Озеленяване и на част от УПИ XVII – Озеленяване и гаражи в кв. 
91 по плана на гр. Смолян, кв. Горно Смолян предвиден в устройствения план за озеленена 
площ с присъединяване към УПИ IV – 76 в кв. 91 по плана на гр. Смолян, кв. Горно 
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Смолян, при граници: УПИ ХVII – Озеленяванe и гаражи, УПИ ХV – Селекционен център 

по животновъдство, УПИ ХХХIII – 73 и УПИ IV - 76. 

 

 

ПО ЕДИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Сключване на предварителен 

договор и въвеждане на система за разделно събиране на битови отпадъци от обувки и 

текстил съгласно чл. 20, ал. 1 и ал. 2 от Закона за управление на отпадъците. 
Докладва: Николай Мелемов – Кмет на община Смолян 

 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Преминаваме към точка 11, а именно сключване на 
предварителен договор и въвеждане на система за разделно събиране на битови отпадъци 

от обувки и текстил, съгласно чл. 20, ал. 1 и ал. 2 от Закона за управление на отпадъците. 
Давам думата на г-н Мелемов. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Благодаря! Няма какво да добавя по тази точка. 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Колеги, имате думата за изказвания. Не виждам. Който е съгласен 

да прекратим разискванията, моля да гласува. „Против“? „Въздържали се“ ? 

ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 27, „ПРОТИВ“ – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0. 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: С 27 „за“, без „против“ и „въздържали се“, прекратихме 
разискванията. Колеги, преминаваме към гласуване на решението по тази точка. 
 

Поименно гласуване на проекта за решение по т. 11 от дневния ред: 

 

1. Ангел Безергянов      – „за“ 

2. Божидар Шуманов      – „за“ 

3. Валентин Кюлхански     – „за“ 

4. Венера Аръчкова      – „за“ 

5. Вижданка Младенова     – „за“ 

6. Виолета Бояджиева      – „за“ 

7. Денислав Костов      – „за“ 

8. Димитър Ангелов      – „за“ 

9. Димитър Кръстанов     – „за“ 

10. Екатерина Гаджева      – „за“ 

11. Иван Френкев      – „за“ 

12. Иван Гавазов      – „за“ 

13. Илия Томов       – „за“ 

14. Коста Начев       – „за“ 

15. Мария Семерджиева     – отсъства 
16. Милен Журналов      – „за“ 

17. Минчо Симов     – „за” 

18. Петър Мирчев      – „за“ 

19. Петър Янев       – „за“ 

20. Рабие Кьосева      – отсъства 
21. Радослава Вълчанова – Кисимова    – „за“ 

22. Салих Аршински      – „за“ 

23. Сийка Йочева      – „за“ 

24. Софка Иванова      – „за” 

25. Стефан Бадев      – „за“ 

26. Стоян Иванов      – „за“ 

27. Тихомир Ризов      – „за“ 

28. Тодор Митов      – „за” 
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29. Филип Топов      – „за“ 

 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Моля, обявете резултата. 
(Анелия Кехайова: 27 „за“, без „против“ и „въздържали се“.) 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: С 27 „за“, без „против“ и „въздържали се“, приехме решението 

по точка 11. 

 

Общинският съвет след като се запозна с Докладната записка на Николай 

Мелемов – Кмет  на Община Смолян, на основание чл.21, ал.1, т. 8 и ал. 2 и чл. 27, ал. 3 

и ал. 5  от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 20, ал.1, 

ал. 2 и ал.4 от Закона за управление на отпадъците, и чл. 6, ал 1, т. 1 от Наредба № 9 за 
управление на отпадъците на Община Смолян, 

 

Р Е Ш И: 

 

1. Дава съгласие на Кмета на Община Смолян да сключи предварителен договор 

с „Организация по оползотворяване на текстил и обувки“ АД, вписано в Търговският 
регистър при Агенцията по вписванията с ЕИК: 206478735, със седалище и адрес на 
управление: гр. Габрово, ул. „Орловска“ № 154, представлявано от Изпълнителния 
Директор Маруся Килифарева. 

2. След получаването на разрешение по чл. 87, ал. 1 от ЗУО, Кметът на община 
Смолян да сключи окончателен договор с организацията за оползотворяване.  

3. Организацията по оползотворяване се задължава да разположи на територията 
на гр. Смолян минимум 5 бр. съда за разделно събран отпадък, както и да осигури 

мобилни пунктове при поискване. 
4. Съдовете за разделно събран отпадък от обувки и текстил да бъдат 

разположени на:  
- Кв. Каптажа, ул. Невястата ( срещу хранителен магазин „Каптажа“ ); 

- Бул. България № 78, ж. к. стар център ( до пощата ); 
- Бул. България № 12, ж. к. нов център ( до сградата на община Смолян ); 

- Кв. Райково, ул. Родопи № 59 ( до спирката ); 
- Кв. Устово, ул. Тракия № 78 ( срещу пощата ). 

 

 

ПО ДВАНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Увеличаване на бюджета за 2021 

г. на Фолклорен ансамбъл „Родопа“ и Духов оркестър в частта местни дейности. 

Докладва: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 

 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Колеги, преминаваме към точка 12 от дневния ред, а именно 

докладна записка за увеличаване на бюджета на Фолклорен ансамбъл „Родопа“ и Духов 
оркестър в частта местни дейности. Становищата на комисиите са „да“ и изразяват 
положително становище по предложената докладна записка. „За“ – 9, „против“ – 0, 

„въздържали се“ – 0, в комисията по ТСУ. В Комисията по законност се изразява 
положително становище по предложената докладна, но да се отложи за преработване. В 

същото време са изискани справки, които да бъдат представени от Фолклорен ансамбъл 

„Родопа“ три години върнато назад плюс бюджет 2021 г. местни и държавни дейности, с 
разбивка по единна бюджетна класификация и от Общинска администрация представени 

средствата от местни дейности на Общинска администрация в кои параграфи ще бъдат 
взети средства с цел покриване недостига на средствата. Представените справки от 
Фолклорен ансамбъл „Родопа“ и от Администрацията на Общината са предоставени на 
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всички вас в срока, който е определен от комисиите – до 25-ти да бъдат представени. 

Представени са ви всичките изискуеми справки. Давам думата на г-н Мелемов. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Бюджетът на Общината за 2021 година е заложена сума, която 

е недостатъчна за функционирането на Фолклорния ансамбъл „Родопа“ и Духов 
оркестър. Затова ви предлагам решение, с което да одобрите да бъде увеличен бюджета 
на Фолклорния ансамбъл „Родопа“ и Духовия оркестър за 2021 г., с което да осигурим 

нормалното функциониране до края на годината. 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Благодаря ви, г-н Мелемов! Колеги, имате думата за изказвания. 
Има ли желаещи, колеги? Да, г-н Топов. 
ФИЛИП ТОПОВ: Сега, първо добре дошли на Ансамбъла и на оркестъра. Аз на комисия 
поставих този въпрос „Кой е второстепенния разпоредител със средствата на 
Ансамбъла?“ 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Второстепенен разпоредител съгласно бюджета и приетите втор 

второстепенни разпоредители, приети с Решение № 507 на Общински съвет, под точка 
37 е Фолклорен ансамбъл „Родопа“. Решение № 507 на Общински съвет – Смолян. 

Когато е приет бюджета на Общината, на 25 февруари, 2021 година. Като е написан под 

точка 37, в което е написано, че се финансира, двойно финансиране, смесено 

финансиране – държавно делегирана дейност и местна дейност. Това е прието от 
Общински съвет. 
ФИЛИП ТОПОВ: Аз ще помоля все пак за повечко информация. Г-н Петров, ако има 
възможност, да запознае обществеността на микрофона какви са разходите, какви са 
приходите. Евентуално и колегите общински съветници да се замислим малко по 

отношение на евентуално настъпващата ковид криза по осигуряване на предпазни 

средства в училищата, детски градини и прочие, и прочие. И на база ретроспекцията, 
която се надявам да чуя от г-н Петров, ще определи и моето отношение по предлаганото 

решение. Колеги, нали нямате нищо напротив да чуем г-н Петров? 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Благодаря, г-н Топов! Управител на Фолклорен ансамбъл 

„Родопа“ се води Сийка Василева. В крайна сметка от изискуемите справки, които по 

нашата комисия сме изискали от г-жа Сийка Василева са ни предоставени и всички вие 
сте ги получили. Аз нямам нищо напротив, ако Общинският съвет вземе решение да 
дадем думата на г-н Петров. 
(Филип Топов, от място: Мислех, че той е шеф.) 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Не е той шеф. Шеф е г-жа Сийка Василева. Колеги, има 
предложение от г-н Топов да бъде дадена думата на г-н Адриан Петров. Който е „за“, 

моля да гласува. 
(Стоян Иванов, от място: Нали той иска думата?) 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: За да му дадем право да се изкаже, съгласно нашия правилник, 
ние трябва да имаме решение на Общинския съвет дали да му дадем думата. Няма 
подадено искане от абсолютно никой от ансамбъла да се изкаже. Съгласно комисиите, 
които са били, справки сме искали и справките са предоставени и са дадени. „За“ може 
ли само още веднъж? Който е „за“, нека да гласува, да дадем думата на г-н Адриан 

Петров. „Против“? „Въздържали се?“ 

(Стоян Иванов, от място: Прегласуване. Защото той иска думата. Прегласуване.) 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Колеги, прегласуване. Който е „за“, моля да гласува. „Против“? 

„Въздържали се“? 

ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 17, „ПРОТИВ“ – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 8. 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Със 17 „за“ даваме думата на г-н Адриан Петров. 
АДРИАН ПЕТРОВ – главен художествен ръководител на Ансамбъл „Родопа“: 

Уважаема г-жо Аръчкова, уважаеми дами и господа общински съветници! Да направя 
едно уточнение. Г-жа Сийка Василева е административен директор на Ансамбъл 
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„Родопа“, а аз съм главен художествен ръководител на тази творческа институция. Ще 
започна от там, че вчера Ансамбъла започна своят 61-ви творчески сезон. За всички вас, 
вие сте наясно, следите от близо, че това е културната институция, която е симбиоза 
между наследство и бъдеще. Всичко онова, което нашите предци са оставили като 

фолклорно изкуство, нашето призвание е да го пренесем през времето и да го запазим, за 
да го съхраним и предадем на идните поколения. Искам да ви благодаря за разбирането, 

за всичко онова, което през последните години се прави за ансамбъл „Родопа“. То не е 
никак малко. Като се започне от сигурността на колегите от ансамбъла и Духовия 
оркестър, защото ние сме като едно цяло, да получаваме редовно своите възнаграждения, 
независимо в какъв размер са те. Да имаме възможност да ползваме залите на Родопския 
драматичен театър, да ползваме отоплението, което ни предоставя тази уникална по 

своята същност сграда и най-вече да се занимаваме с онова, за което сме призвани. Аз го 

казах преди малко с няколко думи. Ансамбълът през последните 7 години, мога да твърдя 
абсолютно категорично, се развива във възходяща линия и това може да се види от 
справките, които са предоставени. Ако върнем и още по-назад лентата, те също показват, 
че ансамбъла не стои със скръстени ръце. Творците в него са активни и наистина се 
занимават с това, за което са призвани. Ще ви кажа, че Ансамбъл „Родопа“ представи за 
51 пъти уникалният спектакъл „Невястата“ в двете си национални турнета в залите и сред 

публиката на България. Включително в зала № 1 на НДК пред повече от 4 500 души, в 
присъствието на няколко бивши президенти, вицепрезиденти и т. н. Ансамбъл „Родопа“ 

е чест гостенин, както на хората от планината, която го крепи, която го аплодира, която 

го е създала, а също така е чест гостенин и на сцените в България. Напоследък нямаме 
участия в чужбина, но то не е заради това, че не сме канени и не сме търсени като 

културна институция, която има своята богата история и е позната в целия свят, а то е за 
да може да пестим средства. Знаем какво е положението в момента. Само преди един 

месец получихме официална покана от Президентството на Република България 
Ансамбълът да представи България в Украйна по повод 200-годишнината от 
Освобождението и да бъде гост в Болград на българската общност там. Дадохме оферта, 
дадохме всичко, каквото е необходимо. В последствие се оказа, че домакините – кметът 
на Болград не са в състояние да поемат 50-членна група, а толкова е ансамбъла заедно с 
техническите екипи. Това го казвам като още едно доказателство, че наистина 
ансамбълът в момента се намира в една много добра творческа форма и заема своето 

достойно място сред всички ансамбли в България. Ще си позволя да ви отнема малко от 
времето, за да направя една кратка ретроспекция. На времето 1996-1997 г. в България 
нямаше Министерство на културата, имаше Комитет по култура и точно тогава станаха 
големите промени във фолклорните ансамбли, професионалните фолклорни ансамбли в 
България. Те се оказаха единствените културни институти, които от държавни станаха 
общински. Всички останали – театри, опери, оперети, симфониети, симфонии и така 
нататък, продължават да се издържат от държавата. Единствено ансамблите станаха 
общински. Единственият държавен ансамбъл е Държавният ансамбъл „Филип Кутев“. За 
сравнение мога да ви дам бюджетът на Ансамбъл „Тракия“. На година е 1 900 000 лв. 
Бюджетът на Ансамбъл „Пирин“ е 1 500 000 лева. Бюджетът на Ансамбъл „Пазарджик“, 

една община, която е горе-долу с нашите размери и възможности, е 1 300 000 лв. Нашият 
бюджет знаете, че се формира на базата на държавна и на общинска издръжка. Когато 

излезе спектакъла „Невястата“, в същата година ансамбъла реализира почти 80 000 лева 
приходи. През следващата година имахме също много добри финансови постъпления, но 

пандемичната обстановка през миналата година оказа влияние, както навсякъде в 
икономическия живот в страната, тя се отрази много сериозно на всички културни 

институти, независимо дали са държавни, частни или общински. Ето, ще ви дам пример. 

На 1-ви сега септември ансамбълът трябваше да бъде на площада в Димитровград, за да 
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заработи 4 000 лева, но заради пандемичната обстановка договорът беше отказан и няма 
да пътуваме там. За септември месец имахме участия за около 20 000 лева и пак казвам, 

че те няма да се случат, заради всичко, което в момента се случва с 4-тата вълна. 
Средствата, които тук трябва да бъдат гласувани, това са пари единствено и само за фонд 

„Работна заплата“. Всички останали средства за дейност ансамбълът осигурява чрез 
своята дейност. Това са пари за командировки, за пътуване, за наем на зали, за наемане 
организатори, за технически екипи, за костюми, за поддържане на този богат гардероб. 

Някои от колегите в тази зала са с костюми на 45 години, които са възстановени във вида, 
в който са били, когато са правени, защото те са наистина автентични родопски или пък 

от други фолклорни области на страната. Съответно всеки месец на нас ни се замерва 
електроенергията и тя, когато Общината реши, се префактурира. Дори през годината на 
пандемията миналата, ансамбълът не е спрял да работи. Колегите са били ежедневно на 
работа – кога по график, кога всички, но не са спрели да изпълняват своите функции 

такива, каквито са. Ансамбълът за мен е гордостта на този град. Гордостта на Родопа 
планина и една от гордостите на България. И смело мога да кажа, че в момента Ансамбъл 

„Родопа“ е на едно от първите места на всички ансамбли в България. Доказателство – 

награда „Ансамбъл на годината“, „Спектакъл на годината“ – за „Невястата“ и разбира се, 
всички онези срещи с българската публика, които успяхме да направим. През тази 

година, предвид пандемичната среда и всичко, което предстои, искаме да влезем в 
училищата. Искаме да направим това да стане традиция, да бъдем при младите хора, 
които да се запознаят отблизо какво е гайда, какво е кавал, какви са народните ни 

инструменти, какви са носиите в различните части на България, какви хора се играят, 
какви са емблематичните наши български народни песни. Това е програмата, която 

залагаме за началото на сезона. Ако разбира се, обстановката позволи, имаме готовност 
да реализираме нов спектакъл, с който се надявам да надскочим „Невястата“. И това, 
което вчера коментирахме с г-н Николов, ансамбълът може да бъде и го прави винаги, 

рекламното лице на града ни. Много от нашите спектакли, особено след като 

реализирахме „Невястата“, започват с видеоклип на град Смолян, на общината, на 
културно-историческото наследство и на всичко онова, което е притегателно за 
туристите. Ансамбълът е гръбнакът на програмата на Роженските празници, а защо не и 

на всички онези, които можем да възстановим – като Орфеевите. И разбира се, той е чест 
гостенин, пак казвам, на Културния календар, на малките населени места в Смолян и 

областта. Знам, че е трудно в момента от финансова гледна точка. Според мен е станала 
някаква грешка при определянето на бюджета на ансамбъла за 2021 година, защото в 
Закона за закрила и развитие на културата е записано, че бюджетът на културен институт 
не може да бъде намаляван. Може да бъде увеличен със символични някакви си 10 лева, 
но не може да бъде намалян. Той беше намален с цели 100 хиляди лева. И ето точно тази 

разлика е онази, която в момента се налага да бъде актуализирана. Благодаря ви за 
вниманието! 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Благодаря, г-н Петров! 
(Ръкопляскания в залата.)  

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Колеги, имате думата. Да, г-н Френкев. 
ИВАН ФРЕНКЕВ: Уважаема г-жо председател, уважаеми г-н кмет, уважаеми колеги! 

Благодаря за разяснението! Аз така ще си позволя така да отида малко по-назад във 
времето, до февруари месец. И ако позволите, бих искал да зачета нещо, за да може след 

това да продължа анализа си. Това е проектът за бюджет, който ние гласувахме февруари 

месец и в който пише следното: „Проектът на бюджет за 2021 г. е балансиран на основата 
на изготвен анализ на приходите и разчет на разходите, съгласно приоритетите на 
управление на публичните финанси на Община Смолян. Проектът на бюджет на Община 
Смолян осигурява средства за всички сфери на обществения живот – образование, 
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здравеопазване, социални дейности и услуги, благоустрояване, информационно 

обслужване, култура, туризъм, спорт, подобряване на градската среда, чрез изграждане 
на нови инфраструктурни обекти и ремонт на съществуващите. Тези по-важни акценти 

са намерили отражение в проекта на бюджет, който ще осигури основните дейности за 
постигане на поставените цели по приоритетите, заложени в програмата за управление и 

стратегическия план за развитие на община Смолян“. Чета това във връзка с това, че 
казвате, че било грешка,  че е възможно да е било грешка. Искам по-надолу да прочета в 
бюджета, пише следното: Средствата за фонд „работна заплата“, осигурени вноски, 

издръжки на фолклорен ансамбъл „Родопа“ и Духов оркестър в размер на 210 хиляди 

лева. Налице е необходимост от допълнителен финансов ресурс, с който да се осигури 

ФРЗ и осигурителни вноски на допълнителните щатни бройки на Фолклорен ансамбъл 

„Родопа“, на Духов оркестър. И тук моят въпрос не е към вас. Въпросът ми е към г-н 

кмета. Какво направихте за 6 месеца, за да намерите тези допълнителни средства, които 

са необходими, за да се осигурят заплатите на Фолклорен ансамбъл „Родопа“? И да не се 
получава така, че всъщност ние по средата на годината да караме хората да дойдат тук и 

да се борят за заплатите си. Благодаря! 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Наистина според мен е станало грешка и ако това го бяхте 
казали февруари месец, наистина щях да ви призная. Ама сега вече всички го осъзнаваме 
и затова предлагам увеличение. Какво направихме? Както виждате, 10 години 

ансамбълът работи. Да не се изтъквам за заслугите, че и държавата финансира ансамбъла. 
Но това е факт. А вие какво направихте? 

(Реплика на Димитър Кръстанов, от място: Не сте забравил.) 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Не съм забравил естествено. После вече го продължиха и други 

една година, но факт е. Аз не виждам защо трябва да го крия. По тази логика мога да ви 

питам вас, вие направихте ли нещо за това? 

(Димитър Кръстанов, от място: Той не е кмет.) 

(Иван Френкев, от място: Ако ме бяхте избрали, добре.) 

(Димитър Кръстанов, от място: Ако беше действащ кмет, да питате, ама вие сте 

кмет.) 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Тогава какво? Аз какво правя? Вижте, аз пиша докладна, с която 

предлагам да се осигури финансово ансамбъла до края на годината. Наистина може би 

техническа или другият вариант е Духовия оркестър да не е бил сметнат, но факт е, че е 
станала тази грешка. Факт е, че никой тогава, всички сме чели бюджета, обсъждал се е, 
случило се е. Няма нищо страшно. Ето, предлагам докладна, с която осигуряваме 
финансирането до края. Така че когато ме питате какво съм направил, ей това съм 

направил, че една голяма част се финансира от държавата. 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Да, г-н Френкев. 
ИВАН ФРЕНКЕВ: Благодаря! Първо исках да уточня, че аз не съм кмета. Ако бях, може 
би щяхте да имате възможност да ми държите отговорност за това какво съм направил 

или не съм правил. Но за добро или за лошо не съм. И тук идва и следващия ми въпрос. 
От кои текущи ремонти смятате да отрежете, за да осигурите това финансиране? След 

като не сте осигурили от някъде другаде. Благодаря! 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: От тези, които са най-неважни.  

ИВАН ФРЕНКЕВ: Конкретно? 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Конкретно в момента не мога да отговоря. Аз смятам, че всеки 

един гражданин, даже да не е кмет, трябва да подкрепя ансамбъл „Родопа“. Не само 

кмета. 
ИВАН ФРЕНКЕВ: Спор няма. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Ами тогава?  

(Димитър Ангелов, от място: Процедура.) 
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(Реплика на инж. Мариана Цекова, от място /не се чува). 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Ами тогава? „Аз не съм кмет и не мога да ги подкрепям?“ 

(Димитър Ангелов, от място: Процедура.) 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Абсолютно всеки, той е на всички. Не е мой. Той не е на кмета. 
Той е на цяла община и на цяла България. Така че всеки от вас трябва да подкрепя, не 
само аз. 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Г-н Ангелов, процедура. 
ДИМИТЪР АНГЕЛОВ: Аз предлагам, дами и господа, да преминем към гласуване, 
защото тия махленски приказки, ги слушаме на всяко заседание. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Абсолютно, махленски. 

(Димитър Кръстанов, от място: Едно мнение „против“.) 

ДИМИТЪР АНГЕЛОВ: Може. 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Да, г-н Кръстанов. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Ще се изкажа „против“, разбира се. Прекратяването на дебат 
в Общинския съвет е всичко друго, само не и елементарна демократична процедура. 
Дайте да спрем да говорим! Тука трябва да се говори. Не вън, не в кафенетата, не в 
заведенията. Така че съм категорично „против“ да прекратяваме разискванията.  
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Аз ще го подложа. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Вие ще го подложите. Ансамбъл „Родопа“ е емблема, 
ансамбъл „Родопа“ е институция. Ансамбъл „Родопа“ е в максимална степен е 
Родопите… 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Вие в момента изказване ли правите? 

ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: … а не Родопа. Затова съм „против“. Единственото нещо, 

което трябваше да направим е, кметът да каже „тези пари ги сваляме от там и ги даваме 
на „Родопа“. Аз съм „за“. Въпросът е да има яснота. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Щом сте „за“… 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Значи колеги, подлагам на гласуване… Много ви моля да 
прекратим дискусията.  
(Димитър Кръстанов, от място: Има възражение някой за това, което казвам ли?) 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Първото предложение е на г-н Димитър Ангелов. Който е „за“ 

прекратяване на разискванията, моля да гласува. Само ще ви помоля да задържите 
ръцете. „Против“? „Въздържали се“? 

ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 16, „ПРОТИВ“ – 3, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 2. 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Със 16 „за“, 3 „против“ и 2 „въздържали се“, решението на г-н 

Ангелов да прекратим разискванията. Подлагам на гласуване и предложението на г-н 

Кръстанов. 
(Димитър Кръстанов, от място: Не, не. Няма смисъл.) 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: То просто е безсмислено. 

(Димитър Кръстанов, от място: Аз искам само обяснение на отрицателен вот.) 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Добре, г-н Кръстанов. Обяснение за отрицателен вот, но това не 
е на решение по правилника. Както и да е, няма значение. Имате думата. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Старшината е строил ротата, която не се е къпала един месец, 

„върви напред“, „върви назад“, става дума за армията, застава на средата и казва „Бойци, 

въпросът с баните е решен. Баня няма да има“. 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Колеги, преминаваме към гласуване на така предложената ни 

докладна записка. Увеличаване бюджета на Фолклорен ансамбъл „Родопа“ от местни 

дейности в размер на 148 856 лв. Това е първата точка. Втората точка е да се направи 

актуализация на бюджета на Община Смолян в дейност 737 и в дейност 759 на Общинска 
администрация, други дейности по културата, като са дадени параграф 10-30. Но това ще 
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е във второто гласуване. Първото гласуване е, че предоставяме актуализиран бюджет на 
Фолклорен ансамбъл и Духов оркестър в размер на 148 856 лева. 
 

 

Поименно гласуване на т. 1 на проекта за решение по т. 12 от дневния ред: 

 

1. Ангел Безергянов      – „за“ 

2. Божидар Шуманов      – „за“ 

3. Валентин Кюлхански     – „за“ 

4. Венера Аръчкова      – „за“ 

5. Вижданка Младенова     – „за“ 

6. Виолета Бояджиева      – „за“ 

7. Денислав Костов      – „за“ 

8. Димитър Ангелов      – „за“ 

9. Димитър Кръстанов     – „за“ 

10. Екатерина Гаджева      – „за“ 

11. Иван Френкев      – „за” 

12. Иван Гавазов      – „за“ 

13. Илия Томов       – „за“ 

14. Коста Начев       – „за“ 

15. Мария Семерджиева     – отсъства 
16. Милен Журналов      – „за“ 

17. Минчо Симов     – „за” 

18. Петър Мирчев      – „за“ 

19. Петър Янев       – „за“ 

20. Рабие Кьосева      – отсъства 
21. Радослава Вълчанова – Кисимова    – „за“ 

22. Салих Аршински      – „за“  

23. Сийка Йочева      – „за“ 

24. Софка Иванова      – „за” 

25. Стефан Бадев      – „за“ 

26. Стоян Иванов      – „за“ 

27. Тихомир Ризов      – „за“ 

28. Тодор Митов      – „за” 

29. Филип Топов      – „за“ 

 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Моля, обявете резултата. 
(Анелия Кехайова: 27 „за“, без „против“ и „въздържали се“.) 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: 27 „за“, без „против“ и „въздържали се“, приехме решението по 

точка 1, че одобряваме увеличение на бюджета на фолклорен ансамбъл. Втора точка е 
актуализацията на бюджета да бъде за сметка на Общинска администрация, местни 

дейности, дейност 759 „други дейности по културата“ параграф 10-30 – 88 856 лв., 
параграф 10-15 – материали – 20 000 лв., параграф 10-16 – 10 000 лв., параграф 10-20 – 

30 000 лв. Или обща сума в размер на 148 856 лв. 
 

Поименно гласуване на т. 2 на проекта за решение по т. 12 от дневния ред: 

 

1. Ангел Безергянов      – „за“ 

2. Божидар Шуманов      – „за“ 

3. Валентин Кюлхански     – „за“ 
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4. Венера Аръчкова      – „за“ 

5. Вижданка Младенова     – „за“ 

6. Виолета Бояджиева      – „за“ 

7. Денислав Костов      – „за“ 

8. Димитър Ангелов      – „за“ 

9. Димитър Кръстанов     – „за“ 

10. Екатерина Гаджева      – „за“ 

11. Иван Френкев      – „за” 

12. Иван Гавазов      – „за“ 

13. Илия Томов       – „за“ 

14. Коста Начев       – „за“ 

15. Мария Семерджиева     – отсъства 
16. Милен Журналов      – „за“ 

17. Минчо Симов     – „за” 

18. Петър Мирчев      – „за“ 

19. Петър Янев       – „за“ 

20. Рабие Кьосева      – отсъства 
21. Радослава Вълчанова – Кисимова    – „за“ 

22. Салих Аршински      – „за“  

23. Сийка Йочева      – „за“ 

24. Софка Иванова      – „за” 

25. Стефан Бадев      – „за“ 

26. Стоян Иванов      – „за“ 

27. Тихомир Ризов      – „за“ 

28. Тодор Митов      – „за” 

29. Филип Топов      – „за“ 

 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Моля, обявете резултата. 
(Анелия Кехайова: 27 „за“, без „против“ и „въздържали се“.) 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: 27 „за“, без „против“ и „въздържали се“, приехме и точка 2. 

Преминаваме към точка 3. „Упълномощава кмета на Община Смолян да извърши 

компенсираните промени в бюджета на Община Смолян за 2021г. с цел осигуряване и 

обезпечаване на необходимия финансов ресурс. 
 

Поименно гласуване на т. 3 на проекта за решение по т. 12 от дневния ред: 
 

1. Ангел Безергянов      – „за“ 

2. Божидар Шуманов      – „за“ 

3. Валентин Кюлхански     – „за“ 

4. Венера Аръчкова      – „за“ 

5. Вижданка Младенова     – „за“ 

6. Виолета Бояджиева      – „за“ 

7. Денислав Костов      – „за“ 

8. Димитър Ангелов      – „за“ 

9. Димитър Кръстанов     – „за“ 

10. Екатерина Гаджева      – „за“ 

11. Иван Френкев      – „за” 

12. Иван Гавазов      – „за“ 

13. Илия Томов       – „за“ 

14. Коста Начев       – „за“ 

15. Мария Семерджиева     – отсъства 
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16. Милен Журналов      – „за“ 

17. Минчо Симов     – „за” 

18. Петър Мирчев      – „за“ 

19. Петър Янев       – „за“ 

20. Рабие Кьосева      – отсъства 
21. Радослава Вълчанова – Кисимова    – „за“ 

22. Салих Аршински      – „за“  

23. Сийка Йочева      – „за“ 

24. Софка Иванова      – „за” 

25. Стефан Бадев      – „за“ 

26. Стоян Иванов      – „за“ 

27. Тихомир Ризов      – „за“ 

28. Тодор Митов      – „за” 

29. Филип Топов      – „за“ 

 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Моля, обявете резултата. 
(Анелия Кехайова: 27 „за“, без „против“ и „въздържали се“.) 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: С 27 „за“, без „против“ и „въздържали се“, приехме и точка 3. 

Преминаваме към гласуване на цялото решение. 
 

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

 

1. Ангел Безергянов      – „за“ 

2. Божидар Шуманов      – „за“ 

3. Валентин Кюлхански     – „за“ 

4. Венера Аръчкова      – „за“ 

5. Вижданка Младенова     – „за“ 

6. Виолета Бояджиева      – „за“ 

7. Денислав Костов      – „за“ 

8. Димитър Ангелов      – „за“ 

9. Димитър Кръстанов     – „за“ 

10. Екатерина Гаджева      – „за“ 

11. Иван Френкев      – „за” 

12. Иван Гавазов      – „за“ 

13. Илия Томов       – „за“ 

14. Коста Начев       – „за“ 

15. Мария Семерджиева     – отсъства 
16. Милен Журналов      – „за“ 

17. Минчо Симов     – „за” 

18. Петър Мирчев      – „за“ 

19. Петър Янев       – „за“ 

20. Рабие Кьосева      – отсъства 
21. Радослава Вълчанова – Кисимова    – „за“ 

22. Салих Аршински      – „за“  

23. Сийка Йочева      – „за“ 

24. Софка Иванова      – „за” 

25. Стефан Бадев      – „за“ 

26. Стоян Иванов      – „за“ 

27. Тихомир Ризов      – „за“ 

28. Тодор Митов      – „за” 
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29. Филип Топов      – „за“ 

 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Моля, обявете резултата. 
(Анелия Кехайова: 27 „за“, без „против“ и „въздържали се“.) 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: С 27 „за“, без „против“ и „въздържали се“, приехме решението. 

(Ръкопляскания в залата.) 

 

 

Общинският съвет след като се запозна с Докладната записка на Николай 

Мелемов – Кмет на Община Смолян, на основание чл.124, ал.2 и чл.125, ал.1 от Закона 
за публичните финанси, чл.21, т.6 и чл.27, ал.5 от Закона за местно самоуправление и 

местна администрация 
 

Р Е Ш И : 

1. Общински съвет – Смолян одобрява да бъде увеличен бюджета на Фолклорен 

ансамбъл „Родопа” и Духов оркестър за 2021 г. в частта местна дейност с 148 856лв. 
 
 Актуализация на Бюджета на Фолклорен ансамбъл „Родопа” и Духов оркестър за 

2021г. – местна дейност – 737 

 

Фолклорен ансамбъл "Родопа" и Духов оркестър 

 

БЮДЖЕТ 

2021год. 

УТОЧНЕН 

ПЛАН 2021г 

УВЕЛИ-

ЧЕНИЕ 

 - местна дейност 737        

01-01 Заплати и възнаграждения на персонала нает 
по трудови правоотношения 151300 274156 122856 

05-51 Осиг. вноски от работодател за ДОО 16000 29000 13000 

05-60 ЗОВ от работодатели 8000 15000 7000 

05-80 Вноски за ДЗО от работодател 6000 12000 6000 

Всичко: 181300 330156 148856 

 
2. Общински съвет – Смолян одобрява да бъде намален бюджета на Община 

Смолян за 2021 г. в частта местна дейност с 148 856лв. 
 

  Актуализация на  Община Смолян за 2021 г. в частта местна дейност с 148 856лв. 
– местна дейност  759 „Други дейности по културата“, както следва: 
 

 

 Общинска администрация       

- местна дейност 759 - Други дейности по 

култура 
БЮДЖЕТ 

2021год. 

УТОЧНЕН 

ПЛАН 2021г 

НАМАЛЕ-

НИЕ 

10-30 Текущ ремонт 172181 83325 -88856 

Всичко: 172181 83325 -88856 
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III. Общинска администрация       

 - местна дейност 759 – Културен календар       

10-15 Материали 67380 47380 -20000 

10-16 Вода, горива, ел.енергия 25000 15000 -10000 

10-20 Разходи за външни услуги 87770 57770 -30000 

Всичко: 180150 120150 -60000 

 
 

3.Упълномощава кмета на Община Смолян да извърши компенсираните промени 

в бюджета на Община Смолян за 2021г. с цел осигуряване на необходимия финансов 
ресурс. 

 

ПО ТРИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Одобряване на промени в 
актуализираната Бюджетна прогноза на Община Смолян, за периода 2022 – 2024 г., на 
постъпленията от местни приходи и на разходите за местна дейност. 

Докладва: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 

 

 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Колеги, преминаваме към точка 13 от дневния ред, а именно 

одобряване на промени в актуализираната Бюджетна прогноза на Община Смолян за 
периода 2022-2024 г., на постъпленията от местни приходи и на разходите за местна 
дейност. Изисканите справки от Общинска администрация са предоставени и 

откоригирана техническата грешка. Имате думата, г-н Мелемов. Колеги, имате думата 
за изказвания. Има ли желаещи? Не виждам. Който е съгласен да прекратим 

разискванията, моля да гласува. „Против“? „Въздържали се“? 

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

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Преминаваме към гласуване на решението.  

 

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

 

1. Ангел Безергянов      – „за“ 

2. Божидар Шуманов      – „за“ 

3. Валентин Кюлхански     – „за“ 

4. Венера Аръчкова      – „за“ 

5. Вижданка Младенова     – „за“ 

6. Виолета Бояджиева      – „против“ 

7. Денислав Костов      – „за“ 

8. Димитър Ангелов      – „за“ 

9. Димитър Кръстанов     – не участва в гласуването 

10. Екатерина Гаджева      – „за“ 

11. Иван Френкев      – „против” 

12. Иван Гавазов      – „въздържал се“ 

13. Илия Томов       – „за“ 

14. Коста Начев       – извън залата 
15. Мария Семерджиева     – отсъства 
16. Милен Журналов      – „въздържал се“ 

17. Минчо Симов     – „въздържал се“ 
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18. Петър Мирчев      – „за“ 

19. Петър Янев       – „за“ 

20. Рабие Кьосева      – отсъства 
21. Радослава Вълчанова – Кисимова    – „за“ 

22. Салих Аршински      – „въздържал се“  

23. Сийка Йочева      – „за“ 

24. Софка Иванова      – „за” 

25. Стефан Бадев      – „въздържал се“ 

26. Стоян Иванов      – „за“ 

27. Тихомир Ризов      – „за“ 

28. Тодор Митов      – „за” 

29. Филип Топов      – „въздържал се“ 

 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Моля, обявете резултата. 
(Анелия Кехайова: 17 „за“, 2 „против“ и 6 „въздържали се“.) 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: 17 „за“, 2 „против“ и 6 „въздържали се“, приехме решението и по 

точка 13. 

 

  Общинският съвет след като се запозна с Докладната записка на Николай 

Мелемов – Кмет на Община Смолян, на основание чл.21, ал.1, т.12 и ал.2 от Закона 
за местното самоуправление и местната администрация, чл.83, ал.2 от Закона за 
публичните финанси и Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишната 
прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на 
бюджета на Община Смолян  

Р Е Ш И: 

Приема актуализацията на Бюджетната прогноза на Община Смолян за 
периода  2022 – 2024г. в частта на местните дейности, по показатели на единната 
бюджетна класификация както следва: 
 1. Прогноза на показателите за поети ангажименти и за задължения за разходи за 
периода 2022 - 2024г. – Приложение № 1а и съпровождаща Обяснителна записка; 
 2. Прогноза за общинския дълг и разходите за лихви по него за периода 2022 – 

2024г. - Приложение № 6г и съпровождаща Обяснителна записка; 
 3. Прогноза за периода 2022 – 2024г. на постъпленията от местни дейности и на 
разходите за местни дейности  –  Приложение № 8. 
 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Преминаваме към точка 14 от дневния ред. 

 

ПО ЧЕТИРИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Даване на разрешение за 
изработване на проект за изменение на Подробен устройствен план – в частта 
устройствени план-схеми за ВиК в определени участъци на канализационни клонове – 

К1, К4 и К4А, К6 и К6А, К47 и К47А, К258 и К260, и водопроводен клон V-Kl.73 във 
връзка с Преработка по време на строителството по чл. 154 от ЗУТ на работен проект за 
обект: „Интегриран воден проект на агломерация град Смолян“, изпълняван по 

Административен договор за безвъзмездна финансова помощ № Д-34-2/BG16М1ОР002-

1.014-0001-С02 от 13.02.2019 г., финансиран по Оперативна програма „Околна среда 
2014-2020г.“ с бенефициент „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Смолян. 

Докладва: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 
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ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Даване на разрешение за изработване на проект за изменение на 
Подробен устройствен план – в частта устройствени план-схеми за ВиК в определени 

участъци на канализационни клонове и водопроводен клон във връзка с Преработка по 

време на строителството по чл. 154 от ЗУТ на работен проект за обект: „Интегриран 

воден проект на агломерация град Смолян“, изпълняван по Административен договор за 
безвъзмездна финансова помощ, финансиран по Оперативна програма „Околна среда 
2014-2020г.“ с бенефициент „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Смолян. Давам 

думата на г-н Мелемов. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Благодаря! Няма какво да добавя. 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Колеги, имате думата за изказвания. 
(Филип Топов, от място: Какво беше становището на комисиите?) 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Само да погледна, г-н Топов. Защото аз бях отбелязала само там, 

където има становища. Да, прави сте. Точка 14 от дневния ред. Изразява положително 

становище Комисията по ТСУ – „за“ – 6, „против“ – 0, „въздържали се“ – 3. Изразява 
положително становище в Правната комисия – „за“ – 4, „против“ – 1. Няма нещо, което 

да е допълващо. Да, г-н Кръстанов. Имате думата. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Уважаеми колеги, искам да ви призова да подкрепим това 
искане, тъй като то решава един етап преди получаване на строителните разрешения за 
работа по водния цикъл по така наречения „Жълт фидик“. Няма да се впускам в 
подробности. Тоест има една част от проекта, която преди няколко месеца се проектира, 
получи съответните съгласувания, в това число от Басейнова дирекция, от Министерство 

на околната среда и водите и МРРБ и сега ние трябва да дадем с вас съгласието си, за 
учредяване на ограничени вещни права и създаване на строителни книжа, свързани с така 
наречения парцеларен план или трасировъчен и т. н. Тоест даваме път, за да се получат 
строителни разрешения за това. В Комисията по законност и местно самоуправление 
имаше известно колебание да го кажем и затуй си позволявам да направя тази уговорка, 
защото това е много специфична материя. Но с две думи това, което сега правим, отваря 
вратата за получаване на строителни разрешения за работа по тези обекти и подобекти. 

Благодаря! 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Благодаря, г-н Кръстанов! Други изказвания? Да, г-н Топов. 
ФИЛИП ТОПОВ: Прав е колегата Кръстанов. Наистина в Комисията по законност се 
породиха леки полемики. Аз там поставих доста въпроси. В момента искам да обърна 
внимание защо ще гласувам „против“ това решение, лично аз. Предлага ни се да изменим 

подробен устройствен план, който вече е влезнал в сила. Като има няколко подробности, 

които би следвало колегите да обърнат по-голямо внимание, както на обстоятелствената 
част на докладната записка, така и на диспозитива на самото решение. За голямо 

съжаление аз отново мисля, че вървим след събитията и карат Общинския съвет да 
приеме едни решения постфактум. И после с любимата фраза „така е решил Общинския 
съвет“, „аз нямам никакви лични отговорности“, така и така. Колеги, да не ви губя 
времето, в това заявление, което изпълнителя иска изменение на влезнал в сила ПУП, 

колегите юристи, а пък и тези, които се занимават с ТСУ, знаят каква е процедурата там. 

Като едни от основните причини, те са посочени, това че когато първоначално са 
проектирани трасетата, отклонките и прочие, и прочие, обърнете внимание на стр. 2, 

изразено несъгласие от собствениците на поземлените имоти. Това несъгласие или 

съгласие трябваше съответните хора, които са разработвали и ПУП-а, и трасетата, и 

отклонките предварително, евентуално да го съгласуват и да вземат това съгласие. Вярно 

е, че ние нямаме подземен кадастър. Вярно е, че по време на изпълнение на строително-

монтажните работи са възникнали и така наречените скрити работи. Не напразно те са 
посочени и в самото заявление – наличие на втори канализационен колектор в лошо 

експлоатационно състояние. Ами вчера ли разбраха, че този колектор е в лошо 
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експлоатационно състояние? Установяване на наличие на каптажи на извори под скалите 
и прочие, и т. н. Да не ви губя повече времето. Вярно е, че това изискване за изменение 
колеги, не за ОПС-та, не за вещни права, е върху влезнал в сила подробен устройствен 

план. Има и още една подробност, че този обект, уважаеми колеги, така нареченият 
интегриран воден проект на агломерация Смолян е приет в нашата Годишна програма за 
2021 г. и ни е даден за стопанисване и управление. И ред други неща. На всичко отгоре 
се иска и предварително изпълнение по чл. 60. Разбирам, че това наистина е важно. 

Разбирам, че едно отрицателно решение ще спъне до някъде изпълнение на съответните 
СМР-та, но пак казвам, както и одеве, трябва да има наистина предварително проучване. 
Трябва да има, както и изискването по ЗОП и по съвсем други…, дето се казва чисто 

човешки изисквания. Тръгнал някой с багерчето да прекопава двора на еди-кой си. Ами 

питайте го този човек съгласен ли е или не е съгласен. А не сега да посочваме причини, 

че не бил съгласен.  

(Димитър Кръстанов, от място: Ама не е така.) 

ФИЛИП ТОПОВ: Вторият момент, който е. На някой много му е смешно… 

(Димитър Кръстанов, от място: Ама не бе, говорим за друго. Колега, моля ти се!) 

ФИЛИП ТОПОВ: Ама точно така сега. 
(Димитър Кръстанов, от място: Моля ти се! Става дума за компания и за 

инфраструктура инженерна.) 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Г-н Топов, придържайте се към приключване на изказването. 

ФИЛИП ТОПОВ: Г-н Кръстанов, това го казвам съвсем условно. Знам какво значи 

отклонка, знам какво значи трасе на схема и т. н., и т. н. Но все пак тези неща трябваше 
да подлежат на предварително съгласуване. При всички случаи трябваше да се вземе това 
съгласие на собствениците на имоти. Още един въпрос. Това отстъпено вещно право, 

дето каза колегата Кръстанов за ограничено вещно право и прочие, и прочие, нали това 
трябва да премине, да премине тази схема през другия имот? И други ПУП-ове и прочие. 
Аз затова наистина ще гласувам „против“, защото тези неща трябва предварително да 
бъдат изяснявани. 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Добре, благодаря! 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Само една кратка реплика, пък може би инж. Цекова трябва 
да каже повече. Благодаря, г-жо председател! Едно изречение. Изключително уважение 
към опасенията на колегата Топов. Но ние говорим за разрешение за изработване на 
проект за изменение на ПУП. Ние не говорим за утвърждаване, за въвеждане в сила на 
един документ. Ама моля ви се! Как се работи по „Жълтия фидик“ без това? Това е етап 

абсолютно задължителен. Той е същностен елемент на цялата процедура по съставяне на 
строителните книжа на обекта преди строително разрешение. За какво копане, за какви 

багери? Чакайте! Никакво учредяване на права няма тука още. Далеч сме от това. 
(Филип Топов, от място: Може ли кратка реплика?) 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Да, г-н Топов. 
ФИЛИП ТОПОВ: Значи с колегата Кръстанов никога не сме имали спорове – нито 

теоретически, нито практически. Нали това е смисъла да дадем това разрешение? Аз съм 

убеден, че това разрешение ще се даде. 
(Мариана Цекова, от място: Може ли да кажа? Дайте ми думата!) 

ФИЛИП ТОПОВ: Много ви моля! Аз имам изказване и не желая г-жа Цекова да ми 

изнася лекции по ЗУТ. Много ви моля! 
(Димитър Кръстанов, от място: Предлагам инж. Цекова да даде някакво разяснение, 

защото въпросът е много специфичен.) 

(Салих Аршински, от място: Процедура.) 

САЛИХ АРШИНСКИ: Аз, дето съм технически неграмотен по принцип и имам много 

обструкции за водния цикъл, но тук става въпрос за нещо много техническо. Колегата 



Протокол № 26/26.08.2021 г.  

  

Кръстанов обясни. Тук става въпрос за разрешение за разработване на нещо. Да им 

разрешим да го разработват, пък като го внесат ще видим дали ще го приемем. 

Процедура. Предлагам прекратяване на разискванията. 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Колеги, преминаваме към гласуване на процедура прекратяване 
на разискванията. Който е „за“, моля да гласува. „Против“? „Въздържали се“? 

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

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: С 24 „за“, без „против“ и „въздържали се“, прекратихме 
разискванията. Колеги, преминаваме към гласуване на решението. 

 

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

 

1. Ангел Безергянов      – „за“ 

2. Божидар Шуманов      – „за“ 

3. Валентин Кюлхански     – „за“ 

4. Венера Аръчкова      – „за“ 

5. Вижданка Младенова     – „за“ 

6. Виолета Бояджиева      – „за“ 

7. Денислав Костов      – отсъства 
8. Димитър Ангелов      – „за“ 

9. Димитър Кръстанов     – „за“ 

10. Екатерина Гаджева      – „за“ 

11. Иван Френкев      – „за” 

12. Иван Гавазов      – „за“ 

13. Илия Томов       – „за“ 

14. Коста Начев       – „за“ 

15. Мария Семерджиева     – отсъства 
16. Милен Журналов      – извън залата 
17. Минчо Симов     – „за” 

18. Петър Мирчев      – „за“ 

19. Петър Янев       – „за“ 

20. Рабие Кьосева      – отсъства 
21. Радослава Вълчанова – Кисимова    – „за“ 

22. Салих Аршински      – „за“ 

23. Сийка Йочева      – „за“ 

24. Софка Иванова      – „за” 

25. Стефан Бадев      – „за“ 

26. Стоян Иванов      – „за“ 

27. Тихомир Ризов      – „за“ 

28. Тодор Митов      – „за” 

29. Филип Топов      – „против“ 

 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Моля, обявете резултата. 
(Анелия Кехайова: 24 „за“, 1 „против“, без „въздържали се“.) 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: С 24 „за“, 1 „против“ , без „въздържали се“, приехме решението 

по точка 14. 

 

  Общинският съвет след като се запозна с Докладната записка на Николай 

Мелемов – Кмет на община Смолян, на  основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, във 
връзка с чл. 124а, ал.1, чл. 125, чл. 134, ал. 2 във връзка с чл. 134, ал. 1, т. 1, чл. 135, ал. 1, 

чл. 136, ал. 1, чл. 156а от ЗУТ,   
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Р Е Ш И: 

 

1. Разрешава изработване на проект за изменение на Подробен устройствен план – 

в частта устройствени план-схеми за ВиК на част от канализационни клонове: К1, К4 и 

К4А, К6 и К6А, К47 и К47А, К258 и К260, и водопроводен клон V-Kl.73 на обект: 
„Интегриран воден проект на агломерация град Смолян“. 

 2. Одобрява заданието по чл. 125 от ЗУТ за изработване на проект за изменение на 
Подробен устройствен план – в частта устройствени план-схеми за ВиК на част от 
канализационни клонове: К1, К4 и К4А, К6 и К6А, К47 и К47А, К258 и К260, и 

водопроводен клон V-Kl.73 на обект: „Интегриран воден проект на агломерация град 

Смолян“. 

Решението да се разгласи по реда на чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на 
територията чрез обявление. 

На основание чл. 124б, ал. 4 от Закона за устройство на територията, решението 

не подлежи на оспорване.  
На основание чл. 60, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс, Общински 

съвет - Смолян допуска предварително изпълнение на настоящото решение. 
 

 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Преминаваме към точка 15.  

 

ПО ПЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Искане от жители на с. Смилян, 

община Смолян от ул. „Кирил Маджаров“ и ул. Васил Димитров“. 

Докладва: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 

 

 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Искане от жителите на село Смилян, общ. Смолян, от ул. „Кирил 

Маджаров“ и ул. „Васил Димитров“. Имате думата, г-н Мелемов. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Няма какво да добавя. 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Колеги, имате думата за изказвания. Да, г-н Аршински. Г-н Бадев. 
СТЕФАН БАДЕВ: Уважаема г-жо председател, уважаеми г-н кмет, уважаеми колеги 

съветници! Като стана въпрос за Смилян, тази седмица имах среща с жители на с. 
Кошница и те са притеснени по един такъв повод. В бюджета на Общината има заложено 

изграждане на подпорна стена. Вече вървим към зимните месеци. Тази стена не е 
започната. Има риск жителите на село Кошница да останат без подход. Какво се случва 
с изграждането и ще започне ли? Мисля, че за втори или за трети път се залага. Има 
тревожност. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Тази година ще бъде изградена. Ще бъде изградена тази година. 
СТЕФАН БАДЕВ: До края на годината поемате ангажимент да бъде изградена? 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Да. 
СТЕФАН БАДЕВ: Благодаря! 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Благодаря, г-н Бадев. Г-н Аршински. 

САЛИХ АРШИНСКИ: По точката за искането от село Смилян. Колеги, по принцип 

проблеми с подобен тип отходни канализации, които са изградени от самите жители има 
вероятно не само в Смилян, но и в още много други населени места. Една скоба. Това е 
и проблемът на така наречения „воден цикъл“, защото той съсредоточи цялото си 

внимание върху градската част и игнорира селата. По принцип не съм „против“ и ние 
като група да решим проблема на което и да е населено място, но мисля, че така на парче 
не можем да работим. Ако в другата сесия бъде входирано такова искане от село „Х“, 
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„У“ и „Z“, ние там какво правим? Ако във всяко село гласуваме средства да решаваме 
проблем, а проблеми има навсякъде, сигурен съм, ние ще стигнем в една ситуация, в 
която общинските съветници… 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Не става въпрос за изграждане, г-н Аршински. 

САЛИХ АРШИНСКИ: За ремонт. Знам за какво става думата. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Не и за ремонт. 
(Иван Гавазов, от място: За заснемане.) 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: За заснемане. 
САЛИХ АРШИНСКИ: По същият начин дали ще бъде за заснемане или за изграждане 
или за ремонт, тук става въпрос за решаване на проблем на отходни канализации на 
малките населени места. В тази точка, да не продължавам, аз не съм против, но предлагам 

Общината да има някакъв план за всички населени места, където имат подобни проблеми 

и тогава да бъде вкарано като точка от вас, г-н кмете, да приемем някакъв план за всяко 

населено място по нещо да се случи. Това ми е идеята. Благодаря! 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Благодаря, г-н Аршински! 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: ВиК ли ще прави ремонта? 

(Мариана Цекова, от място: Не. Ако позволите.) 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Г-н Мелемов ви дава думата, инж. Цекова. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Ама някой друг пък ще каже, че лекции изнася, де да знам. 

МАРИАНА ЦЕКОВА: Искам да ви кажа, че съгласно законодателството на Република 
България би следвало общинските съветници на свое заседание, на групите, не в сесийна 
зала, да вземат решение за всеки един такъв поставен проблем. В момента може да се 
реши до някъде. Тоест дори не може да се реши, защото дори да се направи заснемане, 
след това трябва да се учредят всички видове права и ще се реши проблема само за тези 

две улици на село Смилян. Тъй като за заустването в реката, както са заустени в момента 
всички населени места и всички изградени канализации някога на стопански принцип на 
територията на община Смолян, трябва да се изградят пречиствателни съоръжения. 
Може би г-н Аршински имаше някакво право, че трябва да има една обща политика за 
абсолютно всички населени места. Но тъй като жителите на тези две улици го поискаха 
това нещо, ние бяхме длъжни да реагираме и да внесем този тип докладна. Но тя няма да 
реши повсеместно. Би следвало екзекутивни чертежи да се направят на всички изградени 

канализационни клонове, навсякъде в село Смилян, където се заустват в реката и да се 
направи един общ проект и да се търси общо финансиране. Към настоящия момент, дори 

това да се направи, трябва да се изгради локална пречиствателна станция, която да 
обслужва само тези две улици. А не като цяло глобално да се реши проблема на село 

Смилян. И пак казвам, не е само село Смилян. Пречиствателна станция към настоящия 
момент има само на територията на града, като не са обхванати половината улици, които 

са в градската част и затова се прави и тази агломерация Смолян и по-голямата част с 
изграждане на канализационни клонове.  
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Г-жо Цекова, един поставен въпрос на Комисията по ТСУ 

относно тази точка. Заснемането ще струва „х“ лева. Тези „х“ лева от къде ще бъдат 
взети? Тука никъде в докладната не е отразено. 

МАРИАНА ЦЕКОВА: Тъй като такива средства ще има, към настоящия момент тези „х“ 

лева ги няма в бюджета. Те ще бъдат предвидени за следващия бюджет. А вие знаете, че 
вече сме…, на вас ни най-малко трябва да обяснявам, г-жо Аръчкова. Вече трябва да 
пристъпваме към проектобюджет 2022. И особено в частта местни дейности. То няма от 
къде другаде да получим такива средства. Частта местна дейност. А местна дейност, ето 

тропа октомври месец и трябва да има такова нещо. 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Благодаря, г-жо Цекова! Г-жа Гаджева г-н Гавазов преди вас. 
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ЕКАТЕРИНА ГАДЖЕВА: Уважаеми г-н кмет, уважаема г-жо председател! В залата са и 

най-търпеливите слушали до край сесията, останали последни. Днес имахме много 

публика, от всички заинтересовани страни. Лично моето мнение е, че съответно хората 
са прави. Тяхното искане обиколи доста институции под формата на жалба, за да стигне 
до становището на ВиК Асоциацията как трябва да се подходи към проблема. Да, 
наистина, това е една капка в морето. По разбираеми причини голяма част от тези жалби 

идват при нас като инспекция и наистина са страшно много. Но това не значи, че поради 

факта, че са много, да не им обръщаме внимание. Вероятно всяка следваща, която дойде, 
би трябвало да намери своето място и както каза г-жа Цекова, бюджет 2022 чука на 
вратата. По отношение на пречистването на всеки канализационен клон, дай Боже, но 

какво се викаше „too good to be true“. Да се надяваме скоро да стане. Иначе си съществува 
вариантът и с изгребни ями, и към колектора на населеното място. Нали това е идеалният 
вариант. Но все пак Смилян е едно от най-големите села в района. Жалбата е обоснована. 
Аз лично ще я подкрепя и ще считам, че сме длъжни да вземем отношение и да направим 

заснемането. В случай, че е възможно, може да се окаже, че проблемът не е толкова 
голям, колкото изглежда. А пък ако и други хора ни потърсят с подобни проблеми, 

според мен нас затова ни избират, за да можем да решаваме на хората проблемите със 
съдействието на Общината и с тяхното разбиране. Благодаря, че докладната е вкарана и 

се надявам да намери решение. 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Благодаря, г-жо Гаджева! Реплика на г-н Аршински. 

САЛИХ АРШИНСКИ: Реплика. Аз за втори път да кажа. Хората са изпратили 

съветниците да решават проблеми. Имаше един хубав лаф и тук го има, г-жо Гаджева, 
но Тодор Живков решава проблеми този, който има пари. Ти като нямаш пари какви 

проблеми ще решаваш? Аз знам, че е много популистко и красиво в момента и съм „за“ 

да се решават проблеми, но въпросът беше принципен. Като другата сесия вкараме на 5 

села, които са изградили канализационна система и има нещо, което е проблемно, питам 

ви тогава вие как ще гласувате?  

(Ангел Безергянов, от място: „За“.) 

САЛИХ АРШИНСКИ: Тогава ще трябва да питаме кмета от къде намери пари. 

(Ангел Безергянов, от място: Предстои бюджет 2022.) 

САЛИХ АРШИНСКИ: Добре. Разбрах, че идват избори, разбрах. Ще подкрепим 

всякакво искане. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Не, г-н Аршински. То въпросът е, че както и проектирането, 

тука заснемането е първа стъпка. После могат да изскочат и варианти за пари. Но ако не 
направим тази първа стъпка, и да изскочи вариант, няма да може да ги търсим. 

САЛИХ АРШИНСКИ: Г-н Мелемов, ние ще гласуваме „за“. Та въпросът ми беше, на 
другата сесия като има още 10 такива искания, надявам се, че пак ще гласуваме „за“. 

Защото тогава ще настане проблем. Нали ме разбирате какво казвам? Обръщението, 

отношението ми е принципно. Ние този проблем ще го решим на двете улици. Питаме 
сега, ако всеки съветник от там, от където е избран или което населено или населени 

места познава на следваща сесия входират такива искания, ние какво правим?  

(Реплика от място на Ангел Безергянов: Съответно ще се разгледат…) 

САЛИХ АРШИНСКИ: Г-н Безергянов, разбирам, че идват избори, ама не говорите като 

човек, който разбира от материята. Да не влизам в диалог. 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Г-жо Гаджева, държите ли да вземете отношение? Защото гледам, 

че вдигате ръка. 
(Екатерина Гаджева, от място: Просто искам да питам да нямаме насрочена дата за 

избори, та два пъти съм обвинена в популизъм? Две изказвания популистки. Не знам. Да 

не сме фиксирали дата и да съм изпуснала нещо?) 

САЛИХ АРШИНСКИ: Не знаете ли? 
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(От залата: Октомври и ноември.) 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Много ви моля! Г-н Гавазов. Много ви моля за тишина и да се 
изслушваме. 
ИВАН ГАВАЗОВ: Уважаеми колеги, уважаеми г-н кмете! До колкото разбирам от 
репликите в залата, мисля, че няма общински съветник, който да е на мнение, че не 
следва да бъде подкрепена така предложената докладна. Разбрахме също така, че това е 
сериозен проблем на територията на община Смолян. Говорим за община Смолян. Ние 
сме компетентни на територията на общината. Приемането на настоящото решение ще е 
едно добро начало, което обаче е добре да бъде обвързано и с някакви определени 

срокове за реализацията му. Затова може би на следваща сесия следва да се помисли по 

въпроса как възможно най-много населени места в общината могат да бъдат обхванати 

от такъв тип заснемане, екзекутивни заснемания на съществуваща и изградена ВиК 

мрежа. Да се помисли по въпроса как може да се финансира такова екзекутивно 

заснемане и евентуално да се върви към решаване глобално на този въпрос. Включително 

и с осигуряване на финансиране. Благодаря! 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Благодаря, г-н Гавазов! Г-н Аршински. 

САЛИХ АРШИНСКИ: Кратка реплика, за да съм си изяснил ситуацията, нали искаме да 
решим проблема. Сега ще подкрепим докладната, ще гласуваме да бъде заснето. От къде 
ще дойдат пари? Не знаем, ама се надяваме, че ще има. Хората да се останат с 
впечатление, че днес гласуваме решение, с което утре пращаме фадромите да копаят. 
Това няма да се случи. Нали правилно разбрах? Благодаря! 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Колеги, други изказвания има ли? Г-н Кръстанов. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Г-н Аршински, само го натискате това копче и след това аз го 

натискам и то някой път не застава. Моля ви се, оставете го на мира! 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Вие си сменяте ролите. 
(Митко Мазаров, от място: Уморихте го това копче.) 

ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Уморихме го това копче. Прав сте!  
(Митко Мазаров, от място: Не го барайте!) 

ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: И аз съм съгласен, че в залата всички ще подкрепим това. Но 

има една особеност, колеги. Там се използва колектора на бившия завод за горски 

плодове, бланширани картофи и т. н. Той е по-специфичен въпрос. Затуй се поставя по 

този начин и хората искат. Ние не защото идват избори, защото е основателно искането. 

Без значение… 

(Мариана Цекова, от място: Частен е, за съжаление.) 

ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Частен или държавен, ние трябва да видим можем ли да го 

ползваме. 
(Мариана Цекова, от място: Частна собственост е.) 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Много ви моля, не влизайте в диалог. 
(Мариана Цекова, от място: Аз обяснявам.) 

ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: И не може да го ползваме, така ли?  

(Мариана Цекова, от място: Само собственика може… 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Стига с тия лекции. 

(Мариана Цекова, от място: Само собственикът може да се съгласи. Той, до колкото 

ми стана ясно още в началото, не е съгласен.) 

(Салих Аршински, от място: Да прекратим разискванията.) 

ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Значи не съм разбрал нещо. 

(Мариана Цекова, от място: Частно е цялото предприятие.) 

(Салих Аршински, от място: Процедура.) 

(Филип Топов, от място: Да прекратим разискванията.) 
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ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Колеги, има предложение за прекратяване на разискванията. 
Който е „за“, моля да гласува. „Против“? „Въздържали се“? 

ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 26, „ПРОТИВ“ – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0. 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: С 26 „за“, без „против“ и „въздържали се“, прекратихме 
разискванията. Колеги, преминаваме към гласуване на решението по точка 15. 

 

Поименно гласуване на проекта за решение по т. 15 от дневния ред: 

 

1. Ангел Безергянов      – „за“ 

2. Божидар Шуманов      – „за“ 

3. Валентин Кюлхански     – „за“ 

4. Венера Аръчкова      – „за“ 

5. Вижданка Младенова     – „за“ 

6. Виолета Бояджиева      – „за“ 

7. Денислав Костов      – отсъства  
8. Димитър Ангелов      – „за“ 

9. Димитър Кръстанов     – „за“ 

10. Екатерина Гаджева      – „за“ 

11. Иван Френкев      – „за” 

12. Иван Гавазов      – „за“ 

13. Илия Томов       – „за“ 

14. Коста Начев       – „за“ 

15. Мария Семерджиева     – отсъства 
16. Милен Журналов      – „за“ 

17. Минчо Симов     – „за” 

18. Петър Мирчев      – „за“ 

19. Петър Янев       – отсъства 
20. Рабие Кьосева      – „за“ 

21. Радослава Вълчанова – Кисимова    – „за“ 

22. Салих Аршински      – „за“ 

23. Сийка Йочева      – „за“ 

24. Софка Иванова      – „за” 

25. Стефан Бадев      – „за“ 

26. Стоян Иванов      – „за“ 

27. Тихомир Ризов      – „за“ 

28. Тодор Митов      – „за” 

29. Филип Топов      – „за“ 

 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Моля, обявете резултата. 
(Анелия Кехайова: 26 „за“, без „против“ и „въздържали се“.) 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: С 26 „за“, без „против“ и „въздържали се“, приехме решението 

на точка 15. 

 

Общинският съвет след като се запозна с Докладната записка на Николай 

Мелемов – Кмет на Община Смолян, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2, чл. 27, ал. 5 

от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 10а, ал.4, т.2 от 
Закона за водите 

Р Е Ш И: 
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1. Възлага на Кмета на Община Смолян да изготви преписка с необходимата 
екзекутивна документация за канализационната мрежа по ул. „Кирил Маджаров“ и ул. 

„Васил Димитров“, село Смилян. 
 

2. След завеждане на актуваната инфраструктура в активите на Община Смолян, 

същата да бъде предадена за експлоатация по реда на чл. 4.1. и чл. 4.4. от сключения на 
10.09.2015 г. „Договор за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системи и 

съоръжения и предоставянето на водоснабдителни и канализационни услуги“. 

 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Колеги, преминаваме към точка 16 от дневния ред, а именно 

покана за свикване на общо събрание на „ПЕРЕЛИК ИНФРАСТРУКТУРНА 

КОМПАНИЯ“ АД. Понеже на тази точка аз съм вносител, трябва да изберем кой да ме 
замества, кой да води заседанието. Имате думата за предложения. 
(Димитър Кръстанов, от място: Процедура. Имаме заместник-председател.) 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Той заместник-председателят беше с функцията до моето 

завръщане. Той не е назначен като заместник-председател, по длъжност. Той е 
заместващ. 

(Димитър Кръстанов, от място: На него правомощията му са изтекли? Така ли?) 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Да.  
(Димитър Кръстанов, от място: Тогава го предлагаме.) 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Колеги, други предложения има ли? Значи има предложение за 
г-н Ангел Безергянов. Който е „за“, моля да гласува. „Против“? „Въздържали се“? 

Заповядайте, г-н Безергянов! 
(Коста Начев, от място: Няма ли да обявим колко са „за“?) 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Моля? 

(Коста Начев, от място: Няма ли да обявим колко са „за“?) 

(Анелия Кехайова: 25 „за“, без „против“ и „въздържали се“.) 

(Коста Начев, от място: Благодаря!) 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Извинявайте! 25 „за“, без „против“ и „въздържали се“. Избрахме 
г-н Безергянов. 
 

(Общинският съветник Ангел Безергянов зае мястото си на временно 

председателстващ заседанието по точка 16 от дневния ред.) 

 

ПО ШЕСТНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Покана за свикване на общо 

събрание на „ПЕРЕЛИК ИНФРАСТРУКТУРНА КОМПАНИЯ“ АД, ЕИК 200093426. 

Докладва: Венера Аръчкова – Председател на Общинския съвет 
 

 

АНГЕЛ БЕЗЕРГЯНОВ: Благодаря, г-жо Аръчкова! Колеги, преминаваме към 

разглеждане на следващата докладна записка от г-жа Венера Аръчкова, председател на 
Общински съвет – Смолян, относно покана за свикване на общо събрание на „ПЕРЕЛИК 

ИНФРАСТРУКТУРНА КОМПАНИЯ“ АД. Г-жо Аръчкова, имате думата. 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Няма какво да добавя. Това е рутинна точка, в която 

предложението, което е отправено, е представено на Общинска администрация и те са 
представили тяхното предложение – юриста г-н Златко Карамучев, той да представлява 
Общината пред общото събрание.  
АНГЕЛ БЕЗЕРГЯНОВ: Уважаеми колеги, вносителят няма какво да допълни. Разкривам 

дискусия. Имате думата по така предложената докладна записка и проектите за решения 
към нея. Г-н Аршински, заповядайте! 
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САЛИХ АРШИНСКИ: Основно изказване. Аз мисля, че миналият път гласувахме такава 
точка, но може нещо и да бъркам. Позицията на групата на ДПС по отношение на 
„ПЕРЕЛИК ИНФРАСТРУКТУРНА КОМПАНИЯ“ АД продължава да е същата. Чрез 
това дружество и участието на Община Смолян, Община Смолян се източва. Тя е пряк 

проводник на кръга капитал и на соросоидната политика в област Смолян, и вреди на 
всички граждани на община Смолян. Затова ние ще гласуваме „против“ всякакво едно 

предложение за решение, което касае продължаващото източване на Община Смолян 

чрез това дружество. 

(Димитър Кръстанов, от място: Соросоидна?) 

(Салих Аршински, от място: Да.) 

АНГЕЛ БЕЗЕРГЯНОВ: Уважаеми колеги, други желания от страна на общински 

съветници да вземат отношение по нея и да изразят становище? Не виждам. предлагам 

да прекратим разискванията. Моля, който е „за“ прекратяване на разискванията, да 
гласува. „Против“? „Въздържали се“? 

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

АНГЕЛ БЕЗЕРГЯНОВ: С 25 „за“, без „против“ и „въздържали се“, прекратихме 
разискванията. Колеги, процедура на гласуване, поименно гласуване. 
 

Поименно гласуване на проекта за решение по т. 16 от дневния ред: 

 

1. Ангел Безергянов      – „за“ 

2. Божидар Шуманов      – „за“ 

3. Валентин Кюлхански     – „за“ 

4. Венера Аръчкова      – „за“ 

5. Вижданка Младенова     – „против“ 

6. Виолета Бояджиева      – „за“ 

7. Денислав Костов      – отсъства 
8. Димитър Ангелов      – „за“ 

9. Димитър Кръстанов     – „за“ 

10. Екатерина Гаджева      – „за“ 

11. Иван Френкев      – „за” 

12. Иван Гавазов      – „въздържал се“ 

13. Илия Томов       – „за“ 

14. Коста Начев       – „за“ 

15. Мария Семерджиева     – отсъства 
16. Милен Журналов      – „против“ 

17. Минчо Симов     – „за” 

18. Петър Мирчев      – „за“ 

19. Петър Янев       – „за“ 

20. Рабие Кьосева      – отсъства 
21. Радослава Вълчанова – Кисимова    – „за“ 

22. Салих Аршински      – „против“ 

23. Сийка Йочева      – „за“ 

24. Софка Иванова      – „за” 

25. Стефан Бадев      – „за“ 

26. Стоян Иванов      – „за“ 

27. Тихомир Ризов      – „въздържал се“ 

28. Тодор Митов      – „за” 

29. Филип Топов      – „за“ 
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АНГЕЛ БЕЗЕРГЯНОВ: Моля да обявите резултата. 
(Анелия Кехайова: 21 „за“, 3 „против“ и 2 „въздържали се“.) 

АНГЕЛ БЕЗЕРГЯНОВ: С 21 „за“, 3 „против“ и 2 „въздържали се“, приехме решенията 
към докладната записка относно „ПЕРЕЛИК ИНФРАСТРУКТУРНА КОМПАНИЯ“ АД.  

 

 

Общинският съвет след като се запозна с Докладната записка на Венера Аръчкова 
– Председател на Общински съвет - Смолян, на основание чл. 21, ал. 1, т. 9 и ал. 2, чл. 

27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 34, 

ал.1 от  Наредбата за условията и реда за упражняване на правата на собственост на 
общината в търговски дружества с общинско участие и общински предприятия, чл. 221, 

т.7 и т.10, чл. 226 от Търговския закон 

 

Р Е Ш И: 

 

  

I. Упълномощава ЗЛАТКО КАРАМУЧЕВ - на длъжност ст. юрисконсулт в 
дирекция „ПНО“ да представлява община Смолян на извънредно общо събрание на 
акционерите на „ПЕРЕЛИК ИНФРАСТРУКТУРНА КОМПАНИЯ“ АД, с ЕИК 

200093426,  със седалище и адрес на управление: град Смолян, област Смолян, община 
Смолян, ж.к. Северна промишлена зона, Производствена база „Арексим“ на 13.09.2021г. 
в адреса на управление на дружеството от 10.30 ч. При липса на кворум събранието ще 
се състои на 27.09.2021 г. от 11.00 часа на същото място и при същия дневен ред. 

1. По точка първа от дневния ред:  

На основание чл.221, т.7 от Търговския закон, Общото събрание на акционерите 
одобрява проверения от регистриран одитор годишен финансов отчет на дружеството за 
изтеклата 2020 година. 

По така предложения проект на решение  да гласува „ЗА” и да изрази положително 

становище. 
2. По точка втора от дневния ред:  

На основание чл.221, т.10 от Търговския закон, Общото събрание на акционерите 
освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите за управлението на 
Дружеството през финансовата 2020г. 

По така предложения проект на решение  да гласува „ЗА” и да изрази положително 

становище. 
II. Възлага на представителя на община Смолян да присъства на редовното Общо 

събрание на акционерите на 13.09.2021 г. от 10.30 часа. При липса на кворум събранието, 

което ще се състои на 27.09.2021 г. от 11.00 часа на същото място и при същия дневен 

ред, без да е необходимо последващо упълномощаване от Общински съвет – Смолян. 

ІІІ. Предоставя на представителя на община Смолян в съответствие с настоящото 

решение да извършва всички необходими действия за защита на интересите на община 
Смолян, в качеството си на акционер в „ПЕРЕЛИК ИНФРАСТРУКТУРНА 

КОМПАНИЯ“ АД, ЕИК 200093426, с адрес: град Смолян, област Смолян, община 
Смолян, Северна промишлена зона, Производствена база „Арексим“. 

IV. Възлага на упълномощения представител в седемдневен срок след провеждане 
на Общото събрание на акционерите да изготви доклад и представи протокола от 
проведеното събрание. 
 

АНГЕЛ БЕЗЕРГЯНОВ: Г-жо Аръчкова, заповядайте! 
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ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Колеги, имам една молба към всички вас. Поради изчерпване на 
дневния ред заседанието да го закрием, обаче имате пратени на всички от Комисията по 

ТСУ 8 броя възражения относно гаражи в Устово. И пратена молба от игуменката 
Анастасия за „Св. Панталеймон“. В крайна сметка хората на тези 8 възражения чакат 
становище от Комисията по ТСУ нашата, а ние такова становище до момента нямаме. На 
13 август е внесено предложението от тяхно име. По същият начин на 18 август е внесено 

и предложението от игуменката. На тази сесия ние нямаме оформени нито становища от 
Комисията по ТСУ като отговор на тези хора, нито на игуменката можем да дадем 

някакъв отговор. Имам молба към всички вас, тези неща са дадени на Общинска 
администрация и Общинска администрация готвят някакъв отговор, който отговор 

предполагам, че ще ни бъде даден, както и на г-н Гавазов за питането относно 

Планетариума. Ще бъдат разгледани на следващата сесия. Защото ние нямаме становище 
и няма какво да изпратим на хората. Тъй че умолявам Комисията по ТСУ, така или иначе 
е получила всички 8 броя възражения, нека при следващо събиране да излезе с някакво 

становище относно тези възражения. За да може на следващата сесия да бъде пратено на 
хората – удовлетоворяващ или неудовлетворяващ отговор, но все пак да си изпълним 

задължението и след като има възражения и питане от тяхна страна, ние да вземем 

отношение. Благодаря на всички! Приятна вечер ви желая! Поради изчерпване на 
дневния ред, закриваме заседанието. 

 

 

 

(Заседанието на Общинския съвет беше закрито в 19.30 часа.) 

 

 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА /П/ 

Председател на Общински съвет – Смолян         

 

 
Изготвил, /П/ 

Анелия Кехайова – мл. експерт             


