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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 

№ 34 

 

Днес, 28.04.2022 година, от 13.00 часа, се проведе заседание на Общински съвет – 

Смолян, на основание чл. 23, ал. 4, т. 1, чл.28а, ал.1 и ал.4 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация във връзка с чл.59а, ал.1 и чл.55а от Правилник 
за организацията и дейността на Общински съвет Смолян, неговите комисии и 

взаимодействието му с общинска администрация, при осигуряване на пряко и виртуално 

участие, чрез видеоконферентна връзка. 

Присъстваха: 26 общински съветници. 

Отсъстваха: Иван Френкев, Мария Семерджиева, Стефан Бадев 

 

 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА – председател на Общински съвет – Смолян: Добър ден, колеги, на 
всички! Добре дошли! В момента са се включили за участие в сесията 24 общински 

съветници. 

ФИЛИП ТОПОВ: Стига толкова. 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Аз искам да обявя първо пред всички вас, че аз съм в болничен и 

трябва да изберем представител, който да ме замества до периода на болничния. Имате 
думата за предложения кой да бъде заместващ председателя на Общинския съвет до 

периода на болничните. 
ДИМИТЪР АНГЕЛОВ: Предлагам Ангел Безергянов. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Защо представител? Да изберем общински съветник, както е 
по Правилника и по Закона за местното самоуправление. Представител не звучи 

юридически добре. 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Той не е представител. Трябва да му бъдат делегирани права не 
само като такова, а да замества председателя. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Да замества председателя и средата на общинските съветници. 

Иначе представител не мога да го смеля като правно понятие. 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Предишният път, миналата година по същият начин сме избирали 

за заместващ председателя до периода на болничния. 
ФИЛИП ТОПОВ: Малко безплатна правна консултация. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Съветник заместващ председателя. 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Да. Да, г-н Топов, имате думата. 
ФИЛИП ТОПОВ: Първо, добре дошли на всички! Уважаема г-жо председател, уважаеми 

г-н кмет, виждам и депутата Камбарев – добре дошъл! Добре представяте, дето се казва, 
дипломатическото и депутатското тяло на властта. Във връзка с това, което предлагате, в 
нашия Правилник имаме възможност за заместник-председател. По-разумно е директно 

да си изберем заместник-председател, веднага предлагам това да бъде колегата 
Безергянов, с всички произтичащи от това права и задължения, както са разписани в самия 
правилник. И вие от днес ли излизате в болничен или? 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Не, от миналия ден съм. 

ФИЛИП ТОПОВ: Сте в болничен? 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Да. Аз съм в болнични. 

ФИЛИП ТОПОВ: А това заседание кой ще го води в момента? Вие? 
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ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Общинските съветници трябва да изберете човек, който да го води.  

ФИЛИП ТОПОВ: При това положение аз ще направя нещо, което според мен е 
практически приложимо. Да изберем водещ на днешното заседание – г-н Безергянов, по 
мое предложение, а на следващото заседание вече или в края на това заседание да 
проведем и избор на заместник-председател. Защото този избор е свързан с 
технологически изисквания – начин на гласуване и така нататък. Формално предлагам 

заседанието да го води г-н Безергянов и като последна точка да бъде избор на заместник-
председател. Благодаря ви! 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Благодаря ви, г-н Топов! Колеги, подлагам на гласуване 
предложението на г-н Димитър Ангелов. Който е „за“ г-н Ангел Безергянов да бъде 
заместващ до периода на болничния на председателя на Общинския съвет, моля да 
гласува. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 21, „ПРОТИВ“ – 1, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0. 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: 21 „за“ и 1 „против“, няма „въздържали се“, предложението на г-н 

Димитър Ангелов се приема.  
 

Общинският съвет на основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА и чл. 15, ал. 3 от 
Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и 

взаимодействието му с общинската администрация  
 

Р Е Ш И: 

              Избира Ангел Безергянов – общински съветник от ПП „ГЕРБ“, да изпълнява 
функциите на председател, през времето на временна нетрудоспособност на Председателя 
на Общински съвет – Смолян г-жа Венера Аръчкова. 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Подлагам на гласуване и предложението на г-н Топов, като 
допълнителна точка 20 да бъде включен изборът на заместник-председател, съгласно 

Правилника за комуникация на Общинския съвет.  
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: В реално време, с бюлетини и таен вот. 
ФИЛИП ТОПОВ: Така е по правилник. 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: В крайна сметка на края на това заседание, г-н Кръстанов, няма 
как да се проведе таен вот. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Ами няма. Да не стигнем до другия въпрос защо така го 
правим? Защото таен вот не може да проведе онлайн! Тайният вот се  провежда според 

Закона за местно самоуправление и местната администрация и Правилника на Общинския 
съвет. Знаем как се провежда. С комисия, с бюлетини, с урна. 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Тогава това ще бъде подложено на следващото заседание на г-н 

Топов предложението. 

ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Изборът на заместващ, на заместник-председател, не може да 
се проведе по друг начин, освен по смисъла на ЗМСМА и нашия правилник. 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Съгласна съм, г-н Кръстанов. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: В залата на Общинския съвет, с реално гласуване, бюлетини, 

комисия. 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: В залата, в реално време, когато се проведе реална сесия 
присъствена. Г-н Камбарев, вие искате думата нещо. 

МИХАЛ КАМБАРЕВ – народен представител в 47-ото Народно събрание: Благодаря ви, 

г-жо председател! Искам да опитам да спестя малко време на всички. Вземам думата по 

начина на водене, ако е възможно. Уважаема г-жо председател, уважаеми госпожи и 

господа общински съветници и всички останали, които гледат! Мисля най-напред да ви 
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спестя време на вас, на общинските съветници и на всички останали, като ви моля да 
прекратите това според мен нелегитимно заседание и насрочите ново, което следва всички 

правила за провеждане на заседание на Общинския съвет. Съгласно чл. 59 от Правилника 
за организацията и дейността на Общинския съвет…. 

ИЛИЯ ТОМОВ: Не се чувате, извинявайте! 
МИХАЛ КАМБАРЕВ: … от разстояние… Така чуваме ли се по-добре? 

ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Сега е по-добре, да! 
МИХАЛ КАМБАРЕВ: Добре, ще говоря по-високо. Съгласно чл. 59 от Правилника за 
организацията и дейността на Общинския съвет, заседанията на Общинския съвет могат 
да се провеждат от разстояние, при наличие на обстоятелства, които са разписани в Закона 
за местното самоуправление и местната администрация. И тези обстоятелства са, цитирам: 

обявени извънредни положения, бедствено положение, извънредна епидемиологична 
обстановка или кризисна ситуация, засягаща територията на общината или част от нея и 

когато въведените мерки и наложените ограничения, свързани с тях, не позволяват или 

затрудняват провеждането на присъствени заседания. Към момента не съм сигурен, че има 
налично което и да е било от тези обстоятелства, което поставя Общинският съвет в 
ситуация на заседание, което е свикано с разрез с правилата, което от своя страна според 

мен прави самото заседание нелегитимно. И наистина, с цялото ми уважение към всички 

вас, смятам, че няма нужда всички да си губят времето с нещо, което в последствие може 
да се окаже нелегитимно и незаконосъобразно. Благодаря ви, г-жо председател! 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Благодаря ви, г-н Камбарев! Колеги, всички председатели на 
групи, които участват в момента в заседанието, преди да се обяви сесията и да се изпратят 
материалите, както към областна администрация, както към Общинска администрация и 

към Прокуратурата за свикването и обявяването на дневния ред в сайта на Община Смолян 

и в страницата на Общински съвет, е взето съгласието от всички председатели на групи, 

представляващи общинските съветници и от тях имаме съгласие подадено. В момента 
присъстват и те могат да вземат отношение и по този въпрос. В същото време 
предложението излезна от тях, че са много почивни дни. Има хора, които им се налага и в 
момента са извън града и не могат да вземат участие с присъствие и имаше желание да 
бъде проведена сесията онлайн. Съгласно член от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация, такова заседание с решение на Общинския съвет, като изнесено 

заседание, а не като такова като практика в страната е имало и има и в момента. Заседания, 
които се провеждат извън сесийна зала. В същото време, на тези заседания даже е нямало 

връзка онлайн, а в момента нашите заседания се излъчват онлайн и всички граждани, 

включително и вие, г-н Камбарев, имате право на достъп и сте си заявили вашето участие. 
Тъй че аз подлагам на гласуване предложението, което отправи г-н Филип Топов, което г-
н Иван Гавазов също вметна, че сесията е незаконосъобразна. Самите общински 

съветници, в момента присъстват 26 общински съветници, ние като общински съветници 

да решим ще проведем ли това заседание, ще го отложим ли? Като може да го отложим 

съгласно чл. 27 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, самото 
място на провеждане, да бъде в сесийна зала, примерно в определено часово време. Значи 

законът дава възможности в рамките на 24 часа да бъде преместено заседанието или да 
бъде отложено за след 7 дена, както е по закон. Тъй че моля общинските съветници… 

ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Моля ви се! Процедурата, не сме завършили процедурата. 
Моля ви! По процедура искам думата, госпожо! 

ФИЛИП ТОПОВ: Аз също вдигнах ръка. 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Да, г-н Топов. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Категорично твърдя, че председателят на групата общински 

съветници от БСП – Иван Френкев, който в момента е далеч в чужбина, не е давал съгласие 
за онлайн заседание. 
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ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Нищо подобно, г-н Кръстанов! Аз имам обаждането и говоренето 

с г-н Френкев. В присъствието на хора. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Съжалявам, вие сте говорили, но няма съгласие. 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: В присъствието на хора, на които той е дал съгласието си. В прав 
текст ви казвам какъв беше неговият отговор. Отговорът е „ще се чуя с моите колеги и ще 
върна отговор“. След половин час се обади и каза „говорих с моите колеги, това заседание 
нека да бъде в онлайн среда. И аз самият ще бъда извън града, а за следващото заседание 
да бъде присъствено“. А от всичките председатели на групи, групата на КРОС – присъства 
г-н Илия Томов, той може да потвърди. Г-жа Вижданка Младенова и тя може да потвърди, 

г-н Димитър Ангелов и той може да потвърди и Ангел Безергянов и той може да потвърди, 

че е проведен разговор и всичките са дали своето становище. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Точно обратното твърди той пред мен. Искам обаче веднага да 
кажа. На заседанието на Комисията по законност, местно самоуправление завчера, аз 
говорих обстойно по въпроса, че не получаваме и че не съм получавал покана за това 
заседание. Вижте какво съм получил. Тема „Материали за заседание“. 20 април, 17.18 

часа. Уважаеми госпожи и господа общински съветници, уведомявам ви, че материалите 
за предстоящото заседание на Общинския съвет са качени в Гугъл диск“. С уважение, 
Стилиян Узунски – главен експерт. Аз за да вляза в Гугъл диск трябва да дойда на 
служебния си компютър. А получавам имейла на телефона си на 300 км. от Смолян. Тоест 
не съм уведомен по 58, ал. 1. И второ. Да спрем да обсъждаме имаме ли право или нямаме 
право да провеждаме заседание, когато е отпаднало… 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Г-н Кръстанов, нека да прочетем второто изречение на чл. 58, 

защото и миналия път го цитирахте. Първото е, че председателя на Общинския съвет 
организира, а изпращането на поканите се изпраща от звеното по чл. 29а. В същото време 
направих си труда и се върнах от 2010 година до момента. Няма изпратена накъде, където 
да пише официално покана. Навсякъде се пише „уважаеми общински съветници, 

уведомяваме ви, че заседанието на Общински съвет ще бъде на еди-коя си дата и ви 

прилагаме материалите“. 

ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Значи материалите са в диск, ние сядаме в колата и не знаем, 

които пътуваме. 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: В крайна сметка Общинският съвет ви е подсигурил на всички 

общински съветници. 

ФИЛИП ТОПОВ: Г-жо Аръчкова! 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Не мога да вляза в сайта да проверя кога се провежда, като 

трябва да седна на служебния си компютър вкъщи. 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Г-н Кръстанов, служебният ви компютър е даден с тази цел, да 
бъде с вас и да бъдете на разположение. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Аз ще го разнасям цял месец. 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Това си е ваш проблем дали ще го разнасяте или не. 
ФИЛИП ТОПОВ: Г-жо Аръчкова, моля да ми дадете думата да внеса малко ред в 
настоящото заседание. 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Да, г-н Топов! 
ФИЛИП ТОПОВ: Първо, уважаема г-жо Аръчкова! Наистина това заседание е в 
нарушение на чл. 28а от Закона за местното самоуправление и местната администрация. 
Там са разписани оперативно при какви условия може да се проведе това заседание от 
разстояние. Прав е и г-н Камбарев. Да излезем от тази тупикова ситуация, предлагам 

следното решение. Първо. Да изберем за водещ на заседанието г-н Безергянов. Г-н 

Безергянов при докладване на дневния ред, аз ще направя формално предложение на 
основание чл. 28а от ЗМСМА и нашия правилник, Общинският съвет да приеме решение 
за отлагане на това заседание и свикване на ново редовно присъствено заседание, с 
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всичките му изисквания по отношение на спазване на закона и на правилника. 
Публикуване отново на дневен ред, насрочване на комисии присъствено, подчертавам, 

насрочване на ново заседание присъствено и само по този начин може да излезем от тази 

доста нелицеприятна каша. Да въведем наистина някакъв ред. Това е технологията от 
политическа гледна точка как може да се измъкнем от тази ситуация. Формално 

предложение. Да гласуваме водещ на заседанието г-н Безергянов, повтарям, той да 
предложи дневния ред. Предлагам формално да бъде отложена на това основание – 28, 

приемане на това отлагане и вече насрочваме следващото заседание с присъствено 

заседание. През това време може да мислим в следващия дневен ред вече да се избере и 

процедурата, по-скоро статута, на заместващ. Няма такъв заместващ в нашия правилник. 
Има зам.-председател или избор на един от съветниците. Но на следващото заседание това 
може да го направим. Това е, което искам да кажа и ще ви помоля да проявите разбиране 
и да вървим напред. Благодаря! 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Благодаря, г-н Топов! Иван Гавазов има думата. 
ИВАН ГАВАЗОВ: Значи колеги, не искам да повтарям съображенията, които изложих в 
комисията онзи ден. Ако ги бяхте послушали, може би сега нямаше да водим тази 

дискусия. Аз затова държах там да ги изложа, защото съображенията са изцяло правни, 

относно начина на свикване на настоящата сесия и ако бяха чути, в момента нямаше 
онлайн пред очите на цялата общественост на Смолян да дискутираме тези проблеми. 

Според мен нямаме реален ход, който да санираме определено допускането на нарушение. 
Сега не може да се търси оправдание за незаконосъобразно свикване на сесия, в това, че 
председатели на групи са дали своето съгласие, тъй като били празнични дни и хората 
щели да пътуват. В случая сесията се случва по инициатива на председателя. Той е длъжен 

да се съобрази със законовите изисквания за начина на свикване и да ни предложи вариант, 
при който ние да проведем законосъобразна сесия. Това не е направено. Но все пак моля 
да имате предвид, че първа точка от дневния ред касае гласуване за особено съществено 

обстоятелство и от тази гледна точка чисто по целесъобразност ние трябва да потърсим 

начин, по който да излезем от ситуацията. Аз лично не мога да предложа такъв. Но все 
пак, защото отказахте тогава да дискутираме и да търсим решение, нека всички да се 
обединим и да излезем с някакво решение. Като искам само да подчертая, че тази 

дискусия, която в момента я водим, трябва някой друг да води заседанието, тъй като, както 
докладва председателя на Общинския съвет, тя е в болничен и ние каквото и да правим, 

трябва да изберем човек, който да води днешното заседание. Затова нека да приемем 

Ангел Безергянов да води заседанието, след което да изкоментираме как може да излезем 

от възникналата ситуация. Благодаря ви! 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Благодаря, г-н Гавазов! Г-н Петър Мирчев. 
ПЕТЪР МИРЧЕВ: Уважаеми колеги, аз също смятам, че преди да продължим каквото и 

да е било от днешния дневен ред и по сесията, ако преценим, че тя е законосъобразно 
свикана, също смятам, че трябва, имайки предвид статута на г-жа Аръчкова, че тя днес е 
в болнични, да изберем водещ на заседанието, който вече да повдигне този въпрос и там 

да се правят от колегите съответните предложения следва ли да продължим и да 
разглеждаме днешната сесия по предложения дневен ред, следва ли да я отложим, следва 
ли да се насрочи нова такава. Считам, че тези обстоятелства и въпроси следва да се обсъдят 
една след като изберем кой да води днешното заседание предвид състоянието на г-жа 
Аръчкова, че е в болнични. 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Благодаря, г-н Мирчев! Аз затова подложих предложението на г-н 

Димитър Ангелов, което гласуване е с 21 „за“ и 1 „против“. В крайна сметка мисля, че като 

водещ и като заместник-председател до времето на болничния, е избран г-н Ангел 

Безергянов. Мисля, че тука трябва да бъде подкрепено от 21 човека, които са дали 

съгласието той да бъде водещия. Тъй че давам думата на г-н Ангел Безергянов. 
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АНГЕЛ БЕЗЕРГЯНОВ: Благодаря ви, г-жо Аръчкова! Уважаеми г-н народен 

представител, уважаеми г-н кмет на община Смолян, уважаеми колеги съветници! 

Предлагам да преминем към обсъждане на проекта за дневен ред. Разбрах така по диалога, 
така малко по-късно се включих, извинявам се за което, че има дискусия относно  реда за 
свикването на сесия. Има и процедурни въпроси, които колегите желаят да обсъдим и 

дискутираме, така че имате думата колеги. Г-н Топов, вие за процедура, след което г-н 

Мирчев. 
ФИЛИП ТОПОВ: Значи, уважаеми г-н председателстващ, аз ще повторя това, което го 

предложих преди малко. Единствената възможност чисто юридическа е да приемем 

решение, каквото и да е, или за отлагане или за продължаване на работата, но пак казвам, 

индивидуално решение на колективния орган, в случая Общинския съвет. И аз ще помоля 
отново да прегласуваме това мое предложение, по-скоро да гласуваме това мое 
предложение. Поради допуснато съществено нарушение при свикването на това заседание 
в разрез с чл. 28а от Закона за местното самоуправление и местната администрация, да 
приемем решение същото да бъде отложено, като за следващото заседание да се публикува 
нов дневен ред и следващото заседание да бъде насрочено присъствено. Като първа точка 
на следващия дневен ред да бъде избиране или на колега общински съветник, както е по 
нашия правилник, да ръководи заседанието, или да изберем заместник-председател, 

съгласно нашия правилник. Мисля, че не влизаме в правна колизия. Вие като водещ на 
днешното заседание може да свикате и следващото редовно заседание. Колеги, това е 
моето становище. Просто да приемем решение. Без решение не може да вземем нищо. 

АНГЕЛ БЕЗЕРГЯНОВ: Благодаря ви, г-н Топов! Г-н Мирчев, имате думата. 
ПЕТЪР МИРЧЕВ: Уважаеми колеги, уважаеми г-н депутат, уважаеми г-н кмет, г-н 

представляващ, г-жо Аръчкова! Аз смятам, че към момента, когато вие сте свикали това 
заседание, нямало е абсолютно никакви пречки и съобразявайки с всичко, а и със 
ситуацията в страната, вие правилно сте преценили и сте свикали редовното заседание на 
Общински съвет като в шапката на дневния ред ясно са посочени правните основания на 
база на които вие се базирате и на база на които свиквате съответното заседание на 
Общинския съвет. Едно от тези основания е именно чл. 28а, ал. 4, в която алинея ясно е 
посочено, че председателят на Общински съвет свиква заседанието и определя начина на 
провеждането му. Аз смятам, че към момента, когато вие сте свикали заседанието, 

правилно сте преценили ситуацията и това, че сте свикали днешното заседание да бъде 
онлайн и чрез отдалечена видеоконферентна връзка, аз не смятам, че е съществено 

нарушение на закона. И смятам, че дори и да продължи настоящото заседание, ако се 
вземат валидни решения, съобразени с изискващия се от закона кворум, смятам, че те биха 
породили своето действие и биха били задължителни за институциите и за инстанциите, 
за които се отнасят. Така че аз правя предложение, г-н Безергянов, вие да докладвате 
дневния ред и ако същия се приеме, да продължим по неговото разглеждане. Ако не се 
приеме, тогава вече да поставите на гласуване предложението, което колегата Топов 
предложи. И ако се приеме, едва тогава да се мисли за отлагане или за насрочване на нова 
сесия. 
АНГЕЛ БЕЗЕРГЯНОВ: Благодаря, г-н Мирчев! Има реплика от г-н Гавазов. Заповядайте! 
Или изказване. 
ПЕТЪР МИРЧЕВ: Значи сесията е свикана след 1 април, когато е отменена 
епидемиологичната обстановка на територията на цялата страна. Тоест и към момента на 
свикване не е налице нито една от хипотезите, посочени в чл. 28а, изречение първо. За да 
тълкуваме четвъртата алинея на 28а, ние трябва да преценим дали са налице някои от 
основанията на чл. 28а, ал. 1, изречение първа – епидемиологична обстановка, бедствено 

положение, кризисни ситуации и така нататък. Значи сесията е свикана миналата седмица. 
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Нека някой да ми обоснове коя от хипотезите на чл. 28а са били налице, за да приемем, че 
законосъобразно е свикана сесията. Благодаря! 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Да не говорим, че ние нямаме реално покани и не знаем кой я 
свиква. Областният управител? Председателят на Общинския съвет или група съветници? 

Не го игнорирайте като факт.  
АНГЕЛ БЕЗЕРГЯНОВ: Благодаря ви, г-н Кръстанов! Значи настина общо взето имаше 
процедурно предложение, което беше предложено от г-н Топов, което следва да подложа 
на гласуване. Първата възможност за нас, която е, евентуално, ако има съгласие и колегите 
имат възможност в рамките на един час да бъдем в сесийна зала и да проведем 

присъствено това заседание, също е някаква възможност. С цел обаче всеки по някакъв 
начин си е организирал работата и става въпрос за така доста сложна организация от 
гледна точка на това, че сме 30 човека, не смятам колко е уместно, също подлежи на 
някаква дискусия. Г-н Камбарев иска също да вземе отношение. Г-н Камбарев, 
заповядайте! 
МИХАЛ КАМБАРЕВ: Благодаря, г-н председател! Чуваме ли се? 

АНГЕЛ БЕЗЕРГЯНОВ: Да, чуваме се. Заповядайте! 
МИХАЛ КАМБАРЕВ: Благодаря ви! Аз ще бъда много кратък. Аз мисля, че тук 

дискусията е за начина, по който е свикано заседанието. Да, председателят има право да 
свика изнесено заседание, но тук не говорим за изнесено, тук говорим от разстояние, което 
вече във вашия Правилник за организацията и дейността на Общинския съвет, това е чл. 

59, там много ясно е казано и то е ново решение, прието е 2020 година. Смятам, че тези 

двете хипотези не трябва да ги смесваме. Има разлика между „от разстояние“ и 

„изнесено“. Това не е изнесено заседание, това е от разстояние. Благодаря ви! 

АНГЕЛ БЕЗЕРГЯНОВ: Благодаря! Г-н Салих Аршински. Г-н Топов след това. 
САЛИХ АРШИНСКИ: Здравейте! Уважаеми г-н водещ на заседанието, уважаеми г-н 

кмет, уважаеми г-н народен представител, колеги! По процедура, г-н Безергянов! В 

Правилника ясно е разписано кой, кога, по какъв ред и начин може да вземе отношение. 
Аз не мога да разбера в сесия на Народното събрание ли сме или в сесия на Общински 

съвет? Разбрахте ме какво имам предвид. 

АНГЕЛ БЕЗЕРГЯНОВ: Разбрах ви, г-н Аршински! 

САЛИХ АРШИНСКИ: Благодаря ви! 

АНГЕЛ БЕЗЕРГЯНОВ: Колеги, подлагам на гласуване така направеното предложение 
процедурно от г-н Топов за отлагане на това заседание и свикване на ново. 

ФИЛИП ТОПОВ: Редовно. 

АНГЕЛ БЕЗЕРГЯНОВ: Редовно. Присъствено редовно заседание. Поради което, който е 
„за“ това предложение, моля да гласува. „Против“? „Въздържали се“? Може би по-скоро 
това гласуване трябваше да е поименно. 

ФИЛИП ТОПОВ: Поименно. 

АНГЕЛ БЕЗЕРГЯНОВ: Няма как да се установи резултата. 
 

Поименно гласуване на предложението на Филип Топов: 

 

1. Ангел Безергянов      – „за“ 

2. Божидар Шуманов      – „за“  

3. Валентин Кюлхански     – „за“ 

4. Венера Аръчкова      – отсъства 
5. Вижданка Младенова     – „въздържала се“ 

6. Виолета Бояджиева      – „за“ 

7. Денислав Костов      – „въздържал се“ 

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

10. Екатерина Гаджева      – отсъства 
11. Иван Френкев      – отсъства 
12. Иван Гавазов      – не участва в гласуването 

13. Илия Томов       – отсъства 
14. Коста Начев       – „въздържал се“ 

15. Мария Семерджиева     – отсъства 
16. Милен Журналов      – „въздържал се“ 

17. Минчо Симов     – „за” 

18. Петър Мирчев      – „въздържал се“ 

19. Петър Янев       – отсъства 
20. Рабие Кьосева      – отсъства 
21. Радослава Вълчанова – Кисимова    – „въздържала се“ 

22. Салих Аршински      – „въздържал се“ 

23. Сийка Йочева      – „за“ 

24. Софка Иванова      – отсъства 
25. Стефан Бадев      – отсъства 
26. Стоян Иванов      – „против“ 

27. Тихомир Ризов      – „въздържал се“ 

28. Тодор Митов      – „въздържал се” 

29. Филип Топов      – „за“ 

 

АНГЕЛ БЕЗЕРГЯНОВ: Моля да обявите резултата. 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: 8 „за“, 1 „против“ и 10 „въздържали се“. 

АНГЕЛ БЕЗЕРГЯНОВ: Не се приема решението. 

ФИЛИП ТОПОВ: Оспорвам гласуването, г-н председател, първо. И второ. Преди да 
гласуваме, моля да обявите кворума. 
АНГЕЛ БЕЗЕРГЯНОВ: Колеги, проверка на кворума. 
 

Поименна проверка на кворума: 

 

1. Ангел Безергянов      – присъства 
2. Божидар Шуманов      – присъства 
3. Валентин Кюлхански     – присъства 
4. Венера Аръчкова      – отсъства 
5. Вижданка Младенова     – присъства 
6. Виолета Бояджиева      – присъства 
7. Денислав Костов      – присъства 
8. Димитър Ангелов      – присъства 
9. Димитър Кръстанов     – присъства 
10. Екатерина Гаджева      – отсъства 
11. Иван Френкев      – отсъства 
12. Иван Гавазов      – присъства 
13. Илия Томов       – присъства 
14. Коста Начев       – присъства 
15. Мария Семерджиева     – отсъства 
16. Милен Журналов      – присъства 
17. Минчо Симов     – присъства 
18. Петър Мирчев      – присъства 
19. Петър Янев       – отсъства 
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20. Рабие Кьосева      – отсъства 
21. Радослава Вълчанова – Кисимова    – присъства 
22. Салих Аршински      – присъства 
23. Сийка Йочева      – присъства 
24. Софка Иванова      – присъства 
25. Стефан Бадев      – отсъства 
26. Стоян Иванов      – присъства 
27. Тихомир Ризов      – присъства 
28. Тодор Митов      – присъства 
29. Филип Топов      – присъства 

 

 

АНГЕЛ БЕЗЕРГЯНОВ: Моля да обявите резултата колко общински съветници присъстват 
във видеоконферентната връзка. 
АНЕЛИЯ КЕХАЙОВА – гл. експерт, звено „Общински съвет“: 22 общински съветника. 
АНГЕЛ БЕЗЕРГЯНОВ: 22 общински съветници е кворума, колеги. Оспорено е 
гласуването. 

 

Повторно поименно гласуване на предложението на Филип Топов: 

 

1. Ангел Безергянов      – „въздържал се“ 

2. Божидар Шуманов      – „за“  

3. Валентин Кюлхански     – „за“ 

4. Венера Аръчкова      – отсъства 
5. Вижданка Младенова     – „въздържала се“ 

6. Виолета Бояджиева      – „за“ 

7. Денислав Костов      – „въздържал се“ 

8. Димитър Ангелов      – „въздържал се“ 

9. Димитър Кръстанов     – „за“ 

10. Екатерина Гаджева      – отсъства 
11. Иван Френкев      – отсъства 
12. Иван Гавазов      – не участва в гласуването 

13. Илия Томов       – „за“ 

14. Коста Начев       – „въздържал се“ 

15. Мария Семерджиева     – отсъства 
16. Милен Журналов      – „въздържал се“ 

17. Минчо Симов     – „за” 

18. Петър Мирчев      – „въздържал се“ 

19. Петър Янев       – отсъства 
20. Рабие Кьосева      – „въздържала се“ 

 

РАБИЕ КЬОСЕВА: Сега се присъединявам, „въздържам се“. Не знам за какво е още 
дневния ред. 

ВИОЛЕТА БОЯДЖИЕВА: За отмяна на заседанието. 

САЛИХ АРШИНСКИ: Г-н Безергянов, продължавайте! В процедура сме. 
 

21. Радослава Вълчанова – Кисимова    – „въздържала се“ 

22. Салих Аршински      – „въздържал се“ 

23. Сийка Йочева      – „за“ 

24. Софка Иванова      – „въздържала се” 
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25. Стефан Бадев      – отсъства 
26. Стоян Иванов      – „против“ 

27. Тихомир Ризов      – „въздържал се“ 

28. Тодор Митов      – „въздържал се” 

29. Филип Топов      – „за“ 

 

АНГЕЛ БЕЗЕРГЯНОВ: Моля да обявите резултата. 
АНЕЛИЯ КЕХАЙОВА: 8 „за“, 1 „против“ и 13 „въздържали се“. 

АНГЕЛ БЕЗЕРГЯНОВ: С 8 „за“, 1 „против“ и с 13 „въздържали се“, не се приема това 
процедурно предложение. Преминаваме към така направения проект за дневен ред, 

колеги. Г-н Гавазов, г-н Топов? Процедура ли? 

ИВАН ГАВАЗОВ: Да, по процедура. Аз предлагам всички точки от дневния ред да се 
гласуват една по една. Правя го като процедурно предложение. 
АНГЕЛ БЕЗЕРГЯНОВ: Аз така и смятам да ги гласувам – една по една, както по принцип 

ги гласуваме. Да не е анблок и да няма обединение и така нататък. Добре, благодаря ви! 

Г-н Топов, имате думата. Процедура ли? 

ФИЛИП ТОПОВ: По дневния ред.  

АНГЕЛ БЕЗЕРГЯНОВ: По дневния ред? Имате думата. 
ФИЛИП ТОПОВ: Предлагам от дневния ред да бъдат отложени точка 6, това е по 
отношение докладната записка, касаеща правото на строеж за фотоволтаици, и точка 7 за 
топлоцентралата, която се предлага да бъде отдадена под наем. Съображенията съм ги 

изложил в Комисията по законност. И понеже все пак трябва да се обоснова защо 

предлагам да бъдат отложени тези две точки. Първо по отношение на точка 6. Правото на 
строеж, както ни е предложено да вземем такова решение, не е доказано, не е установено 

и не мога лично аз да приема, че е в обществен интерес. Предлага се да се отдадат под 

наем, всъщност извинявайте, да се учреди право на строеж за 38 декара земя, за определена 
цена, която разхвърляно за тези 30 години, излиза горе-долу около 10 лева на година. Този 

въпрос задължително трябва да бъде подложен на по-голямо обществено обсъждане, 
уважаеми колеги! Този въпрос следва да бъде разгледан в открито заседание, за да могат 
да вземат отношение гражданите, които желаят да разберат какво ще се случва с тези 40 

близо декара след 30 години. Затова мисля, че тази точка следва да я отложим за 
следващото редовно заседание. 
АНГЕЛ БЕЗЕРГЯНОВ: Благодаря ви, г-н Топов! 
ФИЛИП ТОПОВ: По отношение на топлоцентралата кратка вметка. Това е един правен 

нонсенс. Да правиш процедура за отдаване под наем при условие на конкурс, в тази 

процедура е записано, че ще се прави ремонт на покрива, но влиза ли тази цена в общата 
наемна цена примерно? Тази конкурсна програма, там която е заложена в докладната 
записка, отбележете внимание, че освен че този, който ще ползва сградата, ще следва да 
направи и покрива и следва да назначи един пазач. Това е общественият интерес. Затова 
смятам, че и тази докладна записка се нуждае от много по-задълбочено обществено 

обсъждане. Това е моето предложение. Предлагам тези точки да бъдат отложени. 

АНГЕЛ БЕЗЕРГЯНОВ: Благодаря ви, г-н Топов! Колеги, имате думата по така 
предложения дневен ред. Има ли желание някой общински съветник да вземе отношение? 

Не виждам. Подлагам процедурното предложение на г-н Топов за отлагане на точка 6 и 7 

от нашия дневен ред. Колеги, пак ще бъде поименно, защото да не стават някакви грешки. 

ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Извинете ме, г-н председателю, но народният представител 

Михал Камбарев вдигна ръка. 
АНГЕЛ БЕЗЕРГЯНОВ: Не го видях, извинявайте! По проекта за дневен ред да вземе 
отношение? 
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САЛИХ АРШИНСКИ: Г-н Безергянов, извинявам се! В правилника ясно е записано кога 
лица извън кръга на общинските съветници могат да вземат думата. Моля ви да спазвате 
Правилника, нищо повече! 
АНГЕЛ БЕЗЕРГЯНОВ: Благодаря ви, г-н Кръстанов! Само защото не съм запознат с 
данните, искам да попитам относно заявлението на г-н Камбарев, да се изкаже по точка 6 

ли е? От администрацията, от звеното да ми кажете. 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Аз съжалявам, извинявам се много, значи има записани трима 
граждани. Единият гражданин в момента се обади и каза, че не може да се включи 

дистанционно. Не дистанционно, а онлайн, във връзка с точка 1. Другият гражданин е тука 
на място по първа точка да се включи, а г-н Камбарев е подал за фотоволтаиците. Не е 
отразено точно за коя от точките ще вземе участие. Писмото е „Моля да ми бъде даден 

достъп до сесията на Общинския съвет.“ 

ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Това обсъждаме в момента. 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: В момента чета ви директно какво ни е дадено. „Уважаема г-жо 

Председател на общински съвет Смолян, От сайта на община Смолян виждам, че 
днешното заседание на общински съвет ще бъде проведено онлайн. Не съм запознат с 
формата, който използвате и дали сте предвидили изказвания от граждани, които желаят 
да вземат участие. В случай, че не сте, въпреки, че би било изненадващо, бих желал да 
заявя изказване“. Но точно по коя точка не е записано. Но той присъства в момента, даден 

му е достъп, може да каже за коя точка е и така нататък. 
МИХАЛ КАМБАРЕВ: Г-н председател, имам ли думата? 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Нямам друго какво да добавя. Има постъпили, г-н Безергянов… 

АНГЕЛ БЕЗЕРГЯНОВ:  Г-н Камбарев, само ако може, за точка 6 ли искате и сте заявили 

вашето желание? Защото ще влезне в дневния ред. Тогава вече ще ви дам подробно, 

съгласно нашия правилник. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Г-н Безергянов, извинете ме! Извинете ме, че се намесвам така, 
но тук сме доста били председатели на Общинския съвет. Не може да откажете думата на 
формално основание, тъй като става дума именно за изразяване на отношение по този 

въпрос, който в момента аргументира и колегата Топов. Така че и от тази гледна точка не 
можете да откажете дума на народния представител. Да не говорим за общо 

представителство. 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Г-н Безергянов, аз само се извинявам. Има постъпило уведомление 
от г-н Бадев, че е в болнични и че няма да присъства на днешната сесия. Понеже това е от 
важно значение при обявяването на нещата. 
АНГЕЛ БЕЗЕРГЯНОВ: Г-н Кръстанов, нямам нищо против да дам думата на г-н 

Камбарев, но така, както и г-н Аршински каза, има волята от страна на общинските 
съветници да му дадем думата да се изкаже и има съгласието от наша страна за това, какъв 
ни е проблема? Вие знаете, когато сме процедирали, въпреки статута му на народен 

представител, и човек, който е заинтересован от тази точка, не смятам, че по някакъв 
начин… 

ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Ако ми позволите, само да отбележа, че ще бъде прецедент в 
работата и дейността като цяло на Общински съвет – Смолян да се откаже дума на народен 

представител. Действащ народен представител. 

ИВАН ГАВАЗОВ: Дайте да гласуваме да му се даде думата. 
ВИОЛЕТА БОЯДЖИЕВА: Абсолютно, дайте да гласуваме. 
АНГЕЛ БЕЗЕРГЯНОВ: Най-демократичният начин. 

САЛИХ АРШИНСКИ: Г-н Безергянов, извинявайте! За какво имаме правилник на 
Общинския съвет? Или ще го спазваме, или за всяко нещо ще си гласуваме изключения от 
Правилника! Ставаме смешни! 

ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Няма никакъв проблем с Правилника. Г-н Аршински! 
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САЛИХ АРШИНСКИ: Имайте уважение към органа! Г-н Кръстанов, не ме прекъсвайте! 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Не се самонавивайте така! Няма нужда! 
САЛИХ АРШИНСКИ: Аз няма да ви прекъсвам, г-н Кръстанов! Общинският съвет има 
приет правилник за дейността си, както всяка една уважаваща себе си институция. Там 

ясно е регламентирано кой, кога и по какъв начин може да вземе отношение. Аз нямам 

нищо против, който и да е народен представител, по точката, по която иска да вземе 
отношение, като записал се гражданин да вземе. Това, че Общинският съвет е орган… 

ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Как записал се гражданин? Народен представител! Какви ги 

говорите?  

САЛИХ АРШИНСКИ: Ако обичате, дръжте се възпитано! Както Общинският съвет е 
орган на представителство, така е и в Народното събрание. Нито един гражданин не може 
да отиде в Народното събрание и да си прави изявления по което време иска, без да спазва 
правилника. По същият начин е и в Общинския съвет. Имаме приет правилник от 
Общински съвет с правила и норми. Всеки един народен представител, било то или кмет 
или така насетне на кметство, има си ред и процедура, по която си заявява. До колкото 
разбирам, г-н Камбарев е заявил желание за изказване по определена точка. Когато сме на 
тази точка, разбира се, че ще му дадем думата. Благодаря! Моля ви да спазвате 
Правилника! Нищо повече.  
МИХАЛ КАМБАРЕВ: Г-н Аршински, г-н председател, аз си позволявам да взема думата 
да цитирам само два члена, тъй като ние говорим за правилник, но не чувам никъде 
цитирания и на кои членове се позовавате. Аз съм заявил по определения ред участие в 
това заседание, като не съм посочил точка, защото точката, по която исках да се включа е 
да съобщя, че то е нелегитимно. На което продължавам да твърдя, че е така. Цитирам ви, 

г-н Аршински, чл. 74 от Правилника, който вие цитирате, който е за организацията и 

дейността на Общински съвет. Член 74, ал. 2 казва: Гражданите могат да се изказват по 
въпроси включени в дневния ред на заседанието на Общинския съвет, представляващи 

обществен интерес, с разрешение на председателя на съвета, ако предварително е 
направена заявка за това до 20 минути от обявения начален час на заседанието. Не смятам, 

че има някакво нарушение на Правилника. Смятам, че всички процедури са спазени. И на 
тази база аз смятам да ви освободя от своето присъствие, тъй като наистина не желая да 
участвам в нелегитимно заседание. Ще подадем заявление към всички, ще сезираме 
всички органи, които трябва да бъдат сезирани и моето предложение е да не губите твърде 
дълго времето, тъй като наистина вярвам, че това заседание не е легитимно и не смятам, 

че трябва да нарушаваме закона. С което ви благодаря! Имахме да добавим и изказвания 
по точка 6 и 7, които г-н Топов предложи да се отложат. Да, те наистина са спорни. 

Смятаме, че не са в интерес на гражданите на община Смолян, нито пък на гражданите на 
област Смолян. Но тъй като каквото и да кажем по тях, това заседание продължавам да 
твърдя, че е нелегитимно и всички решения, които бъдат взети тук, те няма да са 
легитимни, не смятам да правя изказване по тези точки, с което ви благодаря! Желая ви 

хубав ден, продуктивно заседание! Много се радвам за това, че бях допуснат до 

заседанието! 

АНГЕЛ БЕЗЕРГЯНОВ: Благодарим ви, г-н Камбарев! 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Г-н Безергянов, г-н Мелемов иска думата. 
АНГЕЛ БЕЗЕРГЯНОВ: Има процедурно предложение.. Г-н Мелемов. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Извинявам се! Може ли? 

АНГЕЛ БЕЗЕРГЯНОВ: Имате думата, г-н Мелемов!  
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Да използвам възможността, че народният представител от 
управляващата партия е тук, заедно с нас на днешното заседание и да го помоля 
представляващ Смолянска област да обърне внимание на няколко въпроса на 
правителството. На първо място, имахме бедствие декември. Тъкмо се състави 
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правителство. Премиерът каза „ще дойда на място ще помогна“. 5 месеца минаха от там, 

нито е дошъл на място, нито грам помощ нямаме. Ние се справихме с бедствието. Това не 
ни е първо бедствие. Вярно, не сме отстранили докрай щетите, но аварийно сме свършили 

работа. Но всичко това е ангажимент на държавата и за съжаление 5 месеца никакво 

внимание от никой от Правителството. Никой не е застрахован от ново бедствие, така че 
нека да имат предвид Правителството, че никой не ни е помогнал от тях. На второ място. 

Държавните пътища все още не са почистени от пясък. Общината се постарахме да 
почистим общинската пътна мрежа, но държавните не са почистени и за съжаление хората 
се възмущават. Най-често идват в Общината, защото те не правят разлика кой е държавен 

и кой е общински път. Нека и това да бъде взето предвид. И на трето място – водния цикъл. 

Тука е и г-н Кръстанов, знае колко улици постоянно идват в Общината и искат да затварят 
улици, да стачкуват. Това е проект, който се управлява от ВиК, възложен от ВиК. И затова 
държавата все пак може да вземе отношение и по този проблем, защото наистина назрява 
недоволство. Повече от година има разкопани улици. Ние Общината се стараем 

общинската пътна мрежа да я поддържаме и правим всичко възможно, но много от 
улиците в града си стоят разкопани повече от година. Така че използвам тази възможност, 
тъй като досега не съм ви виждал, не ви познавам, не съм ви чувал. Моля, имайте го 
предвид и ги поставете тези въпроси във вашата коалиция. Благодаря! 
АНГЕЛ БЕЗЕРГЯНОВ: Благодаря ви, г-н Мелемов! 
МИХАЛ КАМБАРЕВ: За много кратка реплика. 
АНГЕЛ БЕЗЕРГЯНОВ: Да, да. Заповядайте, г-н Камбарев. 
МИХАЛ КАМБАРЕВ: Уважаеми г-н Мелемов, благодаря! Напълно уважавам всичко, 

което правите и съм съгласен, че може би трябва по-често да се чуваме и да работим 

заедно. Както знаете – да, има механизми, по които трябва да се случва всичко, затова ние 
си караме абсолютно всичко по закон. Тоест, както виждате, сега ако не сме съгласни с 
това заседание, ние ще караме по буквата на закона и ще си подадем заявлението където 

трябва. Относно пътища и всичко, което споменахте, смятам, че на територията на 
общината вие сте активното лице и трябва да подадете съответните документи към 

съответния орган, ако сте го направил и имате входящи номера, аз ще мога като народен 

представител да проверя до къде са стигнали и какво може да направим. 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Да, всичко сме подали. 

МИХАЛ КАМБАРЕВ: Добре. Благодаря! 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: И аз благодаря! 
АНГЕЛ БЕЗЕРГЯНОВ: Колеги, благодаря ви! Преминаваме към… Г-жо Кьосева, вие 
искате думата? Заповядайте! Г-н Топов също. 

ФИЛИП ТОПОВ: Значи, извинявам се много! В процедура на гласуване на предложение 
от моя страна. Допуснахме и изказване, няма лошо. Би трябвало да преминем към спазване 
на Правилника. Да подложите веднага моите предложения и след това всеки да си вземе 
думата и да приказва каквото си иска. 
РАБИЕ КЬОСЕВА: Искам само думата, извинявам се! 
ФИЛИП ТОПОВ: Не можете, колежке Кьосева, да вземете думата по време на процедура! 
РАБИЕ КЬОСЕВА: Г-н Топов, преди малко много неща се допуснаха, затова искам да 
кажа нещо като реплика. 
АНГЕЛ БЕЗЕРГЯНОВ: Ще помоля да се изслушваме! 
ФИЛИП ТОПОВ: Недейте така! Вкарвате водещия в нарушение на Правилника. 
РАБИЕ КЬОСЕВА: Няма да го вкарвам. Затова искам думата за две минути. 

КОСТА НАЧЕВ: След гласуването. 

АНГЕЛ БЕЗЕРГЯНОВ: Г-жо Кьосева, ще ви дам думата. Но има предложено процедурно 

предложение за отлагане на точка 6 и 7. Преминаваме в процедура на гласуване. 
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Поименно гласуване на предложението на Филип Топов: 

 

1. Ангел Безергянов      – „въздържал се“ 

2. Божидар Шуманов      – „въздържал се“  

 

РАБИЕ КЬОСЕВА: Моето изказване е по процедурата. 
ФИЛИП ТОПОВ: Ние сме в процес на процедура. 
АНГЕЛ БЕЗЕРГЯНОВ: След това ще ви дам думата за процедура. В момента сме в 
процедура на гласуване. 
 

3. Валентин Кюлхански     – „за“ 

4. Венера Аръчкова      – отсъства 
5. Вижданка Младенова     – „за“ 

6. Виолета Бояджиева      – „въздържала се“ 

7. Денислав Костов      – „въздържал се“ 

8. Димитър Ангелов      – „за“ 

9. Димитър Кръстанов     – „за“ 

10. Екатерина Гаджева      – „въздържала се” 

11. Иван Френкев      – отсъства 
12. Иван Гавазов      – „за” 

13. Илия Томов       – „за“ 

14. Коста Начев       – „за“ 

15. Мария Семерджиева     – отсъства 
16. Милен Журналов      – „въздържал се“ 

17. Минчо Симов     – „за” 

18. Петър Мирчев      – „въздържал се“ 

19. Петър Янев       – отсъства 
20. Рабие Кьосева      – „въздържала се“ 

21. Радослава Вълчанова – Кисимова    – „за“ 

22. Салих Аршински      – „въздържал се“ 

23. Сийка Йочева      – „за“ 

24. Софка Иванова      – „въздържала се” 

25. Стефан Бадев      – отсъства 
26. Стоян Иванов      – „въздържал се“ 

27. Тихомир Ризов      – „за“ 

28. Тодор Митов      – „въздържал се” 

29. Филип Топов      – „за“ 

 

АНГЕЛ БЕЗЕРГЯНОВ: Уважаема колежке, моля да обявите резултата. 
АНЕЛИЯ КЕХАЙОВА: 12 „за” и 12 „въздържали се”, без „против”. 

АНГЕЛ БЕЗЕРГЯНОВ: Не ви чух, може ли да повторите? 

АНЕЛИЯ КЕХАЙОВА: 12 „за”, без „против” 12 „въздържали се”. 

АНГЕЛ БЕЗЕРГЯНОВ: С 12 „за” и 12 „въздържали се”, без „против”, нямаме решение. 
ФИЛИП ТОПОВ: Оспорвам гласуването. 

АНГЕЛ БЕЗЕРГЯНОВ: Оспорено е гласуването. 

 

Повторно поименно гласуване на предложението на Филип Топов: 

 

1. Ангел Безергянов      – „въздържал се“ 

2. Божидар Шуманов      – „въздържал се” 
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3. Валентин Кюлхански     – „за“ 

4. Венера Аръчкова      – отсъства 
5. Вижданка Младенова     – „въздържала се“ 

6. Виолета Бояджиева      – „въздържала се“ 

7. Денислав Костов      – „въздържал се“ 

8. Димитър Ангелов      – „за“ 

9. Димитър Кръстанов     – „за“ 

10. Екатерина Гаджева      – „въздържала се” 

11. Иван Френкев      – отсъства 
12. Иван Гавазов      – „за” 

13. Илия Томов       – „за” 

14. Коста Начев       – „за“ 

15. Мария Семерджиева     – отсъства 
16. Милен Журналов      – „въздържал се“ 

17. Минчо Симов     – „за” 

18. Петър Мирчев      – „въздържал се“ 

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

22. Салих Аршински      – „въздържал се“ 

23. Сийка Йочева      – „за“ 

24. Софка Иванова      – „въздържала се” 

25. Стефан Бадев      – отсъства 
26. Стоян Иванов      – „въздържал се”“ 

27. Тихомир Ризов      – „за“ 

28. Тодор Митов      – „въздържал се” 

29. Филип Топов      – „за“ 

 

АНГЕЛ БЕЗЕРГЯНОВ: Моля да обявите резултата. 
АНЕЛИЯ КЕХАЙОВА: 11  „за” и 12 „въздържали се”. 

АНГЕЛ БЕЗЕРГЯНОВ: 11 „за” и 12 „въздържали се”, не се приема решението. Колеги, 

както знаете, към изпратените материали има и две допълнителни докладни, които 

предлагам да подложим на гласуване. Това е допълнителна докладна записка относно 50-

годишен юбилей на НУФИ „Широка лъка” и допълнителна докладна записка относно 

Годишна награда на Община Смолян за 2022 година. Поради което предлагам съответно 

тези точки да бъдат по нашия проект за дневен ред под номер 19 и 20. Точка 21 става точка 
„разни”. Който изразява съгласие по така направеното предложение от мен, моля да 
гласува. 
 

Поименно гласуване на проект за дневен ред с допълнителните докладни записки: 

 

1. Ангел Безергянов      – „за“ 

2. Божидар Шуманов      – „за“  

3. Валентин Кюлхански     – „за“ 

4. Венера Аръчкова      – отсъства 
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      – отсъства 
12. Иван Гавазов      – „въздържал се” 

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      – отсъства 
21. Радослава Вълчанова – Кисимова    – „за“ 

22. Салих Аршински      – „за“ 

23. Сийка Йочева      – „за“ 

24. Софка Иванова      – „за” 

25. Стефан Бадев      – отсъства 
26. Стоян Иванов      – „за“ 

27. Тихомир Ризов      – „за“ 

28. Тодор Митов      – „за” 

29. Филип Топов      – не гласува 
 

АНГЕЛ БЕЗЕРГЯНОВ: Моля да обявите резултата. 
АНЕЛИЯ КЕХАЙОВА: 21 „за”, без „против”, 1 „въздържал се”. 

АНГЕЛ БЕЗЕРГЯНОВ: С 21 „за”, без „против” и 1 „въздържал се”, приехме и тези 

допълнителни точки да влезнат в проекта за дневен ред. Колеги, подлагам на гласуване 
целия дневен ред, който се състои от 21 докладни записки. 

ИВАН ГАВАЗОВ: Едно процедурно предложение може ли да направя? 

АНГЕЛ БЕЗЕРГЯНОВ: Разбира се. По процедура имате думата, г-н Гавазов. 
ИВАН ГАВАЗОВ: Аз предлагам да отпаднат всички точки от две нататък. Да гласуваме 
само първа точка от дневния ред, тъй като това според мен ще е едно сравнително разумно 

решение, с което да излезем от настоящата ситуация. Гласуваме първа точка, която 
действително е неотложна за всички общински съветници, гласуваме да отпаднат 
останалите точки от дневния ред и свикване на законосъобразно провеждане на сесия. 
АНГЕЛ БЕЗЕРГЯНОВ: Благодаря ви, г-н Гавазов! 
ФИЛИП ТОПОВ: Процедура. Колеги, тука пролича горе-долу някакъв клуб на интереси, 

но това е друга тема. Абсолютно е прав колегата Гавазов, защото каквото и да приемем от 
тук нататък, то е порочно заченато и ще бъде отменено. Ние в момента вършим някаква 
половинчата работа. Не вършим никаква работа на хората, които чакат решения по тези 

докладни записки. Защото аз съм убеден, че областния управител ще ги върне. Дайте да 
приемем поне първата точка, която е наистина в извънредна ситуация, а от там нататък да 
приемем това предложение на колегата за отпадане на всички точки и насрочване на 
редовно заседание. Благодаря ви! 

АНГЕЛ БЕЗЕРГЯНОВ: Благодаря ви, г-н Топов! Вашето предложение се допълва с гова 
на г-н Гавазов. 
ФИЛИП ТОПОВ: На г-н Гавазов, да. 
АНГЕЛ БЕЗЕРГЯНОВ: Г-жа Кьосева, г-н Кръстанов след това. Г-жо Кьосева, имате 
думата. 
РАБИЕ КЬОСЕВА: Благодаря ви! Уважаеми колеги, уважаеми съграждани! Действително 

днес заседанието, което провеждаме е извън параметрите на закона и няма как това да го 

крием. Водихме нашата група много задълбочени разговори как да излезем от днешния 
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ден, за да може поне да помогнем на онкоболната Дани, тъй като ние всички се стараем да 
помагаме на всички в тази тежка ситуация. Днес нека да се обединим всички ние, колеги, 

и да вземем едно действително целезаконодателно решение и нейният въпрос да бъде 
решен. Тъй като всяка друга точка от дневния ред може да изчака 7 дена или още повече. 
Вижте, онкоболните хора са много в България. Ние сме на едно от последните места в тази 

сфера. И ако днес не се обединим поне тази точка да мине с едно юридическо решение, 
което да вземем правилно и да не се връщаме назад, апелирам към вас от групата на БСП, 

проведохме разговори с много от вас, за да можем днес поне да излезем с едно обединено 

решение. Първа точка да мине, а следващите – те ще бъдат укорими всички, но днес 
юристите нека се напънете да вземем първа точка. Ако трябва да е с идеята да бъде с 
предварително изпълнение, за да може там да не спираме този процес, защото той е 
животоспасяващ. Това е нашата молба – да се замислим, а за 7 дена или за 14 дена, всеки 

да може законодателно да си приеме правата и ние да си изпълним нашия обществен дълг 
такъв, какъвто е по закон. Благодаря! 
АНГЕЛ БЕЗЕРГЯНОВ: Благодаря, г-жо Кьосева! Колеги, други? 

ФИЛИП ТОПОВ: Пак процедура. Мисля, че има резон по тази точка да приемем 

предварително изпълнение. Да добавим просто и чл. 60 от АПК. 

АНГЕЛ БЕЗЕРГЯНОВ: Да, то това е последващо обсъждане. Тука има конкретно 
процедурно предложение на г-н Гавазов, което ще подложа на гласуване. Съответно да 
разгледаме и да вземем решение само по първа точка, като другите всички точки да бъдат 
отложени за следващо заседание на Общинския съвет. Колеги, подлагам това 
предложение на гласуване. 
 

Поименно гласуване на предложението на Иван Гавазов: 

 

1. Ангел Безергянов      – „за“ 

2. Божидар Шуманов      – „за“  

3. Валентин Кюлхански     – „за“ 

 

ДЕНИСЛАВ КОСТОВ: Г-н Безергянов, какво гласуваме в момента? 

АНГЕЛ БЕЗЕРГЯНОВ: В момента гласуваме предложението на г-н Иван Гавазов, което е 
точка 1 от дневния ред, която е даване съгласие за отпускане на еднократна помощ за 
нашата съгражданка да остане в дневния ред, да я разискваме и да вземем конкретно 
решение по нея и по другите точки, които са от 2 до 21.. Фактически да, защото приехме 
допълнителните докладни записки. Все още не сме приели дневния ред. По-скоро това е 
процедурно предложение, все още не е прието, а другите точки да отпаднат за разглеждане 
на следващо заседание. Нали така, г-н Гавазов? Това беше вашето предложение. 
РАБИЕ КЬОСЕВА: На редовно заседание. 
ИВАН ГАВАЗОВ: Да, точно така. Моята идея е, защото по този начин ще излезем от 
ситуация ние, ще може да вземем… 

АНГЕЛ БЕЗЕРГЯНОВ: Колеги, вашето мнение и становище?  Мисля, че има резон това 
нещо в ситуацията, която се е създала. Колеги, процедура на гласуване. 
 

Поименно гласуване на предложението на Иван Гавазов: 

 

1. Ангел Безергянов      – „за“ 

2. Божидар Шуманов      – отсъства  
 

САЛИХ АРШИНСКИ: Г-н Безергянов, извинявайте! Много трудно се разбира. 
Формулирайте решението, което гласуваме. Формулирайте ни какво гласуваме! Някой 
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предложил нещо, пък казал. Кажете ми какво гласуваме в момента. Решение: г-н Гавазов 
предлага да остане точка 1, другите да изчезнат от дневния ред. Това ли предлагате? 

ИВАН ГАВАЗОВ: Точно така. 
ДЕНИСЛАВ КОСТОВ: Нали това се предлагаше още като гласувахме дневния ред? 

САЛИХ АРШИНСКИ: Извинявайте, вкарайте някакъв ред в това заседание! Ставаме 
смешни колкото и народния представител! 

АНГЕЛ БЕЗЕРГЯНОВ: Има процедурно предложение.  
САЛИХ АРШИНСКИ: Нали приехме дневния ред, г-н Безергянов? 

ИВАН ГАВАЗОВ: Не, не сме го приели. 

ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Няма приет дневен ред. 

САЛИХ АРШИНСКИ: Давайте по ред на процедурите и да видим какво правим. 

ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Г-н Безергянов, моля ви да продължите да гласуваме 
процедурното предложение на колегата Гавазов. 
ФИЛИП ТОПОВ: Два гласа „за”. 

 

3. Валентин Кюлхански     – отсъства 
4. Венера Аръчкова      – отсъства 
5. Вижданка Младенова     – „за“ 

6. Виолета Бояджиева      – „за“ 

7. Денислав Костов      – „за“ 

 

ДИМИТЪР АНГЕЛОВ: Аз не знам как трябва да гласувам. Не знам какво да гласувам. 

ФИЛИП ТОПОВ: „За”. 

ДИМИТЪР АНГЕЛОВ: Значи ние като преминем да приемем целия дневен ред, ще 
приемем тази точка. Какво толкова? 

 

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

10. Екатерина Гаджева      – отсъства 
11. Иван Френкев      – отсъства 
12. Иван Гавазов      – „за” 

13. Илия Томов       – „за” 

 

КОСТА НАЧЕВ: „За” първа точка, но „против” отпадането на следващите. 
ДИМИТЪР АНГЕЛОВ: И моята идея е така да ги гласуваме поотделно. „За” първа точка. 
Ние няма да се събираме всеки ден. 

РАБИЕ КЬОСЕВА: Извинявайте, но първо се гласуват предложенията, после дневния ред, 

който е предложен. 

ФИЛИП ТОПОВ: Повторете го. 

ВИОЛЕТА БОЯДЖИЕВА: В процедура на гласуване сме, колеги. 

ФИЛИП ТОПОВ: Няма какво да говорим. До кой стигнахме колега, да ти помогна? 

 

14. Коста Начев       – „за“ 

 

КОСТА НАЧЕВ: „За” първа точка, „против” отпадането на останалите. 
 

15. Мария Семерджиева     – отсъства 
 

ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Не може така. 
ПЕТЪР МИРЧЕВ: Г-н Безергянов! 
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МИЛЕН ЖУРНАЛОВ: Престанете тази игра и този фарс! 
ПЕТЪР МИРЧЕВ: По процедура. 
КОСТА НАЧЕВ: Какво нередовно има? 

МИЛЕН ЖУРНАЛОВ: Това са пълни глупости, които стават в момента! 
ПЕТЪР МИРЧЕВ: Г-н Безергянов, извинявайте! Има направено предложение процедурно 

от колегата Иван Гавазов. Видно от начина, по който гласува г-н Начев, става ясно, че 
неговото предложение е контра предложение на предложението на г-н Гавазов. 
ФИЛИП ТОПОВ: Не така, колеги! Извинявайте! 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Как контра? То е реплика.  
ПЕТЪР  МИРЧЕВ: Той е „за” първа точка, но „против” отпадането на останалите.  
ВИОЛЕТА БОЯДЖЕВА: Така е, но е направено в процеса на гласуване вече. 
АНГЕЛ БЕЗЕРГЯНОВ: Те си противоречат едно с друго. 

ФИЛИП ТОПОВ: Тя стана каквато стана. 
ДЕНИСЛАВ КОСТОВ: Предлагам наново да се гласува. 
ФИЛИП ТОПОВ: Тя стана каквото стана. Колега, продължете с гласуването. 

КОСТА НАЧЕВ: Трябва ви нещо на вас, ама… 

 

16. Милен Журналов      – не гласува 
17. Минчо Симов     – „за” 

18. Петър Мирчев      – не гласува 
19. Петър Янев       – отсъства 
20. Рабие Кьосева      – „за” 

21. Радослава Вълчанова – Кисимова    – отсъства 
 

САЛИХ АРШИНСКИ: Ако ми кажете какво гласуваме, с удоволствие ще ви кажа как 

гласувам. По принцип „въздържал се”, понеже не разбрах какво гласуваме. 
 

22. Салих Аршински      – „въздържал се“ 

23. Сийка Йочева      – „за“ 

24. Софка Иванова      – отсъства 
25. Стефан Бадев      – отсъства 
26. Стоян Иванов      – „за“ 

27. Тихомир Ризов      – „за“ 

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

 

ДЕНИСЛАВ КОСТОВ: Аз ще оспоря гласуването, така че каквото и да сте гласували – 

спокойно. Ще има ново гласуване. 
АНГЕЛ БЕЗЕРГЯНОВ: Колеги, моля да обявите резултата. 
АНЕЛИЯ КЕХАЙОВА: 14 „за” и 1 „въздържал се”. 

ДЕНИСЛАВ КОСТОВ: Оспорвам гласуването, г-н Безергянов. 
АНГЕЛ БЕЗЕРГЯНОВ: Оспорено е гласуването. Г-н Гавазов, процедура ли имате? 

ИВАН ГАВАЗОВ: Искам да уточня, за да не стават пак недоразумения. 
АНГЕЛ БЕЗЕРГЯНОВ: Ами уточнете. 
ИВАН ГАВАЗОВ: Казвам какво предлагам да се гласува. Да отпаднат точките от дневния 
ред от 2 до 21-ва. Конкретно предложение давам. Да отпаднат от 2 до 21-ва и да остане за 
гледане само 1 точка.  
ФИЛИП ТОПОВ: С допълнение предварително изпълнение, колега. 
ИВАН ГАВАЗОВ: Това ще е по същество, когато стигнем да разглеждаме тази точка. 
КОСТА НАЧЕВ: Салих Аршински искаше думата, Ангеле. Извинявай! 
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АНГЕЛ БЕЗЕРГЯНОВ: Извинявам се! Не съм го видял. Г-н Аршински, заповядай! 

САЛИХ АРШИНСКИ: Извинявайте! Г-н председателстващ, моля ви като водещ 

заседанието, преди да преминете в процедура на гласуване да формулирате решението, 

което гласуваме. Аз сега го разбрах. Г-н Гавазов предлага от дневния ред да изчезнат 
всички точки, освен точка 1. Дневният ред на днешното заседание да остане с точка 1, 

само тя. Нали така? 

АНГЕЛ БЕЗЕРГЯНОВ: Това е предложението. 

САЛИХ АРШИНСКИ: Формулирайте го, защото имам усещането, че хората не знаят  
какво гласуваме. 
АНГЕЛ БЕЗЕРГЯНОВ: Добре, г-н Аршински!  

ДИМИТЪР АНГЕЛОВ: Всички комисии гласувахме по първа точка „за”. Така че не 
виждам основание. Ние трябва да закрием заседанието. Това ли имате предвид? 

МИЛЕН ЖУРНАЛОВ: Всички комисии сме разгледали всички точки, г-н Ангелов. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: По процедурата. Г-н председателю, г-н Безергянов! Колеги, 

едно кратичко изречение по процедурата. Всичко, което гласуваме днес ще бъде оспорено 

във връзка с глупостите. Разберете го! Така че това е най-рационалното, най-разумното. И 

в случая не чак толкова неясно. Гласуваме това момиче да получи полагащата му се помощ 

за лечение и се оттегляме. Никой не иска друго освен това. И да се съберем на едно 

редовно заседание, което ще бъде безспорно. 

ДИМИТЪР АНГЕЛОВ: Аз не искам да се оттеглям, нито искам твоя съвет. Стига си ни го 
набивал в канчетата. 
ФИЛИП ТОПОВ: Който както иска да гласува. 
(Говорят вкупом /не се чува.) 

АНГЕЛ БЕЗЕРГЯНОВ: Колеги, моля да се изслушваме. 
ДИМИТЪР АНГЕЛОВ: Кой ще го обжалва, къде ще ходи – в съда ли? Това вече е друг 
въпрос. 
ФИЛИП ТОПОВ: Сложно е. 
АНГЕЛ БЕЗЕРГЯНОВ: Г-н Аршински, имате думата. 
САЛИХ АРШИНСКИ: Г-н Безергянов, за n-ти път най-учтиво ви моля да приложите 
правилника! Най-учтиво ви моля! И да спрете да давате думата по процедура за внушение 
дали това заседание ще бъде легитимно или не. Защото е пълен нонсенс, както уважаемия 
г-н Топов се изразява. Да гласуваме първа точка, защото нашата съгражданка има нужда 
и това е така, ще я подкрепим тази точка. Ама за тази точка сме легитимни, пък за другите 
не. Това са глупости. Той затова Камбарев беше тука – да води цирка, ама не му се получи 

номера. Моля ви се, спазвайте правилника! 
АНГЕЛ БЕЗЕРГЯНОВ: Благодаря ви, г-н Аршински! В момента гласуваме, колеги, 

процедурно предложение, предложено от г-н Иван Гавазов, с което точки от № 2 до 21 от 
нашия дневен ред отпадат и нашия дневен ред остава само 1-ва точка, която е даване 
съгласие за отпускане на еднократна помощ за нашата съгражданка. В процедура на 
гласуване. 
 

Поименно гласуване на предложението на Иван Гавазов: 

 

1. Ангел Безергянов      – „за“ 

2. Божидар Шуманов      – „за“  

3. Валентин Кюлхански     – „за“ 

4. Венера Аръчкова      – отсъства 
5. Вижданка Младенова     – „за“ 

6. Виолета Бояджиева      – „за“ 

7. Денислав Костов      – „въздържал се“ 
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8. Димитър Ангелов      – „въздържал се“ 

9. Димитър Кръстанов     – „за“ 

10. Екатерина Гаджева      – „за” 

11. Иван Френкев      – отсъства 
12. Иван Гавазов      – „за” 

13. Илия Томов       – „за” 

14. Коста Начев       – „за“ 

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

18. Петър Мирчев      – „за“ 

19. Петър Янев       – отсъства 
20. Рабие Кьосева      – „за” 

21. Радослава Вълчанова – Кисимова    – отсъства 
22. Салих Аршински      – „против“ 

23. Сийка Йочева      – „за“ 

24. Софка Иванова      – „въздържала се” 

25. Стефан Бадев      – отсъства 
26. Стоян Иванов      – „въздържал се“ 

27. Тихомир Ризов      – „въздържал се“ 

28. Тодор Митов      – „за” 

29. Филип Топов      – „за“ 

 

АНГЕЛ БЕЗЕРГЯНОВ: Моля да обявите резултата. 
АНЕЛИЯ КЕХАЙОВА: 16 „да” 1 „против” и 5 „въздържали се”. 

АНГЕЛ БЕЗЕРГЯНОВ: С 16 „за”, 1 „против” и 5 „въздържали се”, приехме това 
решение.  Колеги, преминаваме към разглеждане на точка 1 от дневния ред. 

ПЕТЪР МИРЧЕВ: Колега Безергянов, не сме прекратили разискванията по дневния ред. 

ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: И трябва да гласуваме целия дневен ред, състоящ се от 1 

точка. Извинете, че се намесвам. 

АНГЕЛ БЕЗРГЯНОВ: Извинявам се! Извинявам се, колеги! В процедура на 
прекратяване на разискванията, колеги, по дневния ред. 

 

Поименно гласуване за прекратяване на разискванията по дневния ред: 

 

1. Ангел Безергянов      – „за“ 

2. Божидар Шуманов      – „за“  

3. Валентин Кюлхански     – „за 
4. Венера Аръчкова      – отсъства 
5. Вижданка Младенова     – „за“ 

6. Виолета Бояджиева      – „за“ 

7. Денислав Костов      – „за“ 

8. Димитър Ангелов      – „против” 

9. Димитър Кръстанов     – „за“ 

10. Екатерина Гаджева      – „за“ 

11. Иван Френкев      – отсъства 
12. Иван Гавазов      – „за” 

13. Илия Томов       – „за” 

14. Коста Начев       – отсъства 
15. Мария Семерджиева     – отсъства 
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16. Милен Журналов      – отсъства 
17. Минчо Симов     – „за” 

18. Петър Мирчев      – „за” 

19. Петър Янев       – отсъства 
20. Рабие Кьосева      – „за” 

21. Радослава Вълчанова – Кисимова    – отсъства 
22. Салих Аршински      – отсъства 
23. Сийка Йочева      – „за“ 

24. Софка Иванова      – „за” 

25. Стефан Бадев      – отсъства 
26. Стоян Иванов      – „за“ 

27. Тихомир Ризов      – „въздържал се“ 

28. Тодор Митов      – „за” 

29. Филип Топов      – „за“ 

 

АНГЕЛ БЕЗЕРГЯНОВ: Колеги, моля да обявите резултата. 
АНЕЛИЯ КЕХАЙОВА: 18 „за”, 1 „против” и 1 „въздържал се”. 

АНГЕЛ БЕЗЕРГЯНОВ: 18 „за”, 1 „против” и 1 „въздържал се”. Прекратихме 
разискванията. Колеги, подлагам на гласуване дневния ред, който се състои от една точка 
и това е „Даване съгласие за отпускане на еднократна парична помощ за Даниела 
Йорданова за покриване разходи по лечението й в чужбина”. 

 

Поименно гласуване на проекта за дневен ред: 

 

1. Ангел Безергянов      – „за“ 

2. Божидар Шуманов      – „за“  

3. Валентин Кюлхански     – „за 
4. Венера Аръчкова      – отсъства 
5. Вижданка Младенова     – „за“ 

6. Виолета Бояджиева      – „за“ 

7. Денислав Костов      – „за“ 

 

ДЕНИСЛАВ КОСТОВ: Аз съм „за”, но тук не трябваше ли да има някаква сума? 

ВИОЛЕТА БОЯДЖИЕВА: Не сме тръгнали по точката още. 
АНГЕЛ БЕЗЕРГЯНОВ: Проектът за дневен ред от една точка. 
РАБИЕ КЬОСЕВА: Още сме в обсъждане. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Сега правим проекта за дневен ред. 

ФИЛИП ТОПОВ: Недей бърза, г-н Костов. 
ДЕНИСЛАВ КОСТОВ: Извинявам се. 
 

8. Димитър Ангелов      – „за“ 

9. Димитър Кръстанов     – „за“ 

10. Екатерина Гаджева      – „за“ 

11. Иван Френкев      – отсъства 
12. Иван Гавазов      – „за” 

13. Илия Томов       – „за” 

14. Коста Начев       – „за“ 

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

17. Минчо Симов     – „за” 
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18. Петър Мирчев      – „за” 

19. Петър Янев       – отсъства 
20. Рабие Кьосева      – „за” 

21. Радослава Вълчанова – Кисимова    – отсъства 
22. Салих Аршински      – отсъства 
23. Сийка Йочева      – „за“ 

24. Софка Иванова      – „за” 

25. Стефан Бадев      – отсъства 
26. Стоян Иванов      – „за“ 

27. Тихомир Ризов      – „за“ 

28. Тодор Митов      – „за” 

29. Филип Топов      – „за“ 

 

АНЕЛИЯ КЕХАЙОВА: 22 „за”, без „против” и „въздържали се”. 

АНГЕЛ БЕЗЕРГЯНОВ: С 22 „за”, без „против” и „въздържали се, приехме дневния ред, 

който се състои от една точка. 
 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:  

 

1. Даване съгласие за отпускане на еднократна парична помощ за Даниела Йорданова 
за покриване разходи по лечението й в чужбина.  

Докладва: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 

 

 

АНГЕЛ БЕЗЕРГЯНОВ: Преминаваме към изпълнение на така приетия дневен ред.  

 
 

ПО ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Даване съгласие за отпускане на еднократна 
парична помощ за Даниела Йорданова за покриване разходи по лечението й в чужбина. 

Докладва: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 

 

АНГЕЛ БЕЗЕРГЯНОВ: Това е докладна записка относно даване съгласие за отпускане на 
еднократна парична помощ за Даниела Йорданова за покриване на разходи по лечението 

й в чужбина. Уважаеми г-н Мелемов, имате думата. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Благодаря! Уважаеми дами и господа общински съветници, 

всички сте наясно, кампанията върви от доста време. Трябва да помогнем на едно младо 

момиче, наша съгражданка. Родопчани сме състрадателни хора, така че съм убеден, че 
всички ще се обединим около това. Вие, Общинският съвет, трябва да прецените сумата. 
Тука има записан наш съгражданин за изказване. Може би сега да му дадем думата, г-н 

Безергянов 
АНГЕЛ БЕЗЕРГЯНОВ: Благодаря ви, г-н Мелемов! Колеги, предлагам да дадем думата на 
нашия съгражданин, който се е записал по тази точка за изказване. Предполагам, че 
единодушно имаме съгласието. Заповядайте, уважаеми г-н Глушков! 
ГЕОРГИ ГЛУШКОВ – гражданин на Община Смолян: Добър ден на всички! Уважаеми г-
н кмет Мелемов, уважаема г-жо председател на Общински съвет – Смолян – Аръчкова, 
госпожи и господа общински съветници! Чест за мен е да говоря пред вас! Благодаря за 
вниманието! От името на семейството на Радостина и Ангел Йорданови от гр. Смолян и 

тяхната малка дъщеря, тоест най-голямото дете – Даниела, имам молбата към всички вас 
да приемете едно решение, с което да подпомогнете лечението на Дани, в размер поне на 
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10 хиляди лева. Защото трансплантацията на костен мозък със стволови клетки се 
предвижда в Германия да бъде около 200 хиляди евра. 200 хиляди евра! В момента само 

за ваша информация, сме направили пълна организация на цялата Смолянска област – от 
областен управител, през всички държавни структури, през вас Общинския съвет и кмета 
на Община Смолян, ведно с други структури и сдружения от гр. Смолян. Това е, което 

искам да ви помоля. Чест е за мен! Тези, които не ме познават – Георги Глушков от гр. 

Смолян, офицер от крайния резерв на Областна дирекция на МВР – Смолян. Благодаря ви 

за вниманието! Желая ви успех! Смилете се над едно семейство, за да може отново да 
бъдат щастливи. Благодаря ви! 

АНГЕЛ БЕЗЕРГЯНОВ: Благодаря ви, г-н Глушков! Колеги, разкривам дискусия по тази 

точка от дневния ред. Имате думата. На комисиите становищата са положителни. Имаше 
едно предложение за 3 000 лева. Г-н Топов, имате думата. Заповядайте! 
ФИЛИП ТОПОВ: Значи, уважаеми г-н председател, да запишем в края на решението 

„допуска предварително изпълнение на основание чл. 60 от АПК”. Това дава възможност 
да се изпълни това наше решение евентуално, ако е положително, още утре. Независимо 

дали ще бъде оспорено, дето се казва, останалото заседание. Моля да се включи като 

предварително изпълнение по чл. 60 от АПК. 

АНГЕЛ БЕЗЕРГЯНОВ: Благодаря ви, г-н Топов! Колеги, други желаещи да се изкажат по 
точката? Г-жа Рабие Кьосева. Заповядайте, г-жо Кьосева! 
РАБИЕ КЬОСЕВА: Уважаеми г-н Мелемов, уважаеми колеги! Аз още в дневния ред взех 

отношение по тази точка, тъй като действително нашата група доста обсъждаше 
ситуацията, свързана с днешното свикване и най-важната точка от дневния ред беше тази. 

Казах и преди малко, че най-важният проблем за Смолянска област и за България 
действително са болните, онкоболните. Това не е от сега. От години насам ние знаем, че 
заболяванията в тази сфера са много, но пандемията някак си така направи, че излезе на 
първи план и смъртността отиде в тази посока. Много неща мислим в посока да 
подпомагаме хората, които са онкоболни, които да се лекуват в Турция. И сигурно много 

скоро ще дойдем и с решения в Общинския съвет, които да бъдат решаващи. Тук водим 

много хубави разговори с Областния управител и с Община Смолян. От няколко години 

водим едни много сериозни преговори с Тракийския университет в Одрин, където да 
направим малко по-голям съпорт на хората, които да ходят там с по-малко средства и да 
могат да се лекуват. И няма как днес на този дневен ред ние да кажем, че тази първа точка 
няма как да мине. Затова и преди малко предложих това да бъде с предварително 
изпълнение. Благодаря на Топов, че го оформи в юридическата си част. Днес ние трябва 
да подпомагаме всеки, особено когато е младеж, дете и всеки друг, за да може да му 
гласуваме това, което можем.  Нека колеги, да видим бюджетът какво ни позволява, за да 
може да подпомогнем Дани и ние да гласуваме единодушно. Защото най-сериозните 
проблеми, като изключим цялостната обстановка, в която се намираме – Украинска криза, 
друга криза, това са болните. И то онкоболните, децата. Нека да се обединим и 

действително да направим една сума, която да може да подпомогне Дани и да продължим 

в тази посока със сътрудничество. Тука искам да благодаря и на Областния управител, и 

на кмета, защото ще направим едно много голямо споразумение с Тракийския университет 
в Одрин, където ще може наши съграждани да ходят само с държавни такси да се лекуват. 
Което показва, че когато се обединят всички власти, могат да се случат много различни 

неща. Нека подкрепим с каквато сума можем да дадем и да дадем един пример как да бъде 
и за България. Благодаря! 
АНГЕЛ БЕЗЕРГЯНОВ: Благодаря ви, г-жо Кьосева! Г-жа Гаджева има думата, след това 
г-н Кръстанов има желание за изказване. Г-жо Гаджева, заповядайте! 
ЕКАТЕРИНА ГАДЖЕВА: Уважаеми колеги, уважаеми г-н Безергянов, уважаеми г-н 

Мелемов! Радвам се, че създадохме възможност да гласуваме тази точка в дневния ред. 
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Тук разчитам на кмета като вносител да каже каква е сумата, която Общината максимално 

би могла да отдели и в същото време считаме, че ние имаме сериозна заслуга за това, че 
включихме тази точка и създадохме условия общо казано тя да не бъде обжалвана. Искам 

да ви призова, в продължение на това, което г-н Глушков каза, в целия град има кутии, 

има банкови сметки, има в институциите, има в супермаркетите. Нека да не считаме, че 
като сме казали, че от Общината може да се отделят пари, сме изпълнили дълга си. Моля 
ви, ще подпомогнем много повече, сума няма да определям и да казвам от заплатите на 
съветниците или от основното възнаграждение, но нека да бъдем хора и да не считаме, че 
сме дали особен принос с гласуването си. Сега разпореждаме публичните финанси. Нека 
да помогнем. Но нека да помогнем и с личните си финанси и да пожелаем успех на 
начинанието и здраве на детето. Благодаря! 
АНГЕЛ БЕЗЕРГЯНОВ: Благодаря, г-жо Гаджева! Г-н Кръстанов, имате думата. 
Заповядайте! 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Благодаря ви, г-н Безергянов! Уважаеми г-н кмете, уважаеми 

колеги! И в заседанието на Постоянната комисия по законност, местно самоуправление, 
обществен ред и сигурност зададох въпроса какъв е максималният размер, който 
Общината може да отпусне в момента с наше решение. Така че нека, казаха ми 3 000 и 

веднага предложих това да бъде така сумата, която ще отдели Общината. Явно е, че 
размерът на исканата сума е много голям и Общината не може да се ангажира в такава 
степен. Според мен г-н кмета трябва да ни каже какво може максимално, за да спазим като 

цяло разпоредбите, които всички ние сме приели и трябва да изпълняваме. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Вижте, наистина те имат нужда от доста пари. Но истината, 
колкото и да не ни се иска, това няма да е последният случай. Нали разбирате? В живота 
винаги ще има и други такива случаи, така че сумата все пак трябва да е такава, за да може 
и в бъдеще да помагаме. Защото сега като помогнем с една сума, при следващия подобен 

случай пак трябва да направим същото. Ние не можем да делим нашите деца. Така че 
наистина според мен, както сте коментирали на комисия, това е реалистичното. 

АНГЕЛ БЕЗЕРГЯНОВ: Благодаря, г-н Мелемов! Колеги, други изказвания, мнения, 
становища? Г-жо Бояджиева, заповядайте! 
ВИОЛЕТА БОЯДЖИЕВА: Аз искам да предложа на колегите, ако това са наистина 
възможностите, коментирахме и в комисиите 3 000 лв., искам да предложа на колегите 
всеки от нас, от възнаграждението си да отдели до определена сума. Най-добре е да 
определим дори някаква сума и да сме сигурни, че всеки го е направил. Аз специално ви 

предлагам всеки да отдели 200 лв. 
АНГЕЛ БЕЗЕРГЯНОВ: Благодаря ви, г-жо Бояджиева! 
ВИОЛЕТА БОЯДЖИЕВА: Така ще дадем пример и на другите дарители. 

ФИЛИП ТОПОВ: Точно така! 
АНГЕЛ БЕЗЕРГЯНОВ: Г-н Томов, имате думата. 
ИЛИЯ ТОМОВ: Аз ви предлагам по една заплата да дарим. 

ВИОЛЕТА БОЯДЖИЕВА: Както решите. 
ИЛИЯ ТОМОВ: Все пак 200 лева, 3 000 лв. Ясно е, че не може да подсигурим тази огромна 
сума, но големи сърца имаме. По една заплата, ако дадем, мисля, че ще е по-добре. 200 

лева е 60 литра нафта. 
ВИОЛЕТА БОЯДЖИЕВА: Аз имам предвид, че 200 лева като дадем всички и тези 3 000, 

горе-долу може да доближим по някакъв начин поне 10 хиляди. 

ИЛИЯ ТОМОВ: По-лесно ще се смята по една заплата на общински съветник. 
ВИОЛЕТА БОЯДЖИЕВА: Това вече е въпрос на гласуване. 
АНГЕЛ БЕЗЕРГЯНОВ: Г-н Гавазов. Благодаря ви, г-н Томов за направеното предложение. 
ИВАН ГАВАЗОВ: Имам ли думата? 

АНГЕЛ БЕЗРГЯНОВ: Да, да. Имате думата, заповядайте! 
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ИВАН ГАВАЗОВ: Дори аз бих предложил направо възнагражденията, които получаваме, 
ако се спрем на конкретна сума, директно от Общината да ги наредят по сметка на 
Даниела. 
ВИОЛЕТА БОЯДЖИЕВА: Точно така. По сметката на детето, която е. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Не може да стане това. Даренията са лични, колеги. Нека се 
съобразим и с това. 
ВИОЛЕТА БОЯДЖИЕВА: Да. 
ИВАН ГАВАЗОВ: И това го има. 
ВИОЛЕТА БОЯДЖИЕВА: Така е. 
ИЛИЯ ТОМОВ: По една заплата, пък който ще си я даде в кутията, то това всеки ще го 

реши. 

ИВАН ГАВАЗОВ: То пък това не може да го приемем с решение. 
АНГЕЛ БЕЗЕРГЯНОВ: Абсолютно, да. Това щях да кажа, че такова решение не може да 
вземем. 

ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Има произнасяне, извинете ме, г-н председателю, има 
произнасяне на Конституционния съд във връзка с едно решение на Народното събрание 
по този въпрос. Не може да се произнесем с решение всеки от нас конкретно и лично колко 
трябва да дари. Това е въпрос на наше убеждение и възможности. 

АНГЕЛ БЕЗЕРГЯНОВ: Благодаря ви, г-н Кръстанов! 
РАБИЕ КЬОСЕВА: Колеги, нека да се върнем към сумата, която може да гласуваме сега, 
пък всеки лично ще трябва по неговата съвест да си даде каквото смята. Ние не можем да 
го направим чрез Общинския съвет или чрез Общината. Всеки един от нас ще направи 

жестът, който смята. Тъй като не е само Дани. Има много болни. И нека ние, с нашата 
съвест да направим каквото можем. Но сега да се концентрираме към дневния ред и да се 
върнем към това, което гласуваме и обсъждаме. Благодаря ви! 

АНГЕЛ БЕЗЕРГЯНОВ: Благодаря ви, г-жо Кьосева! 
ДЕНИСЛАВ КОСТОВ: Точно това исках и аз да кажа, г-н Безергянов. Защото ние сме 
помагали и към днешна дата в кампанията за това момиче, така че всеки лично може да си 

прецени какво да направи. Нека да се съобразим с това, което г-жа Кьосева каза, да вадим 

от Общинския съвет и това, което по закон ни е разрешено, да го направим сега. 
АНГЕЛ БЕЗЕРГЯНОВ: Колеги, други мнения и изказвания? Аз това, до колкото разбрах, 

което коментирахме и на комисии, и сега, което беше потвърдено от г-н Мелемов, че 
максималната сума, която може да отпуснем съгласно нашия правилник е 3 000 лева. Това 
бяха и предложенията на повечето комисии. Първоначално 1 500, след това беше 
споменато на една от комисиите и е коментирано максималния размер. Мисля, че в 
Комисията по законност я обсъждахме тази тема. Г-н Кръстанов преди малко сподели. 

Така че ако има някакви други предложения, заповядайте! Считам, че така може би 

наистина трябва да подложим на гласуване това наше общо решение, което е взето и 

максималният размер, който може да отпуснем по този правилник. Уважаеми г-н 

Мелемов, предполагам, че приемате да се допълнят диспозитива на решението като се 
допусне предварително изпълнение? Да не го подлагам на отделно гласуване, тази точка. 
Да допусне предварително изпълнение по чл. 60 от АПК. Г-н Мелемов, чуваме ли се? 

ФИЛИП ТОПОВ: Приема. 
АНГЕЛ БЕЗЕРГЯНОВ: Мисля, че има някакъв технически проблем относно връзката и 

профила с Общинска администрация. Колеги? 

МАРИАНА ЦЕКОВА: Приемаме по чл. 60 от АПК. Извинявайте, кмета го извикаха. 
Много се извинявам. Приемаме чл. 60 от АПК. 

АНГЕЛ БЕЗЕРГЯНОВ: Колеги, това предложение е прието, което няма да подлагам на 
гласуване. Поради което ви предлагам да приемем решение, с което да дадем съгласие да 
бъде отпуснаха финансова помощ в общ размер на  3 000 лева за покриване на разходи за 
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лечение на Даниела Йорданова след предоставяне на разходно-оправдателни документи и 

фактура, както е и самото решение. Точка 2. Допуска предварително изпълнение на 
решението съгласно чл. 60 от АПК. И точка 3 – възлага на кмета на Общината да изплати 

посочената сума по точка 1 от настоящото решение след представяне на необходимите 
разходно-оправдателни документи по законосъобразен ред. Преди да подложа на 
гласуване, би следвало да прекратим разискванията. Някой друг, колеги, желание да се 
изкаже? 

ВИОЛЕТА БОЯДЖИЕВА: Аз само искам да попитам, до колко е необходимо тази 

разходно-оправдателна фактура? Защото ние го правим с решение на Общински съвет и 

това е достатъчен аргумент. Много е трудно в такъв случай за всяко нещо от този болен 

човек ние да търсим разходно-оправдателни фактури. Някак си затрудняваме. 
АНГЕЛ БЕЗЕРГЯНОВ: Аз ви разбирам, г-жо Бояджиева! Само да кажа, нямаме някаква 
законова пречка. Предполагам, че нашия правилник го налага. 
ВИОЛЕТА БОЯДЖИЕВА: Не мисля, че се налага. След като е решение на Общински 

съвет, не мисля, че има пречка. 
АНГЕЛ БЕЗЕРГЯНОВ: Г-н Топов? 

ФИЛИП ТОПОВ: Абсолютно е права г-жа Бояджиева. В такъв неприятен случай и 

ситуация да търсиш фактури е най-малко неуместно. Да отпадне това като част от 
решението за фактури. Достатъчно е протоколното решение на Общинския съвет. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: И съответно разписка. Финансово-оправдателен документ – 

разписка. 
ФИЛИП ТОПОВ: Че са преведени пари по еди-коя си сметка. На база решение на 
Общински съвет. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Документ от превода или съответно разходен касов ордер. 

ВИОЛЕТА БОЯДЖИЕВА: Има открита банкова сметка. Там се вижда всичко.  

ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: В този смисъл значи банков превод. 

ВИОЛЕТА БОЯДЖИЕВА: Парите ще бъдат преведени по банков път и толкоз. 
МАРИАНА ЦЕКОВА: В основанията, според мен, на платежното би следвало да се пише. 
ФИЛИП ТОПОВ: Нещо конкретничко. Достатъчно го товари. Да се запише в решението 

така. Не в решението, а в самия преводен документ – основание – съгласно решение № на 
Общински съвет, прието с Протокол от 28.04.2022 г. Това е предостатъчно. 

ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Точно. 

АНГЕЛ БЕЗЕРГЯНОВ: Приемате го. Така ли? 

ВИОЛЕТА БОЯДЖИЕВА: Да, да. 
АНГЕЛ БЕЗЕРГЯНОВ: Колеги, в този ред на мисли предлагам да прекратим 

разискванията по тази точка. Който е „за“, моля да гласува. 
 

Поименно гласуване за прекратяване на разискванията по т. 1 от дневния ред: 

 

1. Ангел Безергянов      – „за“ 

2. Божидар Шуманов      – „за“  

3. Валентин Кюлхански     – „за“ 

4. Венера Аръчкова      – отсъства 
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      – отсъства 
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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    – отсъства 
22. Салих Аршински      – „за“ 

23. Сийка Йочева      – „за“ 

24. Софка Иванова      – „за” 

25. Стефан Бадев      – отсъства 
26. Стоян Иванов      – „за“ 

27. Тихомир Ризов      – „за“ 

28. Тодор Митов      – „за” 

29. Филип Топов      – „за“ 

 

АНГЕЛ БЕЗЕРГЯНОВ: Моля да обявите резултата. 
АНЕЛИЯ КЕХАЙОВА: 23 „за“, без „против“ и „въздържали се“. 

АНГЕЛ БЕЗЕРГЯНОВ: 23 „за“, без „против“ и „въздържали се“. Прекратихме 
разискванията. Колеги, гласуваме решение, с което даваме съгласие да бъде отпусната 
еднократна финансова помощ в общ размер на 3 000 лева за покриване на разходите за 
лечението на нашата съгражданка Даниела Йорданова. Съответно допускаме 
предварително изпълнение на нашето решение и възлагаме на кмета да изпати посочената 
сума по банковата сметка на г-жа Даниела Йорданова. Колеги, процедура на гласуване. 
 

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

 

1. Ангел Безергянов      – „за“ 

2. Божидар Шуманов      – „за“  

3. Валентин Кюлхански     – „за“ 

4. Венера Аръчкова      – отсъства 
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      – отсъства 
12. Иван Гавазов      – „за” 

13. Илия Томов       – „за“ 

14. Коста Начев       – „за“ 

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

17. Минчо Симов     – отсъства 
18. Петър Мирчев      – „за“ 

19. Петър Янев       – отсъства 
20. Рабие Кьосева      – „за“ 



Протокол № 34/28.04.2022 г.  

  

29 

 

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

23. Сийка Йочева      – „за“ 

24. Софка Иванова      – „за” 

25. Стефан Бадев      – отсъства 
26. Стоян Иванов      – „за“ 

27. Тихомир Ризов      – „за“ 

28. Тодор Митов      – „за” 

29. Филип Топов      – „за“ 

АНГЕЛ БЕЗЕРГЯНОВ: Моля да обявите резултата. 
АНЕЛИЯ КЕХАЙОВА: 22 „за“, без „против“ и „въздържали се“. 

АНГЕЛ БЕЗЕРГЯНОВ: Може ли пак да обявите резултата? 

АНЕЛИЯ КЕХАЙОВА: 22 „за“, без „против“ и „въздържали се“. 

АНГЕЛ БЕЗЕРГЯНОВ: С 22 „за“, без „против“ и „въздържали се“, приехме решението по 
тази точка от нашия дневен ред. 

 

Общинският съвет след като се запозна с Докладната записка на Николай Мелемов 
– Кмет на Община Смолян, на основание чл. 60, ал. 1 от АПК – в административния акт 
се включва разпореждане за предварителното му изпълнение, за да се осигури животът 
или здравето на гражданите поради това, че със закъснение на изпълнението му, могат да 
последват значителни или трудно поправими вреди за лицата, чл. 2, т. 2, чл. 9, чл. 17, ал. 

3 от Правилника за реда, начина и условията за отпускане на еднократна помощ на лица и 

семейства от Община Смолян, чл. 21, т. 23, пред. 1 и ал. 2, чл. 27, ал. 3 от Закона за 
местното самоуправление и местната администрация, 

 

Р Е Ш И: 

 

1. Дава съгласие да бъде отпусната еднократна финансова помощ в общ размер на 
3 000 /словом: три хиляди/ лева, за покриване на разходи по лечението на Даниела 
Йорданова. 
 

2. Възлага на Кмета на Община Смолян да изплати посочената сума в т.1 от 
настоящето решение. 
 

3. Допуска предварително изпълнение на решението по чл. 60, ал. 1 от АПК. 

 

 

АНГЕЛ БЕЗЕРГЯНОВ: Уважаеми колеги, поради изчерпване на дневния ред, закривам 

настоящото заседание. Пожелавам ви лек и хубав следобед! Бъдете живи и здрави! 

 

(Заседанието на Общинския съвет беше закрито в 14.30 часа.) 

 

 

АНГЕЛ БЕЗЕРГЯНОВ /П/ 
Председателстващ Общински съвет – Смолян,  

избран с Решение № 849 от 28.04.2022 г. 

        

 

 
Изготвил, /П/ 

Анелия Кехайова – гл. експерт           


