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

(Мандат 2015-2019 година) 
 
 

П Р О Т О К О Л 
№ 45 

 
Днес, 19.11.2018 година, от 16.00 часа, в Сесийна зала на Община Смолян се 

проведе заседание на Общински съвет – Смолян, на основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от 
Закона за местното самоуправление и местната администрация. 

Присъстваха: 23 общински съветници. 
Отсъстваха: Валентин Цолов, Елисавета Лободова, Костадин Василев, Милен 

Журналов, Салих Аршински и Славка Каменова. 
 

 
Заседанието беше открито и ръководено от председателя на Общинския съвет – 

инж. Данчо Киряков. 
ДАНЧО КИРЯКОВ – председател на Общински съвет – Смолян: Добър ден, уважаеми 
колеги! Проверка на кворума да се направи.  
(Виолета Бояджиева – гл. експерт в сектор „ Административно обслужване“: 18 
общински съветници.) 
ДАНЧО КИРЯКОВ: В залата присъстват 18 общински съветника, заседанието е 
редовно, може да започне работа. Уважаеми колеги и гости имам известие от 7 наши 
колеги за отсъствията им, това са: Валентин Цолов, Елисавета Лободова, Костадин 
Василев, Милен Журналов, Салих Аршински, Славка Каменова и Юлия Кисьова. 
Всички те са подали своето уведомление за служебна ангажираност за тяхното 
отсъствие. Такова имахме дадено и от г-н Начев, но той виждам, че присъства, така, че 
заседанието е редовно, може да започнем работа. Първоначално сесията беше обявена 
с една точка от дневния ред, касаеща участието на Община Смолян, като учредител на 
общински футболен клуб. В хода на заседанието от миналата седмица се наложи да 
отложим няколко точки от дневния ред и за една от тях съм съгласувал и с 
председателите на групи съветници и тя да влезне отново, така, че освен тази точка от 
дневния ред съм включил и още три точки: „Определяне срока на валидност на 
разрешението за извършване на таксиметров превоз и на пътници.“ Току що тя беше 
коментирана на комисия. Трета точка в дневния ред: „Кандидатстване на Община 
Смолян с проект по Оперативна програма „Добро управление““ и четвърта точка от 
дневния ред: „Даване на съгласие за издаване на разрешение по чл. 56 от ЗУТ за 
територията на комплекс Пампорово“. Имате думата уважаеми колеги за дневния ред 
и коментари по него. Заповядайте! Заповядайте г-н Топов! 
ФИЛИП ТОПОВ: Уважаеми г-н председател, уважаеми колеги общински съветници и 
кметове и добре дошли на всички гости в залата! По чисто процедурен въпрос считам, 
че последната точка не би следвало да се гледа и да се приема в дневния ред по следните 
причини. Тази точка не беше приета г-н председател, на миналото заседание и в този 
аспект на мисли имаме влезнало в сила решение на Общинския съвет. Тоест или трябва 
да са се променили съществено условия и допълнителни факти и обстоятелства, 
налагащи разглеждане на тази докладна записка в рамките на 3, 4 дни, или трябва да 
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има тепърва решение да отменим миналото решение и чак тогава да приемаме това, 
което предлагате в днешното заседание. Лично в тази докладна записка не виждам 
диспозитив за отмяна на решението от миналата седмица. Ако може вносителя да го 
допълни, защото наистина даваме си сметка, че това касае туристическия сезон, касае 
имиджа на курорта Пампорово, просто предлагам или отлагане, оттегляне на тази точка 
поради това, че липсват нови обстоятелства при вече прието отрицателно решение, или 
първа точка отменя предишното решение да стане ясно на присъстващите в залата за 
какво говоря.  
ДАНЧО КИРЯКОВ: Благодаря г-н Топов! Други предложения? Уважаеми колеги 
други мнения по дневния ред не виждам. В този случай да предложа прекратяване на 
разискванията по дневния ред. Който е „за“ моля да гласува. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 20, „ПРОТИВ“ – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ - 0      
ДАНЧО КИРЯКОВ: Нямаме против и въздържали се. Приема се прекратяване на 
разискванията по дневния ред. Най напред ще гласуваме предложението на г-н  Топов. 
Г-н Топов предложи да добавим в решението, аз мисля, че по-коректно е когато точката 
се гледа, но понеже сте го предложили, съм длъжен да го предложа на гласуване. Да се 
добави в решението на Общински съвет за отмяна на предходното такова от 
предходната сесия. Не е по същество, по точно е по същество на докладната, не е по 
дневния ред, затова.  
(Филип Топов, от място: Когато дойде тази точка, ще взема отношение.) 
ДАНЧО КИРЯКОВ: Добре, оттегля си предложението г-н Топов. Който е съгласен с 
така предложения дневен ред, моля да гласува!  
ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 19, „ПРОТИВ“ – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ - 0      
ДАНЧО КИРЯКОВ: 19 „за“, без против и въздържали се. Дневния ред се приема.  
 
 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:  
 

1. Участие на Община Смолян в качеството и на учредител на Общински футболен 
клуб „Родопа – Смолян 2018“. 

ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на община Смолян 
 

2. Определяне срока на валидност на разрешението за извършване на таксиметров 
превоз на пътници, определяне броя на таксиметровите автомобили, 
обслужващи Община Смолян, броя на местостоянки и броя на престояващите в 
тях автомобили съгласно влезлите в сила промени на чл. 24а на Закона за 
автомобилните превози и определяне на максимални и минимални  цени за 
таксиметров превоз на пътници. 

ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на община Смолян 
 

3. Кандидатстване на Община Смолян с проект по Оперативна програма „Добро 
управление“, Приоритетна ос №4 „Техническа помощ за управлението на 
ЕСИФ“, наименование на процедурата „Осигуряване функционирането на 
националната мрежа от 27 областни информационни центъра през периода 2019-
2021 г.“ 

ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на община Смолян 



Протокол № 45/19.11.2018 г. 

  

3 

 

 
4. Даване на съгласие за издаване на разрешения по чл. 56 от ЗУТ за територията 

на к.к. Пампорово – к.т.я. „Язовира”, Снежанка“, „Студенец“ и „Малина“ по 
Наредбата за обектите и елементите на градското обзавеждане по чл. 56 от ЗУТ. 

ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на община Смолян 
 
 
ПО ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Участието на Община Смолян в 
качеството си на учредител на Общински футболен клуб „Родопа-Смолян 2018“. 

ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 
 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Започваме подред. Заповядайте г-н кмете, участие на Община 
Смолян като  учредител на общински футболен клуб „Родопа“. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Уважаеми дами и господа общински съветници, уважаеми 
съграждани! Идеята беше днес общинското заседание да бъде точно с една точка в 
дневния ред – обсъждане на създаване на общински футболен клуб. Радвам се, че има 
толкова родители, защото това беше идеята. Заедно да обсъдим, да чуем всички мнения 
и да вземем решения. Никое решение, което се взима, не трябва да бъде самоцелно. То 
трябва да бъде в услуга на нашите съграждани и когато става въпрос за децата, това е 
най-важното. Община Смолян има еднаква политика към спорта, към всички спортове 
и още от 2011 година, сме си направили приоритет, че спорта, децата, младежите са 
най-важните в тази община. Затова абсолютно всички спортове до тука, и в басейна, и 
в залата, и на стадионите общината поема. Първо ремонтирахме, реновирахме всички 
спортни съоръжения, те са в добро състояние. Общината поема всички режийни 
разходи, поддръжка, ток, вода, почистване, абсолютно всичко на всички спортни 
съоръжения. Във всички спортове, родителите са главния акционер, като плащат такси 
и общината додава. За съжаление, само във футбола това състояние все пак не решава 
проблемите. Вярно, всеки спорт е специфичен, има различни нужди, но единствено във 
футбола родителите дават половината пари, Общината дава друга голяма част и в 
крайна сметка нещата не вървят и винаги има недостиг на пари. След това има и два 
клуба. Вярно единия е много по-малък от другия, но основното, за което повдигаме 
темата и искаме да правим общински футболен клуб, наистина да има предвидимост, 
спокойствие и гарантирано съществуване на този футболен клуб. Тъй като това е най-
масовия спорт, всички го знаем, идеята, и аз като дете съм играл футбол, да не се плаща 
такса. Така пробваме, ако това проработи и в други спортове, пак казвам, те се справят 
за сега другите спортове, но децата да не плащат таксата, да има гласуван бюджет на 
Общински съвет, който да гарантира съществуването. Да няма всеки месец да се търсят 
пари от допълнителни, които не са гарантирани, както казах, и това е основната идея. 
Няма как, в нашия град децата са едни и този разговор не би трябвало да засяга тях. По 
никакъв начин не искам да притесним децата, нито с някое мое изказване, аз съм казал 
нещо, което трябва да притеснява децата. Децата са едни на Смолян, те ще спортуват, 
независимо дали ще бъде приета днес тази точка, тези стадиони, зали, басейни са за 
децата на Смолян. Тоест това от тук нататък независимо как ще протече дебата, дали 
ще бъде приета тази точка, децата ще спортуват на тези стадиони. Общината ще ги 
поддържа, ще плаща ток, вода и всякакви други разходи. Така, че на първо място искам 
да се знае, че каквото и да решим, по-лошо от това няма как да стане, а имам пред вид 
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по-лошо от това, че и сега, както е тук и президента на другия футболен клуб, надявам 
се и той ще каже своето мнение, но ситуацията е тежка, защото постоянно се търсят 
пари и не е осигурено де факто съществуването на клуба. Така, че това беше важно да 
се знае пред родителите, че нашите деца ще спортуват на тези стадиони, независимо в 
кой клуб. И да се приеме създаването на този клуб, ако децата и родителите не решат, 
че техните деца трябва да минат в този клуб, и на миналата сесия казах, че треньорите 
няма да се сменят, защото на мен ми е пределно ясно, тука е и г-н Делов, при който съм 
спортувал едно време аз, че децата се привързват към треньора. Той за тях е 
институция, така, че и това другото, което искам да кажа, че тук не става въпрос за 
коренна промяна в спортната дейност на нашите деца. Тук става въпрос за 
финансирането и управлението на футболния клуб на Смолян. Той трябва да бъде един, 
защото града ни е малък и няма как да има 5. 3 бяха 2011, сега са два, но при всички 
положения най-хубаво е честно и открито, ето така на сесия, като се гледа бюджета, да 
се гласува бюджет 60 000, колкото е издръжката или повече. Това вече е въпрос на 
решение на Общинския съвет и да се знае, че за догодина парите са осигурени от 
Общината. Така или иначе, както казах, повечето пари се дават от родителите и от 
Общината. Не повечето, почти всичките. Като съм гледал отчета, който не е официален 
естествено на футболния клуб сегашния, но е отчет от техния счетоводител, там други 
приходи няма. Там проходите са родителските такси и Община Смолян. Затова и 
повдигам този въпрос, но по никакъв начин, затова искам да бъде ясно и открито, всеки 
да си каже мнението, но по никакъв начин напук няма да правим нищо. Ако се реши, 
че това, което е в момента устройва всички, но тука пак казвам искам и г-н Кюлхански 
да вземе отношение, ако това е положението, от което са доволни родителите и децата, 
това е най-важното. Остава така и не правим нищо повече. 
ДАНЧО КИРЯКОВ: Заповядайте колеги, имате думата! Г-н Хаджихристев? 
КИРИЛ ХАДЖИХРИСТЕВ: Уважаеми г-н председател, уважаеми господин кмет, 
уважаеми граждани, уважаеми колеги! Слушах изказването на кмета, имах чувството, 
че се защитава приз за „Кмет на гражданите“, защото в това изказване има много 
противоречия. Вие казахте, че всички ще бъдат еднакви. Първо ще попитам, казвате 
общински футболен клуб с осигурен бюджет и децата няма да плащат такси. А децата, 
които тренират волейбол, ски? Да, слушам, може веднага да ми отговорите! 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Да отговарям ли? 
КИРИЛ ХАДЖИХРИСТЕВ: Да. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Значи, пак казвам, ако нямаше проблеми във футболния клуб, 
нямаше да разваляме статуквото. Но единствено футболния клуб всеки месец търси 
пари от Общината. 
КИРИЛ ХАДЖИХРИСТЕВ: За кой футболен клуб говорите от двата? 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Действащия, как за кой? 
КИРИЛ ХАДЖИХРИСТЕВ: Кои са действащи? 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Аз затова помолих г-н Кюлхански. 
КИРИЛ ХАДЖИХРИСТЕВ: И защото стигнахме до тук, още един въпрос. Документът, 
с който Общината е пратила до Областния съвет в Кърджали за включване на общински 
футболен клуб в програмата на първенството. И аз не мога да разбера общински 
футболен клуб, включен в първенството, играе официални мачове, такова лице, такова 
животно няма изобщо в правния мир. Как стават тези неща? 
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НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Значи аз смятам, че го казах много ясно защо говорим за 
футбола, на първо място. Защото проблема е във футбола. Затова и казах, а пък вече 
тези подробности, аз не съм писал никакво писмо в Кърджали. 
КИРИЛ ХАДЖИХРИСТЕВ: Какви проблеми има във футбола, кажете ми? 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: До колкото знам има задължения. Вие не ги знаете, г-н 
Хаджихристев 
КИРИЛ ХАДЖИХРИСТЕВ: Кой  клуб има задължения? 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: На г-н Кюлхански. Вие не ги знаете, но аз ги знам, защото 
всеки месец водим разговори. Вие няма от къде да ги знаете проблемите, прав сте. 
ДАНЧО КИРЯКОВ: Господин Хаджихристев, не може да сравнявате футбола с 
волейбола. Феномен е футбола, феномен. 
КИРИЛ ХАДЖИХРИСТЕВ: Понеже се обърнахте и веднага ставам да ви отправя 
реплика. Някои пък не могат да сравнят волейбола с футбола. Защо така обиждате 
другите спортове и децата, които тренират другите спортове? 
ДАНЧО КИРЯКОВ: Не ги обиждам, аз искам да кажа, като общо маса на фенове и на 
упражняващи спор. В този смисъл го казвам, като брой хора. 
КИРИЛ ХАДЖИХРИСТЕВ: Моля ви, да ни предоставите документа. Кой е изпратил 
документа за регистрацията на Общински футболен клуб „Родопа 2018“ в Областен 
съвет към БСФС в Кърджали? Това ме интересува. 
ДАНЧО КИРЯКОВ: Г-н Кюлхански имате думата! 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Само за футбола и волейбола все пак, защото е зададен към 
мен въпроса. Значи, 2011-та, аз не случайно казах, че всички спортове са различни, 
2011-та спортната зала зимата температурата беше под 10 градуса. Сега температурата 
в спортната зала зимата е нормална за спортуване. Тоест ние осигурили всички условия 
за спорт. Реновирана спортна зала… 
(Реплика на Михаил Генчев, от място /не се чува.) 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Ще се прекъсваме ли? Аз съм извикал, не случайно поканих 
родителите. Да чуем и тяхното мнение. Затова казвам волейбола. Различни спортове, 
различни разходи. Волейболът няма този проблем Ако родителите…, и почнем с 
футбола, ще минем и към другите спортове. 
КИРИЛ ХАДЖИХРИСТЕВ: Защото пак беше отправено към мен, затова взимам 
думата. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Какво съм отправил? 
КИРИЛ ХАДЖХРИСТЕВ: Относно залата. 2011 година как залата беше студена, след 
2011-та е топла. До 2011-та обаче се упражняваха няколко вида спорт в залата. След 
като махнаха ламперията и сложиха гипскартона, вече само волейбол и баскетбол се 
играеше. Иначе се играеше и футбол на малки вратички, тенис. Ако мислите, че  по 
този начин сте направили спортната зала по-многофункционална, браво! 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Благодаря за поздравленията! 
ДАНЧО КИРЯКОВ: Заповядайте г-н Кюлхански! 
ВАЛЕНТИН КЮЛХАНСКИ: Уважаеми господин кмет, уважаеми господин 
председател на Общинския съвет, уважаеми колеги, уважаеми граждани на град 
Смолян! Какви бяха мотивите да се учреди футболен клуб „Родопа Смолян“? След 
приключване на дейността на Професионален футболен клуб „Родопа“ – Смолян, който 
още не е юридически заличен, но няма никаква дейност поради финансови задължения, 
и същият вече не е член на Българския футболен съюз. С оглед да се продължи 
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развитието и съществуването на футбола в Смолян, с няколко бивши футболисти и 
деятели се учреди и регистрира сдружение с нестопанска цел в обществена полза 
Футболен клуб „Родопа Смолян“ на 11.08.2011 година. През изминалите 7 години се 
изгради структура, съгласно Устава и наредбите на Българския футболен съюз. В 
момента участваме в зона „Пловдив“ с 5 юношески отбора и с един мъжки отбор в 
между областната група. В клуба работят треньори с необходимия опит и лиценз. Всяка 
година сме получавали субсидии от Община Смолян на базата на Наредба за 
субсидиране на спортните клубове и критериите към нея. Също така, със съдействието 
на Община Смолян, сме получавали и други средства от други юридически лица. За 
нормалното протичане на дейността на клуба със съдействието на ръководството на 
клуба, други частни лица и членове на Управителния съвет, са помагали финансово 
през всички тези години. По отношение на тренировъчния процес се събират такси на 
базата на двустранен договор между клуба и родителите, който е по 30.00 лева на 
месец. Тези средства отиват основно за възнаграждения на треньорите. Всички 
треньори са с трудови договори към футболен клуб „Родопа Смолян“. През последните 
две години Община Смолян поема транспорта отделно от критериите по Наредбата. 
Всички деца от детско-юношеската школа имат между 16 и 18 тренировки на месец. 
Футболният клуб е член на Българския футболен съюз от 14.02.2014 година. Вписан е 
в Министерството на физическото възпитание и спорта на 12.11.2012 година и 
Министерството на правосъдието на 08.12.2011 година и искам да заявя, че клуба няма 
никакви задължения към днешна дата и до момента сме се справяли със ситуацията. 
Въпросът е, че ако искаме нещо да надграждаме, тогава сме идвали и….. слушате ли 
ме? Искам да заявя, че до момента с детско-юношеската школа сме се справяли 
перфектно. Нямали сме никакви проблеми от гледна точка на финансирането. 
Единствено, когато сме искали да надградим с мъжкия отбор да направим нещо. 
Голяма лъжица е мъжкия отбор, това е истината. И това лято, ако си спомняте на среща 
юни месец, бяхме аз, вие и още двама членове от Управителния съвет – Красимир 
Исаков и Валентин Янев и говорихме за нещо, което вие знаете за какво говорихме, 
дали да върнем футболисти, дали да тръгнем да правим отбор и да влезнем във „В“ 
група. Разбрахме се, стиснахме си ръцете, така беше. След два месеца ситуацията е 
друга. Благодаря! 
(Ръкопляскания в залата.) 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Един въпрос г-н Кюлхански. Има ли задължения клуба? 
ВАЛЕНТИН КЮЛХАНСКИ: Няма задължения. Ако има някакви те са текущи, които 
просто…  
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Не, не аз ще изслушам и родителите и ако наистина е така аз 
ще си оттегля докладната. Или пък ще приемем докладната, пък няма да има дейност 
този клуб. Щом няма деца няма да има дейност. Факт е, аз казах. Мен ме интересуват 
децата. Ако всичко е нормално, няма никакъв проблем. 
ВАЛЕНТИН КЮЛХАНСКИ: Искам да подчертая, че последните години парите от 
Общината ги получаваме, аз споменах, на базата на критерия по Наредбата. Да, вие сте 
съдействали, споменах как и какво. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Чух, благодаря за което! Така, че ако всичко наистина е добре 
с финансиране и всичко, аз ще оттегля докладната, но исках да бъде пред родители, да 
се знае. Защото каквото и решение да вземем, искам да е подкрепено от родителите. Не 
е ли подкрепено от родителите, всичко няма смисъл. 
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ВАЛЕНТИН КЮЛХАНСКИ: Не знам кой ви е излъгал за задълженията. Благодаря! 
ДАНЧО КИРЯКОВ: Г-н Кръстанов, г-н Топов, след това г-н Събрутев. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Благодаря ви г-н председател, уважаеми г-н кмете, 
уважаеми колеги и гости, уважаеми представители на печатните и електронните медии! 
Решили сме да правим нещо, но да го правим така, че да се поражда конфронтация и 
да се създава напрежение. Не знам защо. Мисля, че това не е подходът да се решават 
подобни проблеми. Аз съм от хората, които в своята битност на ръководител от местно 
и областно равнище, изключително много съм държал за развитието на материалната 
база на спорта в града и в региона. Имам отношение към този въпрос, въпреки, че пряко 
не съм се занимавал с футбол, главно с технически спортове. През 2013-2014 година, 
именно публично инвестиционната програма на правителството на Орешарски отдели 
най-голямата инвестиция за развитие и укрепване на спортната база в Смолян. 5 
милиона за спортна зала, басейн и стария стадион. Разбира се, те бяха реализирани в 
мандата на г-н Николай Мелемов, но аз и Дора Янкова получихме поздравления при 
откриването им от името на премиера Бойко Борисов. И имаше доста хора, които 
видяха това. Той казва следното: „Вие намерихте парите, а ние ще намерим възможност 
да завършим всичко това, което се прави тук.“ От тази гледна точка, приемете моето 
изказване като изключително ангажиращо и целящо да внесе определено спокойствие 
и балансираност в днешния дебат. Аз съм много притеснен от няколко неща. Има една 
функционираща структура – футболен клуб. В момента се цели създаването на 
общинска структура. Отново искам да подчертая, Община Смолян като юридическо 
лице, като орган, изпълнителен орган на местна териториална общност, създава друго 
юридическо лице. Разбира се, с нестопанска цел, но забележете, аз съм удивен, удивен 
съм! В точка първа от Учредителния протокол пише: „Като юридическо лице с 
нестопанска цел по Закона за юридическите лица, развиващо дейност в частна полза.“ 
Четете ли си документите, които внасяте г-н кмете? Как тогава е допуснато това? 
Документът, който ни е раздаден на нас, определя футболния клуб, който вие искате да 
учредите, като юридическо лице с нестопанска, в частна полза. Аз съм удивен! Това е 
абсолютно недопустимо. Второ, някой си е позволил да обяви регистрацията. Моля, не 
разбрахте какво говоря ли? Я погледнете документа! (Реплика от залата /не се чува.) 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Е, тогава какво да говорим нататък?  
ДАНЧО КИРЯКОВ: Тази думичка в частна полза, извинявам се, че ви прекъсвам, ако 
си спомняте, преди два общински съвета с г-н Милко Гавазов отново имахме спор. Това 
е текст от закона, в частна полза. Такъв е текста в закона. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Уважаеми г-н Киряков, аз много добре чета този закон, 
защото ръководя сдружение с нестопанска цел 11-та година. В обществена полза обаче. 
Но нека да не водим този спор тук, нека да не водим. Това е въпрос, който засяга 
примерно конкретни текстове в един нормативен акт. Аз съм удивен от 
изключителното самочувствие на хора, които могат да изпратят документ за 
регистрация на общински футболен клуб, преди той да е учреден. Това е другото нещо, 
което ме поставя в абсолютно недоумение. И трето, като се тръгва към подобно 
начинание, трябва да се тръгне с конкретна разработка, какви допълнително средства 
може да осигури общината, да формулира бюджета. Някой беше казал в заседание на 
постоянна комисия, че ще има бюджет този клуб. Когато говорим за бюджети, 
съществени са единствено числата. Щом ще има бюджет, моля ви, представете ни този 
бюджет. И не ни представяйте да одобряваме в проект за решение празни бланки на 



Протокол № 45/19.11.2018 г. 

  

8 

 

учредители. Това също не го разбирам. И не на последно място, в едно от заседанията 
на комисиите, няма да цитирам колега, беше казано, че в Италия, в Испания, в 
Аржентина футболът е бизнес. А в България какво е? Политика. И така да бъде, дори 
да приемем, че е така, нещата, които се внасят в тази зала с подобен характер и важност, 
които пораждат напрежение, може да бъде от неразбиране, може да е от неизясняване, 
трябва да бъдат подготвени изключително елегантно, за да не се стига до конфликт. В 
момента не сме на ръба да предизвикаме конфликт отново заради това каква да бъде 
структурата на общинския футбол. Това, което направихте като въведение, г-н кмете, 
са общи приказки. Вие казвате няма да има такси, но вие трябва да излезете пред нас 
щом искате нашето съгласие за изграждането на подобен клуб като структура, като нов 
структурен елемент, главно с няколко неща. Какви пари може и какви ще поискате от 
нас да осигурим на този клуб? Защо само на него от друга страна? Няма ли това да 
създаде напрежение в другите сектори? И община, която в момента полага усилия да 
не увеличи, или увеличава цената на храненето в детските градини, търси 
допълнителен ресурс да развива футбол. Това се говори по улиците на Смолян. За мен 
не е добре подготвено това ваше начинание. Вие или хората, които настояват да решите 
въпроса по този начин, не са подготвили достатъчно добре документите. В това число 
с частната полза, с предварителната регистрация, което е абсолютен гаф, който го е 
направил. И трето с липсата на числа, които да ни убедят, че по този начин по-добре 
може да се развива наистина цар футбол. Така е, футболът е най-масовия спорт, но това 
не значи, че така лековато трябва да се произнасяме по този въпрос. Предлагам ви да 
подготвите по-добре нещата и ако те са достатъчно убедителни, аз ще ги подкрепя, но 
на този етап ще се въздържа. 
(Ръкопляскания в залата.) 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Аз обаче, независимо какво ще решим, както казах, ще решим 
което е добре за децата, но се радвам, че има тази дискусия, защото в един момент 
разбрах, че много хора ги вълнува футбола. Примерно вас не знаех досега, че ви 
вълнува футбола.  
(Михаил Генчев, от място: Има ли в България някой, който да не го вълнува?) 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Пред телевизора всички. Имам в предвид смолянския футбол, 
за смолянските деца. Радвам се на тази дискусия, която става, защото много е важно 
наистина да решим. Казвате къде е бюджета? Ами бюджет ще бъде приет от 
Общинския съвет. До сега приемали ли сте бюджет на този футболен клуб? Знаели ли 
сте? Защото аз знам, че няма спокойствие в финансовата издръжка на този футболен 
клуб и няма законен начин Общината повече от това да помага при тази ситуация. 
Затова повдигам въпроса. Но това, което казвате вие за детските градини, разликата е 
съществена. И ще ви кажа защо. Тук става въпрос, както казах, нов рецептурник, нови 
храни в детските градини. Общината субсидира детските градини плюс минус 20-30 
хиляди, 900 хиляди всяка година. Тоест така или иначе в детските градини Общината 
поема големия разход. Но тук става въпрос за едни 60 000 на година. 
ДАНЧО КИРЯКОВ: Пак е за деца. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Все е за деца. Тук става въпрос за 60 000 на година за 
футболния клуб, което можем да си позволим Общината. А тук за детските градини 
ние до тук даваме 900 000 лева субсидия на детските градини. Не ги търсим от 
родителите. Така че не виждам как може да сравнявате две неща, които нямат 
сравнение. Те са две различни дейности, и без двете не може. Мисълта ми е, единствено 
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повдигам въпроса, пак казвам като тема за дискусия. Затова се и радвам, че има 
дискусия. Но политика в тази работа няма. Много гора ми казват: „Идват избори, не 
трябва да се вдига това, не трябва да се повдигат.“ Да, обаче това са теми, които засягат 
нашите деца. Нека да ги повдигнем, да ги решаваме заедно. Затова и направихме 
отделна сесия с дискусия и след тази дискусия или се оттегля точката, или ще гласувате 
каквото решите. Но няма да допуснем да се приеме решение, което ще влияе лошо на 
футбола и на децата, които спортуват. Дискусия, само, че вие искате да го обърнете на 
политика. Радвам се, че много хора ги вълнува футбола, радвам се, че я има тази 
дискусия. 
ДАНЧО КИРЯКОВ: Г-н Топов. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Аз имам дуплика. 
ДАНЧО КИРЯКОВ: Извинявайте! Заповядайте! 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Благодаря ви г-н председател! Уважаеми г-н кмете, аз мога 
да ви кажа като искам да развивам ориентиране туристическо или автомобилен спорт, 
отбелязвам, че от 1982 до 1989 това съм правил, мога да ви кажа какви средства са 
необходими и да почна от това, ако искам да правя структурни промени. Вие сега чак 
споменахте 60 000. И с 60 000 ако смятате, че ще постигнете международно равнище 
на смолянския футбол, значи пак нещо не е наред. Защото това е една от целите, които 
се залагат в устава. Моля ви, кажете ни какъв ресурс може да отдели Общината според 
вас, за да обсъждаме и това, за да сме наясно всъщност. Това начинание  тръгва 
изключително кухо, разбирате ли го това? 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Не, не го разбирам! Вие не разбирате явно. Значи родителите 
дават около 30 000 сега годишно.  
(Димитър Кръстанов, от място: Каква стойност?) 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Нали обяснявам. Досега родителите дават 30 000, Общината 
дава 20 000 и те не стигат. Реалната издръжка на една детско-юношеска школа в 
Смолян е към 60 000 лева. Това е положението. Ето, аз съм гледал отчети всяка година, 
вярно не са официални, написани са от счетоводител на клуба. Това е положението, 
затова го казвам. Тук не става въпрос за международно ниво. 
(Димитър Кръстанов, от място: Как? То пише в документа, че трябва да се вдигне 
равнището…/не се чува.) 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: От място. Това го пише в документите, че трябва да се 
издигна на международно ниво. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Дай Боже! Дай Боже! Дай Боже! Тук говорим за детско-
юношеска школа. 
(Георги Глушков, от място: Аз се извинявам, дайте възможност и ние да кажем какво 
мислим.) 
ДАНЧО КИРЯКОВ: Съжалявам много, г-н Топов има думата, след това г-н Събрутев. 
ФИЛИП ТОПОВ: Така, уважаеми колеги, скъпи гости! Ще помоля за моите 5 минути, 
толкова ми е по изказване, защото аз ще бъда по-скоро теоретичен, от колкото по 
целесъобразност моето изказване. Много пъти съм казвал в тази зала, че пътя за Ада е 
покрит с добри намерения. За съжаление, практиката много често го потвърждава това 
нещо. Другото, което е, пак много често повтаряно от мен, че определени докладни 
записки небалансирани, не добре подготвени от съветниците на г-н Мелемов, който аз 
много уважавам, той се предоверява и това му е голямата грешка, съм казвал, че се 
чувствам неудобно в тази зала понякога, на днешното заседание пак се чувствам много 
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неудобно. Спортът, уважаеми колеги и скъпи граждани, водещия принцип е за 
масовост, това е така наречения Феър Плей  /англ. Fair Play/. Всички в залата знаят 
значението на този израз. Да, ама не казваше един журналист. Защото нашия Феър 
Плей в момента по отношение на регистрацията, искането и т.н. на това извинявам се 
за нарицателното, което употреби г-н Хаджихристев, че в правния статут не 
съществува ФК „Родопа Смолян – 2018“ и прочие. Затова ще ви помоля, с риск да бъда 
малко по-обстоятелствен, да ви зачета какво е взело като решение заседанието на 
Областния съвет на Българския футболен съюз в Кърджали. Моля наистина да ме 
изтърпите малко. Това може да си го свалите от сайта на Областния съвет, но все пак 
за хората да чуят в залата за какво иде реч. „Във връзка с подадено уведомление от 
15.10.2018 година на Футболен клуб „Родопа 1927“ – Смолян и последващата молба от 
ОФК…“, разбирайте общински футболен клуб „Родопа Смолян 2018“, „… на 
извънредно заседание, проведено на 16.10. на Областния съвет Кърджали, взе следните 
решения: 1. Поради финансови причини отбора на ФК „Родопа 1927“ – Смолян 
прекратява по-нататъшното си участие в областната структура за футбол мъже, 
няколко пъти ще обърна вниманието за мъже, а не за деца, Кърджали – Смолян, 
съгласно Наредбата за първенствата и турнирите 2018-2019 година на Българския 
футболен съюз, всички резултати до момента на горе посочения отбор се анулират.“ 
Край на цитата. Втората точка от решението. „Съгласно Наредбата…“, да не ви я 
цитирам повторно, БФС приема молбата на ОФК „Родопа – Смолян 2018“ за включване 
ва между областната футболна група…“ пак повтарям „…мъже Кърджали – Смолян за 
сезона 2018-2019“. И трето колеги. „ОФК „Родопа – Смолян 2018“ следва програмата 
на отказалия се ФК „Родопа 1927“, като анулира срещите до тук. Ще се проведат в 
рамките на есенния полусезон по допълнително изготвен график към Областния съюз 
на ФБС Кърджали“ и прочие. Обръщам внимание на всички заинтересовани граждани 
да обърнат внимание на хронологията колеги. Молбата и на единия клуб, и на не 
съществуващия юридически клуб е подадена на 15.10. Заседанието на Областния съвет 
– Кърджали се провежда на 16.10., един ден след това. След това скоропостижно се 
допуска да участва в състезанията нерегистрирания футболен клуб „Родопа – Смолян“ 
мъже, за трети път ви казвам. И затова, това, което се говори тук за децата и т.н., просто 
г-н Мелемов не е феър плей по отношение на гражданите и по отношение на нашите 
съветници. И в тази връзка искам да ви кажа, уважаеми колеги, защо аз ще гласува 
„против“ това нещо. Не затова, че не искам да има футбол, не затова, че не искам в 
Смолян да се развиват децата, а заради това, че тотално се погазват нормативните 
изисквания. Има правилник уважаеми дами и господа! Този правилник гласи за статута 
на футболните клубове, членове на българския футболен съюз, София, октомври 2018 
година. Да не ви губя времето, обърнете внимание на този Правилник в чл. 1, ал. 1 
какво казва: „Условията за реда за участия в състезания на футболни клубове“ и са 
изредени вече съответните условия. Изискват се тука над 15 документа, регистрацията, 
като част от тях трябва да бъдат нотариално заверени. Какво е това, което ви смущава 
и което трябва да знаят всички хора? Този футболен клуб „Родопа 2018“, уважаеми 
дами и господа, е допуснат до състезания, до футболни състезания, не горе в махалата, 
преди да е спазена тази процедура като ред. Това доказва още веднъж, че когато има 
някакъв зор, извинете ме за израза, цялата система като ред, като хронология, като 
органи, за два дена вземат това решение и пускат Футболен клуб „Родопа 2018“ да се 
състезава по футбол в областна група. Аз моля наистина да бъда правилно разбран. В 
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никакъв случай не съм против спорта, в никакъв случай не съм против футбола. Дайте 
да го направим като хората. Тук са нещата и по отношение и на волейбола, и на 
плуването, и на всичко, където Община Смолян има традиции. Още нещичко да ви 
кажа и завършвам. Значи тук да вкарваме в противоречия на децата с едни приказки от 
рода, че ще платим на едните, а на другите няма да платим, просто е непочтено. Да не 
употребя някаква по-силна дума. Как ще възпитаме тези деца, които са в единия клуб 
– 1927, че евентуално могат да бъдат прехвърляни в обозримото бъдеще. Дали ще бъде 
регистриран този футболен клуб 2018 или не, е въпрос на време и въпрос на законови 
изисквания. Че там няма да плащат нищо, ще им се плаща и да се прехвърлят тия 
дечинки, извинявайте за нарицателното, да отидат там. Недейте бъркайте най-вече 
самите деца. Недейте да бъркате и родителите. Ако отидете по улиците и се раздвижите 
и чуете какво се коментира, кой има интерес да се създаде това ново, хайде да не казвам 
израза на г-н Хаджихристев, този нов клуб при съществуващ клуб, при доказани успехи 
на съществуващия клуб? Ясно е, че интерес има някой от цялата тази история. И 
понеже тази община се управлява наистина не прозрачно, създава се у хората 
впечатлението, че става нещо скрито покрито. Пак говорим, хората коментират пак за 
някаква уйдурма и т.н. Затова най-разумното, което може да направим, е това нещо, 
което сте го внесли, да си го оттеглите. И ако имаме наистина намерение да развиваме 
футбола и имаме парични възможности, да подкрепим футболния клуб, който в 
момента е с определени и резултати и възможности. Има изградени поредица отбори, 
те съществуват, те са на първо място. По-нататък. Този клуб е направил по съответния 
законов ред бъдещо общо събрание на този клуб, там ще се вземат решения, ще се 
отчита какъв е и прихода и разхода на този клуб. Там е дадена възможност кандидатът, 
който иска да стане председател на футболен клуб, да стане председател на него клуб 
с доказани успехи, а не да мечтае и да става председател на несъществуващия клуб 
„Родопа 2018“. Съжалявам много, че съм толкова емоционално настроен, но това е 
стил, уважаеми граждани, това е начин на управление. За едно нещо да е възможно да 
се прави сега и веднага, за други неща дето се казва да не се никакво обръщение. 
Господин кмете, пак ви казах, това не е ваша заслуга, разберете го много правилно. 
Това е заслуга на вашите съветници, които са ви подвели за пореден път. Феър плей 
и с к а  д а  о т т е г л и т е  т а з и  д о к л а д н а . 
(Ръкопляскания в залата.) 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Г-н Топов, много пъти, когато обществото или пък 
общинските съветници болшинството са били против, съм оттеглял. Няма проблем и 
сега. Само, че аз поисках да се разгласи да дойдат родителите, за да чуем и тях. Иначе, 
ако това беше вярно, тъй като вие видяхте публика и решихте да говорите, аз искам да 
говорим за футбола и за децата. Това, което казвате излиза, че аз искам искам да стана. 
Ето, Кюлхански е тук, има и други хора, които са присъствали на срещите, още от 2009 
даже, тогава искаха областния управител, по-късно и на мен са ми предлагали, да стана 
президент на футболния клуб. Така, че не е проблема кой ще е президент. Нима, ако не 
е г-н Кюлхански нещата ще се срутят? Той самият го е казвал и е коректен в това 
отношение. На мен ми е предлагано да стана президент. Аз не искам да се занимавам, 
нямам време да се занимавам и с футбол, нито с друг спорт. Не искам да ставам 
президент. Ако съм искал, щях да стана. Тука въпросът е по-скоро основен. Как да 
направим така, че да има спокойствие и да се гарантира финансирането? И да не се 
занимават нито родители, нито никой друг, да е гарантирано финансирането на 
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футболния клуб. Така, че тези внушения, че аз искам да управлявам футбола или че 
искам да бъда президент, са не некоректни, просто няма нищо общо с истината. Пак 
казах, и г-н Кюлхански е тука, и има други хора, които са присъствали на срещата, така, 
че ми е предлагано много пъти да влезнем в Управителния съвет, да стана президент.  
Не това е целта. Тук не трябва да опира до мен или до г-н Кюлхански. Тук опира до 
това как да направим така, че най-масовия спорт, където има почти 200 деца, да има 
спокойствие, да има прозрачност, да се гласува бюджета от Общински съвет и никой 
от нас повече да не се занимава. Има си счетоводители, ще си има управителен съвет, 
хора, които ги боли за футбола. Родители да влезнат и да не коментираме тази тема. А 
вие внушавате, че аз искам да управлявам едва ли не футбола. Няма нищо вярно. 
Всички, които ме познават знаят, че никога не бих си позволил за сметка на децата аз 
да управлявам футбола. 
ФИЛИП ТОПОВ: Г-н Мелемов, Николай! Ние с вас си говорехме на малки имена преди 
известно време. Исках да спестя един въпрос. Кажете, ако обичате, кой подписа от 
името на Футболен клуб „Родопа 2018“ заявлението до Кърджали? Кое физическо лице, 
ако обичате? Този въпрос исках да ви го спестя, но все пак, за да ви извадя от малко от 
неудобното положение кажете кой го подписа това? 
ДАНЧО КИРЯКОВ: Вижте, вижте, г-н Топов. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Аз не съм подписвал. 
ДАНЧО КИРЯКОВ: Г-н Топов, има една малка подробност. В Наредбата на футболния 
съюз позволява да участва в първенството футболен клуб, който е в процес на 
регистрация.  
(Димитър Кръстанов, от място: Как разбрахте, че процесът е започнал?) 
(Кирил Хаджихристев, от място: Той как почна процеса?) 
ДАНЧО КИРЯКОВ: Нито аз, нито кмета, нито вие разбира за този процес. Разбрали са 
футболния съюз. Така че този въпрос към тях трябва да го зададете. Наистина е така.  
(Кирил Хаджихристев, от място: Дайте го този документ.) 
ДАНЧО КИРЯКОВ: Аз просто ви изяснявам по отношение на наредбата как стоят 
нещата. А това, че футболния съюз е допуснал, той се позовава на тази наредба. Г-н 
Сабрутев! 
СТЕФАН САБРУТЕВ: Уважаеми господин председател, уважаеми господин кмет, 
уважаеми колеги, скъпи съграждани, журналисти! Моето мнение относно тази 
докладна го изказах надълго и нашироко на предходното заседание. Убеден съм, че г-
н Мелемов ще оттегли докладната, защото той сам знае, че тя няма да мине. Няма да 
мине, защото както много докладни не са подготвени както трябва. Аз ще цитирам, 
може и да сбъркам точно, но уважаваната от мен адвокат Каменова ви обясни много 
ясно, че не е издържана юридически. Тя каза: „Да, аз ще подкрепя, ако вие промените 
и я въведете във вид, който ще бъде юридически издържан“. Аз не съм юрист и не знам 
какво трябва да се направи точно, но нали от това, че все пак се доверявам на юристите, 
които са в Общинския съвет разбирам, че не са точни нещата. От самолет се вижда, че 
има съставяне на документи с невярно съдържание във всичко това, което до тук чух. 
И сигурно и малките деца вече от отбора го знаят, че някой се е подписал, някой е подал 
някакви документи и т.н. Аз знам, че вие обичате спорта и милеете за него много. Не 
знам тази година колко средства сте предвидили за футболния клуб да отдели 
Общината, защото ние ги даваме за спорта после вие ги делите по сложната система, 
която сме гласували ние Общинския съвет. 
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НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Има комисия, която решава. 
СТЕФАН САБРУТЕВ: Да, въпроса е колко са? Вие знаете ли ги все пак? 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Знам ги. Вие знаете ли ги? 
СТЕФАН САБРУТЕВ: Не, не ги знам. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Ще ви ги кажа. 
СТЕФАН САБРУТЕВ: Така. Първия ми въпрос е всъщност колко са средствата за тази 
година предвидени? И ще повторя въпроса на господин Кръстанов, на който не 
получихме отговор, че все пак когато се създава едно дружество със стопанска или не 
стопанска цел, би трябвало да е ясен какъв ще е бюджета. Ако аз създавам такова 
дружество, предварително ще си направя един бизнес план какви средства ми трябват 
и съответно ще търсим начини да ги осигурим. Аз съм убеден, че няма само общината 
да се налага да финансира който и да е футболен клуб и който и да е спортен клуб. И 
искам да отправя една молба към вас. Тъй като ние ще гласуваме бюджета за футболния 
клуб, който и да е, аз ще го подкрепя. Ако вие не го предложите, аз лично ще го 
предложа когато гласуваме бюджета, за следващата година бюджета на футболен клуб 
„Смолян“ да стане 100 000 лева. Само за футболния клуб, за да може наистина да се 
борим за влизане във „В“ група. Защото каквото и да си говорим, вие питате кажете ми 
как. Аз ще ви кажа как. Спорт и футбол в България се правят с пари, в чужбина също. 
Ако не са с пари са с много пари. Затова това е моето предложение, тук има достатъчно 
хора, надявам се ще присъствате на приемането на бюджета, за да може догодина да 
имаме отбор във „В“ група. Благодаря! 
(Ръкопляскания в залата.) 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Само да отговоря. Първо, защото все пак основното на това 
заседание е да чуем родителите. На въпроса на Кръстанов отговорих, около 60 000 за 
детско-юношеската школа. За „В“ група отдавна сме говорили и с треньорите, и с 
ръководството. Трябва да влезнем във „В“ група само, че без бразилци. Разбирате ли 
ме? Защото обърнахте го на пари. Да, парите наистина са важни, но смисъла според 
мен е, да има детско-юношеска школа и вече, ако тя произведе играчи, които могат да 
влезнат във „В“ група, да влезнем във „В“ група. Но няма нужда, защото и това сме го 
видели един човек да няма от „Родопа“. Тогава, ако ще и в „А“ група да е, какъв е 
смисъла? Без бразилци да си направим добър клуб с добри основи. Те нещата ще си 
дойдат на мястото. Но ходил съм и на двата мача за влизане във „В“ група. Не можаха 
за съжаление. Но не основното е „В“ група. И тя е важна, но по-важното е детско-
юношеския футбол. Затова и аз отговорих на Кръстанов на въпроса. Около 60 хиляди 
е издръжката на детско-юношеската школа. Плюс поддръжката на базата, която така 
или иначе Общината я прави и ще я прави винаги. Това пак държа да се знае, че 
независимо как ще мине докладната, базата ще се поддържа от Общината, независимо 
кой ще е президент на клуба. Пак казвам, тука не става въпрос. Аз даже му благодарих 
на Кюлхански за това, което е правено до сега. Защото не е лесно, особено без пари. Но 
въпросът е какво правим от тук нататък? Тука опитват веднага да обърнат нещата 
персонално дали тоя или оня. Пак го заявявам, аз няма да се занимавам и не става 
въпрос кой точно. Въпросът е бюджетът да бъде осигурен от Общината, да е общински, 
родители да влезнат в Управителния съвет и всичко да е прозрачно. Аз не виждам какво 
лошо може да стане. Затова поканихме и хората да дойдат. Нека те си кажат мнението. 
Докладната ще я оттегля само ако видя, че наистина хората не искат да се променя 
статуквото. 
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ДАНЧО КИРЯКОВ: Заповядайте, г-н Хубенов. Момент, момент. Г-н Кръстанов, нещо? 
(Димитър Кръстанов, от място: Процедура само.) 
ДАНЧО КИРЯКОВ: Да, заповядайте! 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Извинявам се на г-н Хубенов. Само по един процедурен 
въпрос. Направих си справката, знаете комуникациите са с големи възможности днес. 
Абсурдно е това, което и одеве казах, искам да го подчертая с особена сила. Общината 
да става учредител на юридическо лице с нестопанска цел в частна полза. И сядам. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Г-н Кръстанов, ако наистина е така, ще го променим в 
докладната. Това е най-малкият проблем. За мен е по-важното да се чуе мнението на 
хората. Давате предложение и го променяме. Ако това е наистина препъни камъка. 
Въпросът е дали ще стигнем до там въобще. 
ДАНЧО КИРЯКОВ: Заповядайте, г-н Хубенов. 
АЛБЕН ХУБЕНОВ: Уважаеми г-н кмет, председател на Общинския съвет, общински 
съветници, дами и господа! Ще изложа мнението на Футболен клуб „Родопа 1927“. 
Искам изказването ми да е в духа на това, което предложи г-н Кръстанов. С надежда 
нещата да се получат, миналия път изказването ми беше с много по-малко фактология. 
Но все пак ще напомня за това, което направиха управниците на града, когато се реши 
Футболен клуб „Смолян 2000“ да приеме името „Родопа 1927“, да влезнем във „В“ 
група и футболът да се развива. Всичко това се получи, бяхме обединени. Г-н 
Кюлхански в своето изказване започна историята на футболният клуб, на който е 
председател от 2011 година. Когато ние бяхме заедно, имаше една среща в „Миродато“, 
където бяхме двамата и друг свидетел е бил само Господ, където аз му казах „Ако 
искаш, ти продължи“, защото имаше известни напрежения в клуба, „направи отбора 
„В“ група, продължавай“. Той ми каза „Няма да се занимавам, действай ти.“ Имахме 
среща и с треньорите тогава, г-н Велинов е тука, в неговия магазин, Чаушев, Хаджиев, 
че си стискаме ръцете, вървим напред. Но така или иначе в един момент беше 
регистриран. Те са имали своите съображения. Така са решили, така са го направили. 
Регистрираха този футболен клуб. И смея да кажа, че това, което аз предложих е да 
разделим наборите, за да не противопоставяме едни и същи деца от града в един и същи 
набор. Но нямаше разбиране по този въпрос. И ако дейността е била по-слаба, не 
никаква, тук можеше да има доста родители, с които работим. Имахме група от роми, 
три отбора, заедно с момичета, които безплатно са тренирали. Може да има още доста 
родители, които нямат възможност да си плащат такси, децата им искат да тренират. В 
продължение вече на две-три години поради това, че ще се получи някакво обединение, 
не правим това да дублираме групи в едни и същи възрасти. Който е бил на мача между 
двата футболни клуба в Смолян, видя напрежението, видя агитка от деца. Не е слабост 
това, а напротив, гордея се, че не съм допуснал тези сблъсъци до този момент. Това не 
е слабост. И сега има една възможност, тъй като не може разединителя на футбола в 
Смолян сега да стане обединител. Това може да бъде само Общината. Но и да не се 
приеме докладната, да се отхвърли, за една седмица, до 10-ина дена ще има още освен 
децата, които ние сме организирали, още 100-150 деца, с които започваме работа… 
(От залата: От къде бе?) 
АЛБЕН ХУБЕНОВ: Все пак това го говоря на хората… 
ДАНЧО КИРЯКОВ: Уважаеми гости, обръщам ви внимание, че сте длъжни да 
уважавате всеки един, който се изказва в тази зала и да пазите тишина и уважение към 
изказващите се. 
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АЛБЕН ХУБЕНОВ: И моля нещата да не се политизират, а да се гледа малко в 
бъдещето, защото нарочно и миналия път напомних кои направиха футбола да 
продължи на едно добро ниво в Смолян. Тогава г-н Стайков не създаваше проблеми на 
кмета Дора Янкова, нито пък г-н Фиданов, въпреки че са от различни политически 
сили. А се обединиха и нещата се получиха. Така че кой се смее, кой не се смее, лека 
полека онова, което беше на стадиона между двата отбола, ще се вижда по града, но 
никой няма полза от това. И не сме ние виновни, защото не сме регистрирали ние втори 
клуб, а г-н Кюлхански. Освен това, родителите добре да знаят и не мисля, че беше 
добро изказването на г-н Сабрутев и дано БСП се дистанцира от него миналия път, за 
момченцата с коремчета, защото това бяха момчета, които тогава бяха излезли от 
юношеска възраст и трябваше да играят във „В“ група. Но отборът беше торпилиран и 
им остана да пият бира. Така че ако не се получат нещата, не малко от децата, които 
сега тренират, когато приключат с участието си в юноши, ще им остане същото. Така 
че нека да се погледне държавнически. Това призовавам, така че наистина да има 
обединения и нещата да се получат. Но това, което аз съм направил, завършвам само с 
една история, без да имам претенции да се сравнявам със Соломон. При него две майки 
отишли с бебе. Всяка претендирала, че е нейно. Той казал „разсечете го на две, всяка 
да вземе по една половина“. Но истинската майка казва „Нека го вземе другата“. Но 
разделението, ако не се гледа мъдро да знаете, че ще води до все по-големи проблеми 
във футбола в Смолян, което не вярвам някой да го желае. Заради това да се угоди на 
няколко човека мисля, че единствено Общината и мъдрите хора, които от всички 
политически сили могат да ръководят този процес, и затова не го сравняваме с 
волейбола или плуването, могат да се справят с това обединение и баланс. Просто друг 
шанс няма. Благодаря! 
ДАНЧО КИРЯКОВ: Благодаря! Заповядайте за процедура, г-н  Сабрутев! 
СТЕФАН САБРУТЕВ: Аз искам да питам вас, г-н председателю, и г-н Мелемов, като 
вносител. Ако искаше да прави обществено обсъждане с гражданите, би трябвало 
преди да го внесе на сесия да правим това нещо. Нямам против ще чуем сигурно всички 
граждани, но тук сме на сесия в момента и това нещо трябваше г-н Мелемов, да го 
свършите много по-рано, може би преди два месеца, преди да го създадете, да го 
регистрирате и т. н, но както казах одеве, при вас е практика да внасяте неподготвени 
докладни. 
ДАНЧО КИРЯКОВ: Г-н Сабрутев, относно процедурата искам да ви кажа, съгласно 
нашия правилник, който действа, има постъпили две заявления за изказване, както иска 
Правилника, са само две. Едното е, току-що чухме г-н Хубенов и още едно заявление 
има от Росица Христова Данчева. Това са тези, които могат да вземат дума на това 
заседание. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Аз се надявам, че и други ще могат да вземат. За много 
въпроси се правят обществени обсъждания. За съжаление на тези обществени 
обсъждания идват много малко хора. Радвам се, че днес ще стане. Какъв е проблема? 
Или на вас ви трябва много време от общественото обсъждане до сесията да вземете 
решение ли? Тогава какъв е проблема? Нека да чуем хората! Аз го заявявам 
предварително, радвам се, че има дискусия. Защото още 2011-та на предизборна 
кампания направих среща с трите, тогава бяха три футболни клуба, и им казах, че няма 
как в един град да има три футболни клуба. Аз никога няма да ходя на мач „Родопа“ 
срещу „Родопа“, независимо какви години има след това, след името „Родопа еди-
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колко си“. Смешно е, ако ние в един град не обединим усилията си в името на децата и 
спорта. Затова и предизвиквам тази дискусия, но по никакъв начин няма да се запъна, 
ако нашите съграждани, родителите държат да си остане това статукво, на никаква цена 
няма да държа на това. Има двама записани, нека се изкажат всеки който иска. 
Въпросът е днес да решим. 
ДАНЧО КИРЯКОВ: Реплика. Заповядайте г-н Топов! 
ФИЛИП ТОПОВ: Реплика на г-н Мелемов. Г-н Мелемов, вие сам стигнахте до извода, 
че този въпрос е сублимен и се нуждае от много, ама много широко обсъждане първо. 
Второ, аз казвам, че ще гласувам против, защото вие за пореден път поставяте 
общинските съветници да гласуват нещо, което вече е факт. Футболен клуб „Родопа 
2018“ вече игра няколко срещи. Извинявайте Общински клуб 2018-та преди да е 
регистриран, преди да сме дали съгласие, той вече се състезава по футбол. Разбирате 
ли? Затова е неудобно. 
ДАНЧО КИРЯКОВ: Г-жа Данчева искам да знам, тук ли е тя? Ще вземете ли думата г-
жа Данчева или не? Стига да я поискате, заповядайте! 
РОСИЦА ДАНЧЕВА: Уважаеми г-н общински председател, уважаеми г-н кмет, 
уважаеми общински съветници, уважаеми дами и господа! Преди да прочета 
изказването на част от родителите, които сме тук, искам да обърна внимание на 
няколко неща. Първо има дублирани набори. Има отбор, който в момента играе в Зона 
„Пловдив“, набор 2006-та. Може да го проверите, това е публична информация. И 
който половината среща са играни, а другата част от срещите са обявени като 
„служебно загубени“. Също така, клубът „Родопа Смолян“ има социална политика. 
Имаме социално слаби деца, които не плащат такси. Това е хубаво също да се знае. А 
от името на родителите и близките на деца, трениращи футбол във ФК „Родопа 
Смолян“, отново искаме да вземем отношение във връзка с учредяването нов общински 
футболен клуб. Няма да ви припомняме постиженията на децата, трениращи във ФК 
„Родопа Смолян“, тъй като те са публични и всеки от вас може да ги провери, но още 
веднъж ще изкажем нашата гражданска позиция. ФК „Родопа Смолян“ към момента 
разполага с пълен актив от гарнитури. Утвърди се като успешна школа и достойно 
представя Община Смолян. Затова ние родителите и близките на деца, трениращи 
футбол, считаме, че нашият град вече разполага не само с футболен отбор, а и с 
изградена цялостна школа, с добро и ефективно ръководство и треньорски състав. В 
тази връзка смятаме, че не е логично да се учредява нов общински футболен клуб със 
същия статут и сме против това. Силно сме притеснени, че създаването на нов 
футболен клуб ще доведе до разединение на децата и конфликти между тях. Нека 
припомним, че това са е случвало в града преди години, при други спортове и е довело 
дори до физическа разправа между подрастващи. Изключително неприятен е факта, че 
вече има брожения и коментари в обществото сред децата, което излишно ги напряга и 
стресира. Ние родители и близки на деца, трениращи футбол във ФК „Родопа Смолян“ 
заставяме зад сегашното ръководство и треньори на клуба, и ги подкрепяме напълно. 
Това са хората, които с много труд, търпение и усилия изведоха нашите деца до нивото 
на челните редици в първенствата. Не желаем да се променя името на сегашния отбор 
и да ставаме част от друг. Това ще заличи всички постигнати резултати на децата до 
момента. Представете си за един спортист какво е да му отнемат първото място и да го 
върнат в края на класирането. В резултат ще имаме силно демотивирани и разстроени 
деца. Притеснително е, че се предлага сливане на утвърден и работещ клуб, с 
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новосформиран клуб, който има неясно ръководство и неясен треньорски състав. Както 
се изказа една майка, все едно ние да дадем балтон, а те да му зашият копче. Нали 
разбирате, че ако „Ботев“, „Лудогорец“ или „Славия“ ни канят да се обединим, ще е 
различно. ФК „Родопа Смолян“ е сдружение с нестопанска цел и в обществена полза. 
И тъй като няма законови пречки и ограничения, ще се радваме Община Смолян да 
продължава да подпомага финансово клуба, както го е правила и до момента. Както 
знаем, член на Управителния съвет е заместник-кмета г-н Марин Захариев, който има 
възможност в близост да следи и да контролира дейността на клуба. Ако все пак 
Общината желае да има общински футболен клуб, то отново заявяваме, че ще се 
радваме да припознае ФК „Родопа Смолян“ като такъв, ведно със сегашната му 
структура, ръководство и треньори. Нека в него да влязат хора, представители на 
Общината и родители, като членове на сдружението. Така ще се запази името на клуба 
и постигнатите до момента резултати. А Общината ще има възможност да осъществява 
контрол върху дейността. Призоваваме ви решенията, които се вземат днес, да бъдат 
изцяло в полза на децата и спорта. Благодаря ви за вниманието! 
(Ръкопляскания в залата.) 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: И аз бих ви пляскал, защото наистина трябва да бъде в името 
на децата и спорта. Но тука искам само две внушения. Първо, няма вариант децата да 
почнат с 0 точки. Това го казах на родители. Идваха при мен, не вие, други родители и 
ги успокоих. Треньорите няма да се сменят и няма вариант това, което се казва да минат 
с 0 точки. Тука едно нещо да добавя. Пак казвам, не го правя в този момент самоцелно. 
Те нещата се натрупваха с времето. И г-н Кюлхански и писмено е заявил, че е хубаво 
Общината да управлява този клуб. Но чисто юридически и дефакто този клуб има и 
тежести според мен, въпреки че г-н Кюлхански казва, че няма. Винаги може да изкочат. 
Има и други тежести. Така че пак казвам, децата не искам да ги мешим. Където са 
децата, там Общината ще помага. Това е факт. И не на всяка цена да се случи това. 
ДАНЧО КИРЯКОВ: Процедура, г-н Хаджихристев. 
КИРИЛ ХАДЖИХРИСТЕВ: Тъй като виждам много граждани и много деятели на 
футбола, на спорта, предлагам да гласуваме едно предложение да дадем право и на 
други желаещи да се изкажат в рамките на две минути всеки. 
(Ръкопляскания в залата.) 
ДАНЧО КИРЯКОВ: Аз щях току-що да го предложа това нещо. Г-н Захариев беше 
споменат преди малко, ще има думата. Най-напред нека да изпълним процедурното 
предложение на г-н Хаджихристев. Уважаеми общински съветници… 
(Димитър Кръстанов, от място: Процедура.) 
ДАНЧО КИРЯКОВ: Да. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Г-н председателю, г-н кмете, уважаеми колеги! Две минути 
са прекалено кратко време затова, да изложи човек една теза убедително и състоятелно. 
Може би 5 минути, но не повече. Правилно е да се изкажат повече граждани, но имам 
предвид, че двете минути, това са няколко изречения и трудно е да се развие тезата. 
ДАНЧО КИРЯКОВ: По средата. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Предлагам 5 минути. Мисля, че е нормално. 
ДАНЧО КИРЯКОВ: Уважаеми колеги съветници, който е „за“ това да дадем думата и 
на други присъстващи граждани, освен записалите се за изказвания, до 5 минути, моля 
да гласува. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 18, „ПРОТИВ“ – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0. 
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ДАНЧО КИРЯКОВ: Решението се приема. Имате думата. Най-напред г-н Захариев, 
след това г-н Делов мисля, че пожела. Заповядайте! 
МАРИН ЗАХАРИЕВ – зам.-кмет на Община Смолян: Уважаеми г-н председател, аз ще 
се опитам да бъда по-кратък, защото наистина ни е важно да чуем и родителите. На мен 
ми е много болно, че от 2011-та година, може и малко по-рано, но от 2011-та година 
във футбола в Смолян няма единомислие. Има едни деятели, които постоянно са в 
конфликт и точно именно заради това от три клуба, беше инициирана среща в 
Общината, макар че чисто юридически Общината нямаше нищо общо с тия клубове, 
но беше инициирана среща, в която да има обединение. Тъй като някой казват, има тука 
и съветници, това си е бизнес, това са частни неща, защо се бърка Общината. Оказва 
се, че няма как без Общината, не че й е работа. Впрочем в Поморие, в Панагюрище, в 
Монтана, знаем сигурно още 20 места, общините са водещи. Наистина, това е най-
масовият спорт и явно без Общината е трудно. Макар че, пак казвам, знаем 
„Лудогорец“ не му трябва община, но при нас няма как да се случи това нещо. Така че 
имали сме много пъти разговори с фирми, с хора, които казват наистина, Общината 
трябва да застане, за да можем ние да помагаме, да се ангажираме, да има точна и ясна 
отчетност. По никакъв начин не казвам, че в клубовете няма такава. И тука няколко 
пъти се спомена транспорта и че няма задължения. Аз до колкото знам, не виждам тука 
да е г-н Чавдаров, да присъства, но има едни задължения около 20 хиляди лева за 
транспорт, които са извън Наредбата. Така че това, което казва и  г-н Мелемов, има 
едни пари за спорт, които са за миналата година 80 хиляди лева, бяха много по-малко 
и растат. Които не стигат във футбола. По една или друга причина, във волейбола, в 
ските, в другото се оправят. Така че извън тези средства, които се дават за дейност, има 
нужда и от транспорт, който допълнително се покрива. Имаме нужда и от спонсори. 
Ще се върна на думите на г-н Мелемов, радвам се, че се говори  и толкова много хора 
има, да се чуе и наистина да се помогне на футбола, защото с много малки изключения, 
не искам да ги казвам, ние ги знаем, наистина много малки, почти нямаме спонсори. И 
аз мисля, че всички в Управителния съвет и в клуба трябва да си дадат една сметка, че 
това така не може да продължава. Това беше цялата идея. Наистина да се гласува 
бюджет с ясни правила и да се управлява прозрачно. Ако не, нека да остане. Виждаме, 
че има тука различни варианти. Това ще го решат общинските съветници, но наистина, 
идеята е да вървим напред. Не едни групички да продължават да се карат 10-15 години. 
Наистина да стъпи Общината и да има едно единомислие. Пак казвам, от три два, но 
вижда се, че продължават да не вървят нещата. Така че това беше моето изказване. Аз 
вчера случайно си пуснах, гледах волейбол, „Хебър“ – Пазарджик с една хубава 
фланелка, на която отпред пише „Община Пазарджик“ и отзад на гърба един от 
основните спонсори – „Костал“. Фирма, която за мое съжаление, може и в нас да е 
причината, до сега не е помагала на футбола, до колкото знам. Дадох го като пример. 
Нека да бъдат и втора, и трета, четвърта фирма, в едни такива взаимодействия с 
Общината и наистина да вървим напред в спорта. Това е лошото, не стигат парите, 
които са по Наредба, и това може да го потвърди г-н Кюлхански. Така че нека да се 
вземе най-доброто решение. По никакъв начин не искам аз лично, пък мисля и всички 
тука, да го обръщаме на политика и наистина да опира до децата, които трябва да се 
развиват и да играят футбол. Благодаря! 
(Ръкопляскания в залата.) 
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ДАНЧО КИРЯКОВ: Г-н Захариев, най-лесният начин за спонсор е когато клубът е 
общински. В обратният случай отговорът на спонсорите…, заповядайте г-н Делов, в 
обратния случай спонсорите не искат да спонсорират клуб на частни лица. 
(Димитър Кръстанов, от място: В частна полза, ако е, как?) 
(Михаил Генчев, от място: Това не е важно.) 
(Димитър Кръстанов, от място: Как да не е важно?) 
ГЕОРГИ ДЕЛОВ – гражданин: Г-н кмете, г-н председателю! 
ДАНЧО КИРЯКОВ: Ако обичате, микрофона, за да може да става записа за протокол. 
Копчето, копчето. 
ГЕОРГИ ДЕЛОВ: Чува ли се сега? 
ДАНЧО КИРЯКОВ: Сега се чува. 
ГЕОРГИ ДЕЛОВ: В момента предлага се нещо, което е в името на децата на град 
Смолян. Значи, Общината поема ангажимент всичките деца, които тренират футбол, да 
им се осигури нормални условия за футбол, да им се осигури да се освободят 
родителите от таксите, които не са малки. Същевременно цялата общественост трябва 
да знае, че в град Смолян не може да има повече от един клуб и той трябва да бъде 
общински, защото Общината трябва да си поеме функцията. Този клуб общински, ще 
се инвестира в децата. Те трябва да растат първо здрави, прави, след това ще мислим 
футболисти ли ще стават или какви. Тази инвестиция ще се върне след време. Какво 
става сега тука? Кой клуб да бъде, какво да бъде? Вие не говорите по същество на 
въпроса, че трябва да има един клуб и Общината да си поема кръста. Да издържа тези 
деца, да им осигури условия, в които да растат здрави, прави и след това в град Смолян 
те да станат работници. Дали ще са овчари, дали ще са шофьори, дали ще са 
счетоводители. Другият момент. Неправилно е поднесено това където е, че е общински 
клуб се  прави. Тука станахме на другарски съд, бе! Какво кметът казал, какво казал 
този! Истината е една. Няма друга истина. Има децата на Смолян, които трябва да 
тренират не само футбол. Защо говорите само за футбол? Всички видове спорт. И да 
им се даде шанс еднакъв. Децата не са на БСП, не са на ГЕРБ, не са. Децата са на град 
Смолян. И вие като родители и като деятели, и като общественици, мислете трезво. 
Няма какво да делим. Били на този клуб, били на тоя клуб. Те са на град Смолян. И 
тука има място само един клуб и то общински. За да може да се осигурят. Но как да 
стане? Ще гласувате пари, всички да знаят. По радиоуредбата ще съобщите на град 
Смолян колко пари сте гласували за този спорт. След това, клубът, който ще бъде, там 
да се изберат хора, които са специалисти, хора да са вътре, които разбират от тази 
работа. Казва се тука работил, няма да вземам отношение, перфектно, класиране и не 
знам ти какво си. Това в момента няма никакво значение 
(От залата: Как да няма?) 
ГЕОРГИ ДЕЛОВ: Че децата щели да бъдат от това. Ами те са същите деца. 
ДАНЧО КИРЯКОВ: Моля за тишина. 
ГЕОРГИ ДЕЛОВ: Добре. Какво лошо има да се обединят всички в един клуб? 
Извинявайте! Какво лошо има? Напротив, това е целта. Второ. Ще се облекчат и 
родителите, като поеме Общината таксите. И при тази ситуация да се направи едно 
учредително събрание и цял град да участва. И да се изберат такива за управителен 
съвет, да направят програма 5 години най-напред напред как ще се развива този спорт.  
След това кои ще са треньорите, какви ще са правилата. Да, както се прави другаде. С 
конкурс да се назначат, а не да се посочи този или този. Да, специалист ли е, от който 
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и клуб да е, да заповяда. Но не може да се политизират нещата. Най-важното в този 
град са децата. Дайте им шанс да си работят спокойно. Дайте им шанс да се развиват. 
И тази инвестиция се върне след време в града, защото ще имаме здрави люде. Защото 
спортът възпитава на честност, точност, работливост. Ето, това като се постигне, няма 
значение кой управлява клуба. Но въпросът е всички да си вземат кръста. И Общината, 
и родителите, и всички хора, които обичат спорта. Благодаря! 
(Анастас Караджов от място: След гражданите да се изкажа.) 
ДАНЧО КИРЯКОВ: Моля? 
(Анастас Караджов от място: След гражданите да се изкажа.) 
ДАНЧО КИРЯКОВ: Заповядайте за процедура. 
АНАСТАС КАРАДЖОВ: Само искам да помоля председателят на временните 
комисии, имаше предложения постъпили в постоянните комисии. Моля да ги 
представи пред аудиторията. 
(Стефан Сабрутев, от място: Той не ви е секретар.) 
ДАНЧО КИРЯТОВ: Заповядайте! Вие искахте думата. Ще вземете или не? Ако има 
други желаещи, моля навреме. 
ГЕОРГИ ГЛУШКОВ – гражданин: Казвам се Георги Глушков, от Смолян. Г-н кмете, 
г-н Данчо Киряков – председател на Общинския съвет, уважаеми съветници, уважаеми 
дами и господа, другарки и другари! Вижте какво, срамно е това, което тука чувам аз. 
Лично аз съм бивш състезател на „Родопа Смолян“. Просто ми е обидно това, което 
слушам. Три клуба до сега. Аз не знаех, че има три. Четвърти, пети и десети ли ще 
имаме? Г-н Делов каза много точно. Един клуб, една държава, един език, една 
писменост, една България! Един клуб ще има. Вие го решавате. Вие го решавате. Ако 
не го решите, вие ще сте виновни. Вас ще ви съдим след време. Един клуб. Децата са 
най-важните. Искаме да няма марихуана, да няма алкохол, да няма до 2 часа дискотека. 
Ами спортът е единствения мотив за младите хора и за децата особено. Такси. Какви 
такси, бе? Какви такси бе, господа треньори? Това само за вашите заплати. Колко 
вземате вие като заплати? Тайна ли е? Дайте да видим отчета ви какъв е? Никакви 
такси. Аз съм данъкоплатец. Стадионите са на Община Смолян. Всички ние сме 
данъкоплатци. Децата ще бъдат издържани от нашите данъци. „Лудогорец“ – като 
дойде, 500 хиляди лева и да направим нов стадион, та да имаме още по-добра спортна 
база. Когато му дойде време да решавате тези проблеми с договори на „Лудогорец“ и 
други, дайте да ги видим за какво става въпрос и да вземем отношение. Съгласен съм. 
Но това разединение, това е абсолютно недопустима ситуация. Да настройваме още от 
малки децата едни срещу други. За какво става реч? Казах ви, Българи е една! 
Свършвам до тука. Бъдете така добри, направете така, решете, ако трябва отложете в 
момента, но вземете решение един клуб с ясни правила, с ясна изборност, с треньори, 
със заплати, с отчетност, с всичко! И тогава на базата на всичко това, бюджетът от 
Общината да издържа децата. Ако има спонсори, те са добре дошли! Завърших, 
благодаря ви! Сполай ви, че ме изслушахте. 
(Ръкопляскания в залата.) 
ДАНЧО КИРЯКОВ: Благодаря! Г-н Стайков, заповядайте! 
НИКОЛАЙ СТАЙКОВ: Г-н кмете, г-н Киряков, съветници и скъпи съграждани! Мен 
ми е бално да мина 4 000 километра и да слушам такива глупости. Тука сте го сторили 
на политически маскарад. Става въпрос за деца, става въпрос за спорт, става въпрос за 
това, че имаме база и не я ползваме. И се ядем с някакви глупости. Кой колко пари ще 
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даде? Родителите ще дават. Че къде го има това нещо? Че моите деца там като тренират 
в частен клуб, си плащаш, пише си на вратата таксата, дава им се екипировка, отиват и 
си плащат. Когато Общината налива пари и дава база, никой няма право да я съди. 
Напротив, трябва да се подкрепи. Общината трябва да се подкрепи. И това е най-
правилното. Искам тука господа съветници, които всички са ми познати почти, 
познавам ги така и по име и по фамилия и т. н, дайте едно рамо на това предложение. 
Обмислете го, направете го като хората. Има юристи, има всякакви. Седнете, направете 
един бюджет, да се знае. Толкова пари – 60 ли, 100 ли, 80 ли? Толкова тази година, 
догодина повече. И няма нужда да се прави масов спорт. Родителите имат едно 
единствено задължение. Да насърчават децата да отидат по игрищата и по залите. 
Никакво друго задължение. И от там нататък нямат право даже да ходят да ги гльодат 
на тренировка. Само на мачове. Това ви го казвам като бивш спортист. Едно време сме 
тренирали, повечето тук са играли футбол, много познати физиономии виждам, с някои 
сме играли на по-друго ниво, тренирахме на сгурията до 11-ти клас. Когато ни взеха в 
мъжкия отбор, тогава видяхме зеленото. И като слезнахме надолу, гледахме като 
телета, че е зелено и е дошла пролетта, пък ние сме тука още с ботушите. Това искам 
да ви го кажа. Нищо, че говоря на родопски, предполагам, че имате преводач от 
Общината, няма да затрудниме протокола. Бално ми е, защото нещата се поставят тука 
и се надхвърлят. Политически са нещата и се насъскват хората едни срещу други. Прав 
е и кмета, прав е и… Касае се за деца. Децата са нито сини, нито червени, нито пембени. 
Те са еднакви всичките. Ние ги омърсяваме с годините. Оставете ги да бъдат чисти, да  
спортуват, да са здрави. От там нататък имам други забележки относно тия клубове. 
Когато един клуб иска да се влее или в общински или в някакъв друг, първо му се прави 
одит. А не тоя имал задължения, казва кметът, че има задължения, той казва, че няма 
задължения. Прави се одит, казва се: Ти струваш 5 лева, заповядай с твоите 5 лева. Аз 
предлагам 20 лева, отговарям с 20 лева. Ти отговаряш с твойте 5 лева или с минус или 
с плюс. Така се прави по цял свят. Аз идвам от бизнеса и знам какво е да се сливаш и 
да се разделяш. И съм се разделял, и съм се сливал, и ще продължавам. Така е бизнеса. 
Човек се жени по няколко пъти. Мисля, че тука има доста такива случаи. Никой не е 
угодил от първия път. 
(От залата: Има и такива.) 
НИКОЛАЙ СТАЙКОВ: Относно юридическите неща. С нестопанска цел. То е ясно, че 
е с нестопанска цел това нещо. Няма какво да се дискутира тука, та в частна, та не в 
частна. То е ясно какво е. Това е детския спорт и не само детския. И ако искаме да има 
нещо в този град, залагайте сега яйцата, та да може да гльодаме пилетата. Недейте чака 
разбираш ли, запартаци да станат, та сетне да видим какво ще стане. Благодаря ви! 
(Ръкопляскания в залата.) 
ДАНЧО КИРЯКОВ: Благодаря! Други желаещи има ли? Заповядайте! Аз ви познавам, 
но все пак се представяйте. Забравих да кажа на предходните. Така и за протокола и за 
информация на съветниците, които не ви познават. 
СТОЯН ЧАВДАРОВ – гражданин: Уважаеми г-н председател, уважаеми г-н кмет, 
уважаеми народни избраници на община Смолян! Казвам се Стоян Чавдаров. От 
Смолян съм, имам дете, играещо в „Родопа“. Искам да ви кажа, бил съм в управителния 
съвет на волейболния клуб до преди няколко години. Много е трудно, ако не участва 
Общината и Общината ако не помага е отвратително трудно да се осъществява някаква 
дейност. Мога да ви гарантирам, предполагам и г-н Кюлхански го знае, и от другия 
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клуб го знаят, спонсори трудно се намират. Общината е много добре да поеме 
инициативата да влезе да помага в този футбол. Но ние имаме една изградена къща, 
тъй да се каже. Защо тази къща трябва да я оставим така и да почнем да градим нова 
къща? При положение, че има една готова къща, не може ли тази къща да се разширява? 
Господата от тъй наречения друг клуб искат и те да помагат. Щом искат и те да помагат, 
да помагат. Не вярвам да са някакви големи суми в тоя футбол на Смолян, та да се карат 
толкова и да делят. И какво има да делят толкова? Идеята на цялата работа е децата да 
играят, да спортуват. Но това не може да стане когато се карат и едните, и другите. Ако 
им е толкова голямо егото и на едните, и на другите, по-добре да дойдат други хора. 
Кой каквото е направил, направил. От тука нататък да се гради нещо ново и да се 
разраства, за да може тези деца да ги задържим тука в града и да спортуват и да не 
ходят никъде другаде. Благодаря! 
(Ръкопляскания в залата.) 
ДАНЧО КИРЯКОВ: Други желаещи има ли? Още някой видях. Момент само. 
Заповядайте! 
АТАНАС ХРИСТОВ: Казвам се Атанас Христов, жител съм на гр. Смолян. Също съм 
баща на един малък футболист. Уважаеми г-н кмете, уважаеми г-н председател на 
Общинския съвет, господа общински съветници, скъпи родители, гости! Моето 
изказване ще бъде, нека кажем, като един родител, който стои по средата и все още не 
е взел своето решение. Ситуацията, в която сме поставени е следната. Имаме, както 
каза родителя преди мен, една изградена къщичка. Имаме резултати. Няма да 
коментираме добри или лоши, за нас са добри. Тука благодарен съм към г-н 
Кюлхански, към нашите треньори, към всички. Постигнали сме нещо, направили сме 
го. През годините сме срещали трудности и не е тайна, и финансови и всякакви. Идва 
обаче един момент, в който и други хора искат да се включат. И Общината иска да се 
включи.  Ами аз ви казвам, че аз също съм бил футболист в тази школа. Навсякъде 
отборите се борят и искат да бъдат общински. Това е най-доброто за един отбор. Но 
тука ние родителите, лично аз за себе си си казвам, едните казват правим всичко за 
децата, и другите казват правим всичко за децата. Заставаме тука и се води една 
дискусия аджеба кой да командва. Нали правим всичко за децата? Футболни хора от 
едната страна, футболни хора от другата страна. Толкова ли е трудно да седнат, да се 
разберат, да направят една структура, да се работи? Работеното до момента не да се 
почва отново, да се надгражда. Вие ни уверихте, г-н кмете, няма да се сменят треньори, 
няма да се сменят отбори и т. н. Добре, така да бъде. Ясно е, че тия треньори няма да 
са. От къде ще намерим нови? Това са ни треньорите, Смолян не разполага с хиляди 
треньори. Така че апелирам към всички присъстващи в залата, общински съветници, 
родители, помислете трезво, помислете за тези деца. Наистина има, как да ви кажа, има 
тесто в града, трябва да се работи и да се надгражда. Благодаря ви! 
(Ръкопляскания в залата.) 
ДАНЧО КИРЯКОВ: Заповядайте!  
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Аз благодаря на родителите, които се изказаха, защото 
наистина това беше идеята. Само не мога да разбера защо се създаде впечатлението, че 
има някакъв конфликт? Между кой има конфликт и какъв конфликт да има в тази 
ситуация? С чисто сърце, и моят внук в детска градина, но ходеше на футбол. Искам 
всичко да е добре. Не виждам какъв конфликт има в крайна сметка. Кой ще управлява 
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футболът ли? То няма какво да се управлява. Въпросът е родителите наистина да си 
кажат мнението. 
ДАНЧО КИРЯКОВ: Заповядайте!  Хайде, ти много дълго време се чуди, вдигаш, 
пускаш ръката. 
ИЛИЯ СТОЯНОВ – гражданин: Уважаеми г-н кмете, уважаеми г-н председател, 
общински съветници, граждани, журналисти, медии! Има конфликт, г-н кмете! Има 
конфликт и то много голям конфликт между отборите. Тука се касае за четири човека, 
които да влезнат в клуба. Четири човека. Знаят се кои са. Отборът се вижда, има 
видимост. Има деца, има качества, но другите не се виждат. Това беше. 
(Ръкопляскания в залата.) 
ДАНЧО КИРЯКОВ: Пак ли искате думата? 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Ако има общински клуб, управителният съвет ще се избира 
ето така, както сме сега. 
(От залата: Точно.) 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Да влезнат родители. Аз искам родители да влезнат и хора 
футболни деятели. По този начин ще избираме. Няма да има скрито и покрито.  
ДАНЧО КИРЯКОВ: Заповядайте, довършете! 
АТАНАС ХРИСТОВ: Пропуснах нещо. 
ДАНЧО КИРЯКОВ: Може и от място, да не се разкрвате. Не, не. Ще трябва да се 
запише, извинявайте!  
АТАНАС ХРИСТОВ: Ще проява уважение към присъстващите в залата. Забравих да 
вметна една много важна тема. Една много важна вметка – мъжкият клуб, мъжкият 
футболен отбор. Също така за тези деца наистина е важно, много е важно да има мъжки 
футболен клуб. Да има батковци, които те да гледат и да служат за пример, както сме 
били като деца там на пистата, да връщаме топките. Да зная аз, че като се трудя, като 
работя, като постигам резултати утре други ден, и моето място може да е там. Защото 
говорим нали за работата на родителя е да мотивира детето да се труди, да работи, да 
тренира, но няма нищо по-хубаво от това да гледа баткото там как играе, кога губи, 
кога печели. Това го мотивира най-много. Така че темата с мъжкия футбол също е 
много важна и тя също струва скъпо, изисква финансови средства. Благодаря ви! 
(Ръкопляскания в залата.) 
ДАНЧО КИРЯКОВ: Заповядайте, г-н Кюлхански! 
ВАЛЕНТИН КЮЛХАНСКИ: Имаше конкретно предложение в комисиите. Ако трябва, 
да го повторя, и което се прие на комисията. Както казаха и гражданите, предложението 
беше Община Смолян да влезне в управлението на футболния клуб или футболният 
клуб да стане изцяло общински. Както реши за добре. Това решение мина с мнозинство 
на комисията. Благодаря! 
(Ръкопляскания в залата.) 
ВАЛЕНТИН КЮЛХАНСКИ: Правя конкретно предложение да се подложи на 
гласуване. 
ДАНЧО КИРЯКОВ: Ще го гласуваме. Юридически не е издържано според мен, ще го 
гласуваме. Заповядайте, г-н Мирчев. Вие искахте думата. 
(Анита Чолакова, от място: Бихте ли пояснили, моля?) 
ДАНЧО КИРЯКОВ: Общината да се влее в клуба на г-н Кюлхански. 
(Анита Чолакова, от място: Общината да се влее?) 
ДАНЧО КИРЯКОВ: Да. 
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ВАЛЕНТИН КЮЛХАНСКИ: Не Общината да се влее. 
(Михаил Генчев, от място: То има ли друг?) 
(Разисквания в залата между общинските съветници.) 
ДАНЧО КИРЯКОВ: Много е важен чий е лиценза. Да не влизаме в юридически 
подробности. Държателят на лиценза е важен кой е. Г-н Мирчев, ще искате ли думата? 
(Петър Мирчев, от място: След като се изкажат всички граждани.) 
ДАНЧО КИРЯКОВ: Не виждам повече, не виждам. Заповядайте, г-н Мирчев! 
ПЕТЪР МИРЧЕВ: Уважаеми г-н кмет, уважаеми г-н председател, колеги, граждани, 
медии! Аз също се чудя какви разговори се водят и как може един да застава на 
страната на едните, а друг да застава на страната на другите. Г-н Захариев, той до 
колкото разбрах е член на управителния съвет на клуба, който се председателства от г-
н Кюлхански. Самият той посочи, че клуба има доста проблеми. Едни от тези проблеми 
са свързани със спонсорите. И самият той направи предложение, че в крайна сметка 
ако клубът е общински, нещата ще стоят по съвсем друг начин. Аз също смятам, че ако 
клубът е общински, нещата ще стоят по съвсем друг начин. Нещо повече. Ще започнат 
юридическата гледна точка на нещата. Самата докладна, никой не засяга нещата така, 
както са предложени в докладната. Г-н Кръстанов формулира своето изказване 
единствено към приложенията на докладната, където единствено думата „частна“ може 
би създава двусмислие. Действително самата докладна е внесена за мен правилно. Тя е 
издържана, тя е обоснована. Още повече, че целите, които са посочени и средствата, 
които са посочени за тяхното постигане, за мен са резонни и издържани. И аз съм 
мотивиран от първата цел, а именно да се издигне авторитета на футбола в община 
Смолян. Става ясно от изказванията и на родителите, че футболът за момента в Смолян 
няма необходимия авторитет. Аз виждам и смятам, че авторитета на футбола ще се 
издигне само ако съответно нещата се поемат от Общината. Подкрепям изцяло 
изказването, което направи г-н Захариев. Подкрепям всички изказвания, които г-н 
Мелемов направи. Подкрепям изказването на г-н Делов. Действително не трябва да се 
прави разграничение. Правейки това изказване, нямам нищо против клуба на г-н 
Кюлхански, но в крайна сметка къщичката, за която говорите, за да бъде сигурна тази 
къщичка, в крайна сметка вие самите признавате, че без помощта на Общината няма 
сигурност. Така че докладната, която предлага г-н Мелемов, аз смятам, че е резонна. 
Аз смятам, че ще обедини изцяло децата. И действително ние трябва да се ръководим 
от интересите изцяло на децата. Това, което казва г-н Топов. Защо Областният съвет в 
Кърджали е допуснал участието на клуб и тем подобни, моля да се абстрахираме от 
всички тия неща. В крайна сметка ние сме Общински съвет, общински съветници, 
които трябва да вземем решение тук и сега. И действително, ако преценим, че това е за 
доброто на всички деца на Смолян, нека да вземем решение да се учреди този клуб. 
Подкрепям казаното от г-н Мелемов в управлението на клуба и като учредители да 
участва всеки, който пожелае. И в крайна сметка нещата да бъдат прозрачни, каквито 
и не се съмнявам, че ще бъдат. Така че аз смятам, че докладната е издържана. Не 
смятам, че трябва да се прави разделение. Да, резултатите са си резултати, но без 
помощта на Общината, действително нещата не вървят. Вярвам, че с помощта на 
Общината и със съдействието на всички нас, спонсори може да се намерят. Да, може 
би трудно, но в крайна сметка вярвам, че ще успеем заедно. 
(Ръкопляскания в залата.) 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Искам да добавя едно пояснение. 
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ДАНЧО КИРЯКОВ: Пояснение от кмета. Сега ще ви дам думата на вас за реплика. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Пак се връщам към изказването на една от майките. То клуб 
може да учреди сега, може да започне да действа и догодина лятото. Това от кое място 
ще почнат, и това ще се случи само и единствено, ако родителите и децата искат това. 
Защото и да учредим този клуб, ако родителите и децата не го поискат, той ще си остане 
мъртвороден и няма да има дейност. Така че през цялото време искам да кажа, всичко 
зависи от вас. Каквото е добре за вашите деца, каквото прецените, това ще стане. 
ДАНЧО КИРЯКОВ: Заповядайте, г-н Топов, реплика. 
ФИЛИП ТОПОВ: Колеги, по тази точка вземам за последен път думата като отговор, 
защото уважавания от мен колега юрист г-н Петър Мирчев спомена моето име. Той де 
факто няма как да не подкрепя тази докладна записка. До колкото имам информация, 
се е трудил върху нейното съдържание. Другото, което е, по отношение на 
разделението, уважаеми колеги. Питам и Кольо, и Албен, и другия господин, защо сте 
седнали там, а не стоите тука? Вторият момент, г-н председател! Това, което е 
предложено да се гласува е нонсенс. Разбирате ли? Начинът по който ни се предлага да 
приемем нещо, което вече са го афиширали в пространството, поставя общинските 
съветници в едно унизително положение. Затова аз лично ще гласувам против. Защото 
наистина това е нонсенс. Повтарям отново моето предложение, Николай. Оттеглете 
тази докладна записка, направете едно по-широко обсъждане. Поканете родители, 
поканете футболни специалисти, поканете който си искате и да се влезне в рамките на 
закона, в рамките на Правилника и тогава аз ще поведа, дето се казва, да се гласува 
„ за“. Предлагам и още едно предложение, г-н председател. Прекратяване на 
разискванията. 
(Ръкопляскания в залата.) 
(Димитър Кръстанов, от място: Реплика.) 
ДАНЧО КИРЯКОВ: За реплика ли? 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Беше ми споменато името. След това може да го гласувате. 
(Ивайло Халваджиев, от място: Има още хора за изказване.) 
ДАНЧО КИРЯКОВ: Заповядайте, г-н Кръстанов. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Моля да ме извините, преди всичко гражданите, че ще взема 
думата. Ще бъда съвсем кратък. Колегата Петър Мирчев спомена името ми във връзка 
с обстоятелството, че ни се предлага да учредим юридическо лице в частна полза. 
Уважаеми колеги, само ще кажа едно нещо. Юридическите лица с нестопанска цел в 
частна полза не се отчитат никъде. А юридическите лица с нестопанска цел в 
обществена полза се отчитат пред дирекция в Министерство на правосъдието. Нима 
искате да създадем структура, която да е абсолютно безотчетна? И ни уверявате, че 
документите са редовни? Моля ви се! Не ни занимавайте с такива несериозни неща.  
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Съгласен съм, г-н Кръстанов. Точно затова се обсъжда, за да 
се изчистят нещата. Съгласен съм с вас.  
ДАНЧО КИРЯКОВ: Има формално предложение за прекратяване на разискванията, г-
жа Чолакова. Г-н Топов, поддържате си предложението, разбирам? 
(Кирил Хаджихристев, от място: Има реплика.) 
ДАНЧО КИРЯКОВ: Уважаеми общински съветници, има предложение за 
прекратяване на разискванията. Аз съм длъжен по Правилник да подложа на гласуване 
това предложение. Който е „за“ прекратяване на разискванията, моля да гласува. 
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(Филип Топов, от място: Имаше реплика, която не я видяхме. Когато аз съм взел 
отношение. Даже не съм видял кой е.) 
(Ивайло Халваджиев, от място: В процес на гласуване сме.) 
ДАНЧО КИРЯКОВ: В процедура на гласуване сме. Нека да свършим. Който е „за“ 
прекратяване на разискванията, моля да гласува. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 2, „ПРОТИВ“ – 14, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0. 
ДАНЧО КИРЯКОВ: Не се приема предложението на г-н Топов. Г-жа Чолакова. 
АНИТА ЧОЛАКОВА: Здравейте всички! Уважаеми г-н кмете, г-н председателю, 
господа съветници и гости! Аз днес дойдох на това заседание съвсем неподготвена 
нарочно. С идеята всичко, което го чуя тук, с изказванията от залата, да си формирам 
мнение. И си формирах мнение. Предлагам на кмета да си оттегли докладната. Това е 
моето мнение, защото аргументът ми е такъв, че след като двете страни, аз мислех, че 
са се обединили и са постигнали нещо, не са го постигнали. Няма смисъл ние да го 
водим този дебат тука. Не му е мястото тук. Нали всички уж искаме да гледаме в една 
посока? След като двете страни все още се карат и седят на срещуположни посоки в 
тази зала и говорят различни неща, аз съм на мнение, че не трябва да говорим повече 
днес по този въпрос. Проблемът не е реше, не е изчистен. Трябва да се изчисти, чак 
тогава да ни се внесе отново. Благодаря! 
(Ръкопляскания в залата.) 
НИКОЛАЙ СТАЙКОВ: Кои са тия две страни?  Такъв въпрос да задам аз.  
ДАНЧО КИРЯКОВ: Има ли други желаещи за изказване? Заповядайте, г-н Стайков. 
НИКОЛАЙ СТАЙКОВ: Аз не разбрах, че тука има две страни. А може и три да са, и 
пет да са. Защото политически може да сте и повече. Но тука две страни не може да 
има, когато се касае за децата на тоя град. И сега да разделят кой къде е седнал, аз съм 
против. Аз съм седнал там, защото имам повече познати. А съм си дошъл преди два 
дена. И не може на мен да ми казват, ако искам ще ида да седна и при Зульо там. С него 
сме играли заедно. Така ли е, бат Зульо? Така ли е? Някакви конфликти да сме имали? 
Да съм взел някъде страна? Когато е трябвало топки, мопки, помагал ли съм на този 
отбор? На децата. Стани и кажи! Обясни им на тези хора има ли някакви две страни 
тука. Ако вие се делите тука на две, на три страни, никога няма да има футбол в този 
град. Разберете го това нещо. Никога! Просто ще си живуркат тука някои хорица, ще 
си получават грамоти, ще си получават някакви награди. Ще ложат хората, че 
спортуват. Истината е, че футболът има и социална функция в този град. И това не го 
забравяйте! Не само за децата. Не само за децата. Има го за целия град, защото когато 
„Родопа“ играеше, независимо в „Б“ група, „В“ група, и като биеше, целия град, 
кръчмите бяха пълни. Хората отиват на работа с приповдигнато настроение. Така ли 
беше? Така ли беше Данчо и на времето? Какво се смеете? Така беше. 
(Димитър Кръстанов, от място: Така беше, не се смея.) 
НИКОЛАЙ СТАЙКОВ: Няма какво да се ложиме. Това трябва да се отбележи тука, а 
не само да се мисли къде стигат 5 лева, къде не стигат. Аз ви казах едно нещо. Има 
юристи тука, от всичките партии. Ако трябва и външни ще ползвате, вижте, направете 
одит, каквото трябва. Не може да се прави клуб. В едно е права госпожата, че трябва 
да се оттегли и да се отложи това нещо и да се обмисли правилно от юристи. Каква е 
първата стъпка? Тези детски клубове въобще не трябва да им се спира нито първенства, 
нито нищо. Продължават си, играят си, спонсорират се и т. н. Общината трябва да 
помага. От там нататък, прави се нов клуб. Как ще се казва? Ако ще „Орел“ да се казва, 



Протокол № 45/19.11.2018 г. 

  

27 

 

ако ще както ще да е. Юристите го учредяват. И ще бъде изцяло общински. Запомнете! 
Никакъв друг смисъл няма от частни клубове. Частни клубове могат да бъдат фитнес 
зали, сауни и т. н. Всичко друго, което се спонсорира от Общината, разберете, трябва 
да се контролира от Общината. Ще има вътре родители, общественици и така нататък, 
журналисти ако трябва. Всеки разбира от футбол. Да бъде по-широка аудиторията. 
Отлагайте го, измислете го както трябва, направете първо един финансов разчет колко 
трябват за треньори, колко трябват за екипировка, колко трябват за транспорт. И не 
занимавайте родителите тука да ги правите на панаирски мечки. Довиждане! 
(Ръкопляскания в залата.) 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Аз познавам г-жа Чолакова и знам, че е принципна и честна и 
винаги от сърце говори. Г-н Сабрутев и Топов също вече знаят, че аз лесно си оттеглям 
докладните, когато видя, че има притеснение, че когато видя, че обществото не е 
съгласно с тях. Те затова ми предложиха да оттегля, защото знаеха, че съгражданите са 
против. Аз напук нищо няма да направя. И аз наистина ще я оттегля тази докладна. 
Сигурен съм, че е смислено това, което предлагах. Явно не е дошло времето. Явно не е 
дошло времето, но никакви задни мисли нямах. Пак казвам, имам внуци, надявам се да 
растат в добра среда. Всичко, което правим, е единствено и само да са добре децата. 
Защото като са добре те, и родители, и баби, и дядовци, и всички сме добре. Ще я 
оттегля, защото има съмнение, че това се прави с някаква задна цел. Точно затова ще я 
оттегля. Докато хората не са убедени, че това е за добро на децата, няма смисъл да ги 
правим заложници. В началото си мислех, че утре този клуб го купува примерно някой 
бизнесмен от друг край. Това какво ще засегне децата? Нищо. Така разсъждавах и си 
мислех, че смяната на ръководство на този клуб, грубо казано, не касае децата. И ако 
всичко се прави за добро, нямаше да я има и даже тази тема. Аз наистина не виждам 
какви са двете тези, които се противопоставят. Едва ли не този спор, който е във 
футболните среди между футболни деятели, се пренася сега тука. По никакъв начин и 
никога няма да взема страна на спорещите в това отношение. Защото истината е по 
средата и истината е точно това. Родителите, както каза г-жа Чолакова, не 
предварително да се подготвиш, да чуеш сърцето си и да направиш нещо, което ще е 
за по-добро. Миналото трябва да го оставим назад, лични отношения. И винаги, когато 
събирах и двата клуба, и други спортни деятели, казвам всеки поотделно като го 
питаме, важни са децата и футбола. Като седнат на една маса еди-колко си човека, 
истината отива на кино, дето се вика. Така че аз си оттеглям докладната. И ако дойдат 
времена, когато са готови и родителите, защото те са важни, аз затова ги поканих и 
родителите. Ако родителите бяха на едно мнение, видяхте, че общинските съветници 
се съобразяват и мъчат да ви се харесат някои с някакви изказвания. Ако вие бяхте на 
едно мнение, а вие както се вижда даже не сте, даже повечето сте против създаване на 
общински. Край! Оттеглям докладната и се надявам, че другият път инициативата ще 
дойде отдолу, вие ще сте готови, вие ще поискате, ако трябва да има промяна. Ако 
решите, че трябва промяна, ще дойде от вас инициативата. 
ДАНЧО КИРЯКОВ: Поради оттегляне на докладната, прекратяваме коментарите по 
тази точка от дневния ред. Преминаваме към следващата точка от дневния ред. 
(Кирил Хаджихристев, от място: 10 минути почивка.) 
ДАНЧО КИРЯКОВ: 10 минути почивка. 
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* * * * * 

(След почивката.) 
 
ПО ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Определяне срока на валидност на 
разрешението за извършване на таксиметров превоз на пътници, определяне броя 
на таксиметровите автомобили, обслужващи Община Смолян, броя на 
местостоянки и броя на престояващите в тях автомобили съгласно влезлите в 
сила промени на чл. 24а на Закона за автомобилните превози и определяне на 
максимални и минимални цени за таксиметров превоз на пътници. 

ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 
 
ДАНЧО КИРЯКОВ: Г-н кмете, втора точка от дневния ред. Заповядайте! Имате ли 
някакви допълнения?  
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Не, и времето напредна. Няма какво да добавя. 
ДАНЧО КИРЯКОВ: Между другото, предложенията, които бяха коментирани на 
комисията ги копирахме и ги раздадохме като нов текст така да се каже на докладната, 
на всички общински съветници. Това, което беше коментирано на Комисията. Вие ако 
имате някакви допълнения? 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Не. Да спестим време. Заповядайте, г-н Кръстанов. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Благодаря ви, г-н председателю! Уважаеми г-н кмете, 
уважаеми колеги и гости! Имам процедурно предложение във връзка с гласуването на 
тези промени, които настъпиха след обсъждането в комисията, предхождаща днешното 
заседание. Мисля, че е редно, ако вносителят ги приеме и така да се каже се съгласи те 
да влезнат в основното предложение на проекта за решение, да гласуваме само един 
път основното предложение със съгласието на кмета, без да гласуваме конкретен текст 
по текст, който утвърдихме в комисиите. Това е единственият начин да съкратим 
процедурата по гласуване на конкретните предложения, които възникнаха в хода на 
обсъждането. Ще бъда доволен, ако има колега, който е против и се изкаже по този 
въпрос. Разбира се, тука трябва да е налице обстоятелството, че вносителя приема тези 
предложения. Благодаря! 
ДАНЧО КИРЯКОВ: Заповядайте, г-н Хаджихристев. 
КИРИЛ ХАДЖИХРИСТЕВ: Тъй като част от предложенията за промените бяха от 
нашата група, но аз съм съгласен с това, което предложиха г-жа Цекова като заместник-
кмет след като са разгледали местостоянките, и съм съгласен с предложението на г-н 
Кръстанов така да се гласува. 
ДАНЧО КИРЯКОВ: Аз имах това предвид да ги гласуваме текст по текст, тъй като 
например аз имам малко възражения в така предложения текст. Разбира се, ако има 
съгласие, може пак да ги гласуваме наведнъж. Моите съображения са единствено за 
двете места, които са много критични за паркиране на граждани. Става въпрос за кино 
„Дружба“ и за паркинга на Църквата. Вероятно всички сте видели, че в много от дните 
на тези паркинги няма места за паркиране на граждани, а ние ако увеличим броя на 
паркоместата за такситата, на стоянки, това допълнително ще натегне обстановката. И 
наистина, особено пък в празнични дни няма къде да се паркира на тези места. 
Заповядайте, г-н Генчев, искахте нещо думата. 
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МИХАИЛ ГЕНЧЕВ: Само един уточняващ въпрос, ако може. Ние ако приемем така, 
както сме казали цените, какво ще стане с цените за Пампорово, като сезона в 
Пампорово вече започна? От кога ще почнат да се прилагат? 
ДАНЧО КИРЯКОВ: Мисля, че сме в срок и не е проблем това. Срокът ни на нас като 
орган да приемем тези тарифи е 30 ноември, който важи за следващата година. От 1 
януари. 
(Михаил Генчев, от място: От 1 декември до Нова година какви цени ще прилагаме?) 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: По-лошо от това няма да стане. Сезонът не е почнал все пак, 
според мен. 
(Димитър Кръстанов, от място: Не, не. Те влизат с решението.) 
ДАНЧО КИРЯКОВ: Не мисля, че е така. Трябва изрично да е записано. 
(Димитър Кръстанов, от място: От 1 януари ли влизат?) 
ДАНЧО КИРЯКОВ: От 1 януари. Ние сме приели миналата година старо решение, с 
което сме утвърдили някакви максимални и минимални цени, които важат до края на 
тази година. 
(Михаил Генчев, от място: Създаваме прецедент.) 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Какъв е прецедента? По-лошо няма да стане. И без нашето 
решение проблемът до 1 януари си стои. Така че с нашето решение само след 1 януари 
е решено. 
(Димитър Кръстанов, от място: Процедура.) 
ДАНЧО КИРЯКОВ: Заповядайте, г-н Кръстанов, за процедура. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Благодаря ви, г-н председателю! Изказвам много сериозно 
съмнение, без да е пред мен текста от Закона, че това решение влиза в сила като всяко 
друго решение на Общинския съвет в 14-дневния срок. Тъй като ние имаме право 12 
пъти в годината да променяме. Значи ние имаме право например февруари да променим 
нашето решение. Кога влиза в сила то? От 1 януари 2020-та година ли? Нищо подобно. 
Тук няма годишен времеви аспект на нашите решения. 
ДАНЧО КИРЯКОВ: Има основание това, което казвате. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Аз мисля, че трябва да се провери юридически контекста. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Г-н Кръстанов, ще го проверим. Вие сте прав, но това не касае 
смисъла на решението. Срокът само касае иначе има логика. 
ДАНЧО КИРЯКОВ: Ние срокът няма да го определим. Определя го закона. Така че ние 
ако вземем решение днес, елементарна справката в утрешния ден и да бъдат известени 
превозвачите от кога влиза в сила. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Аз приемам всичките поправки. 
ДАНЧО КИРЯКОВ: Г-н кмета току-що ми каза, че приема всички поправки. 
Заповядайте, г-н Хаджихристев. 
КИРИЛ ХАДЖИХРИСТЕВ: Едно уточнение. Съгласно разпоредбите на чл. 24а, ал. 3 
от Закона за автомобилните превози, разрешението за таксиметров превоз на пътници 
се издава за срока посочен от превозвача в заявлението, но не по-късно от края на 
календарната година, за която се иска разрешението. Това означава… 
ДАНЧО КИРЯКОВ: Разбирате ли, какво означава? Това ли искате да кажете? Сега 
вземаме решение до 31 декември. 
КИРИЛ ХАДЖИХРИСТЕВ: Не. Това означава, че когато влезне в сила нашето 
решение, те могат да си вземат разрешение до края на 2018 година, а за 2019 година 
наново. Така че няма нужда да се чака 1 януари. 
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(Димитър Кръстанов, от място: Процедура.) 
ДАНЧО КИРЯКОВ: Отново процедура. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Решението на Общинския съвет, което ни дава 
правомощието да определяме минимални и максимални цени в общината и в 
националния курорт, в рамките на националния курорт Пампорово, не е обвързано 
темпорално във времето. Така си мисля аз. Така е с разрешителните, но нашето 
решение по правомощията ни влиза в сила като всяко друго решение на Общинския 
съвет. Убеден съм, че е така. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Но няма нужда да спорим, защото да не се приеме решението 
тогава губи смисъл. 
ДАНЧО КИРЯКОВ: Г-н Генчев, заповядайте! Спорът не касае нашето решение сега. 
МИХАИЛ ГЕНЧЕВ: Процедурно, за да не усложняваме нещата. Нека да се обединим 
около това да гласуваме решението и съгласно Закона утре да се извърши проверка 
дали 14 дни или от 1 януари започва, както е по закон да се прилага. 
(Кирил Хаджихристев, от място: Ние може да искаме предварително изпълнение.) 
ДАНЧО КИРЯКОВ: Други мнения има ли и коментари по докладната? Анита 
Чолакова, след това г-н Топов. 
АНИТА ЧОЛАКОВА: Аз само ще помоля в първото изречение – „определя брой на 
таксиметровите автомобили, работещи на територията на община Смолян“ да 
премахнем „2019 г.“ Просто за да не се обвързваме с годината, да е това, което каза г-
н Кръстанов. 
(Димитър Кръстанов, от място: Това е друг текст. Трябва да го има.) 
АНИТА ЧОЛАКОВА: Трябва да го има? 
(Димитър Кръстанов: Да.) 
(Михаил Генчев, от място: Тука сме длъжни година за година.) 
АНИТА ЧОЛАКОВА: Връщам си думите назад. 
(Мариана Цекова, от място: Това е решение, което касае само 2019-та.) 
ДАНЧО КИРЯКОВ: Вижте, г-жо Чолакова! Текстът в точка 1 на решенията касае наше 
задължение да определим броя на такситата за следващата година. За тази година те 
вече са определени. Точка 1 касае само определяне на броя за 2019 г. 
АНИТА ЧОЛАКОВА: Тогава вече нямаме спор. 
ДАНЧО КИРЯКОВ: За 2018-та вече има такова решение за техния брой. Г-н Топов, 
заповядайте! 
ФИЛИП ТОПОВ: Колега, това са законови изисквания. Те са регламентирани в Закона 
за автомобилните превози. Има една специална Наредба № 34. Всяка година трябва да 
се извърви тази процедура. В момента ние перманентно спазваме бройката от 150 
таксита, но реално се използват около 120-130. Гледам, че г-н Чуртов е тука. Аз ще 
помоля да му дадем думата да внесе малко яснота по тези въпроси. Задавам го и този 
въпрос, дали гилдията в Смолян таксиметрови автомобили, понеже една от 
мотивацията в тази докладна записка да искат увеличение на парите, говоря като такси 
и тарифата, е поради повишаване цените на горивата. Те доволни ли са от настоящите 
цени на горивата? 
ДАНЧО КИРЯКОВ: Вие не бяхте на комисията, може би сте бил затруднен, г-н Топов. 
Там стана дума, че колегите таксиметрови превозвачи от 12 години не са сменяли 
тарифата си 0,90 лв. 
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(Михаил Генчев, от място: А, не, не. Това не е вярно. Дайте да не връщаме колелото 
назад.) 
ДАНЧО КИРЯКОВ: Добре, може. Общински съветници обаче на комисията приеха, че 
има някакво основание за завишаване. Тяхното желание беше за по-голяма сума. На 
комисии се договориха да бъде това, което е размножено и ви е раздадено 
допълнително като текст. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Все пак има разлика между градския и таксиметровия превоз. 
Таксиметровият при необходимост четеш и преценяш дали искаш да се качиш.  
ДАНЧО КИРЯКОВ: Други мнения, колеги, и изказвания има ли? Какво ще правим със 
стоянките, колеги? Ще ги увеличаваме ли на Църквата и на кино „Дружба“? 
(Димитър Кръстанов, от място: Дайте да гласуваме, това отделно.) 
(Михаил Генчев, от място: Кметът е приел така докладната. Какво ще гласуваме 
повече?) 
ДАНЧО КИРЯКОВ: Председателят определя как ще се гласува. В случая съгласно нови 
различни текстове от основната докладна, аз съм длъжен да ги подложа не заедно, а 
поотделно за гласуване. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Моето мнение е, че за „Дружба“ наистина е централна 
стоянка, където има най-много хора и най-много таксита и има логика да има повече. 
Така или иначе животът е показал, че там най-много таксита се събират. И да гласуваме 
„против“, сигурно пак ще има 10 таксита там. 
ДАНЧО КИРЯКОВ: О`кей! Приемам аргументите, г-н кмете! Предлагам прекратяване 
на разискванията. Който е „за“ моля да гласува. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 18, „ПРОТИВ“ – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0. 
ДАНЧО КИРЯКОВ: Прекратяваме разискванията, колеги! И подлагам на гласуване 
анблок всичките решения с текста на решенията, както ви беше раздаден 
допълнително. Който е „за“ тези предложения за тези решения, моля да гласува. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 18, „ПРОТИВ“ – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0. 
ДАНЧО КИРЯКОВ: С 18 „за“… Голяма грешка на председателя. Поименно гласуване, 
имаме цени. Извинете, колеги! 
 
Поименно гласуване на проекта за решение по т. 2 от дневния ред: 

1. Анастас Караджов   – отсъства 
2. Ангел Безергянов    – „за“ 
3. Анита Чолакова   – „за“ 
4. Валентин Кюлхански    – отсъства 
5. Валентин Цолов    – отсъства 
6. Данчо Киряков    – „за“ 
7. Димитър Кръстанов    – „за“ 
8. Димитър Николов    – „за“ 
9. Екатерина Гаджева   – „за“ 
10. Елисавета Лободова    – отсъства 
11. Ивайло Халваджиев    – „за“ 
12. Иван Пищалов     – „за“ 
13. Илия Томов     – „за“ 
14. Кирил Хаджихристев   – „за“ 
15. Коста Начев     – „за“ 
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16. Костадин Василев    – отсъства  
17. Мариана Сивкова    – „за“ 
18. Мария Семерджиева    – отсъства 
19. Марияна Методиева    – „за“ 
20. Милен Журналов    – отсъства 
21. Милен Пачелиев    – отсъства 
22. Михаил Генчев    – „за“ 
23. Петър Мирчев     – „за“ 
24. Салих Аршински    – отсъства 
25. Славка Каменова    – отсъства 
26. Стефан Сабрутев    – „за“ 
27. Стоян Иванов     – „за“ 
28. Филип Топов     – „за“  
29. Юлия Кисьова     – отсъства 

 
ДАНЧО КИРЯКОВ: Моля, обявете резултата.  
(Виолета Бояджиева: 18 „за“, без „ против“ и „ въздържали се“.) 
ДАНЧО КИРЯКОВ: С 18 „за“, без „против“ и „въздържали се“, докладната се приема.  

 
Общинският съвет след като се запозна с докладната записка на Кмета на Община 

Смолян – НИКОЛАЙ ТОДОРОВ МЕЛЕМОВ, на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от 
Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 24а от Закона за 
автомобилните превози прие 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

№ 986 
 

І. Определя брой на таксиметровите автомобили работещи на територията 
на Община Смолян за 2019 год. – 150 (Сто и петдесет броя).  

ІІ. Определя 13 бр. (тринадесет  броя) таксиметрови стоянки на територията 
на община Смолян и брой автомобили в тях както следва: 

1. Бул. «България»  между № 85 и № 83 пред северния вход на автогара 
Смолян – 10 места. 

2. Бул. «България» № 53 северно от Търговски комплекс « Дружба» - 12 
места. 

3. Бул. «България» между № 5 А и № 7 западно от църква «Св. Висарион 
Смоленски»  - 8 места. 

4. Бул. «България» № 3 северно в джоб на улично платно пред хотел 
«Смолян» - 5 броя. 

5. Бул. «България» № 10 до  № 12 , южно локално платно – 10 места. 
6. Бул. «България» № 6, северно на паркинга зад сградата на бившата 

Експрес банк – 10 броя. 
7. Ул. „Родопи” от № 57 до № 59, в кв. Райково, срещу входа на 

супермаркет „Кондор” – 7 броя места. 
8. Ул. „Родопи” от № 99 до № 101 до хлебозавода – 5 броя места. 



Протокол № 45/19.11.2018 г. 

  

33 

 

9. Ул. ”Коста Аврамиков” северно от № 33 до № 39 до спирка „Бункера” – 
5 броя. 

10. Ул. „Рожен” № 5 северно пред печатница „Кайнадина” – 5 броя 
11. Кръстовище на ул. „К. Маджаров” с ул. „Тракия“, ул. „Стою Шишков”, 

ул. „В. Райдовски” при мадански мост – 5 броя. 
12. Разширение на автобусна спирка под хижа „Студенец” –  к.к. Пампорово 

– 5 броя места. 
13. Улично платно до хотел „Маркони”, к.к. Пампорово – 12 места. 

 
ІІІ. Във връзка със спазването на изискванията на чл. 21, ал. 1, т. 8  от Наредба     

№ 34 от 1999 г. за таксиметров превоз на пътници, утвърждава изискването всеки 
автомобил да има на видно място холограма и стикер, на която да се вписва пореден 
номер на регистрацията в общината и утвърждава определения образец. 

 
ІV. Определя срок на валидност на разрешенията  за таксиметров превоз на 

пътници по чл. 24а, ал. 3 от Закона за автомобилните превози  разрешението се издава 
за срока посочен от превозвача в заявлението, но не по късно от календарната година, 
за която се иска разрешението. 

 
V. Определя максимални цени за извършване на таксиметров превоз на пътници 

за един километър пробег: 
• Дневна тарифа – 1.20 лв. на територията на община Смолян 
• Нощна тарифа – 1.30 лв. на територията на община Смолян 
• Дневна тарифа – 3.00лв. на територията на к.к Пампорово 
• Нощна тарифа – 3.50лв. на територията к.к Пампорово 
 

VІ. Определя минимални цени за извършване на таксиметров превоз на пътници 
за един километър пробег: 

•  Дневна тарифа – 0.40 лв. 
•  Нощна тарифа – 0.50 лв. 
• Дневна тарифа – 1.50лв. на територията на к.к Пампорово 
• Нощна тарифа –1.70 лв. на територията к.к Пампорово 
 

VII. Възлага на Кмета на Община Смолян изпълнението на горе взетите решения. 
 
 
ПО ТРЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Кандидатстване на Община Смолян с 
проект по Оперативна програма „Добро управление“, Приоритетна ос № 4 
„Техническа помощ за управлението на ЕСИФ“, наименование на процедурата 
„Осигуряване функционирането на националната мрежа от 27 областни 
информационни центъра през периода 2019-2021 г. 

ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 
 
ДАНЧО КИРЯКОВ: Следваща докладна в дневния ред. Кандидатстване на Община 
Смолян с проект по Оперативна програма „Добро управление“. Г-н кмете, имате ли 
някакви допълнения към докладната? 
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НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Няма какво да добавя, всичко е ясно.  
ДАНЧО КИРЯКОВ: Заповядайте, колеги съветници, за коментари и мнения. Има ли 
желаещи? Ако няма, да прекратим разискванията. Който е „за“, моля да гласува. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 18, „ПРОТИВ“ – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0. 
ДАНЧО КИРЯКОВ: Прекратяваме разискванията, колеги. Който е съгласен с така 
предложената докладна записка и нейните решения, моля да гласува. Поименно пак. 
 
Поименно гласуване на проекта за решение по т. 2 от дневния ред: 

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

 
ДАНЧО КИРЯКОВ: Обявете резултата.  
(Виолета Бояджиева: 17 „за“, „ против“ няма, „ въздържал се“ 1.) 
ДАНЧО КИРЯКОВ: Докладната записка се приема със 17 „за“. 
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Общинският съвет след като се запозна с докладната записка на Кмета на Община 
Смолян – НИКОЛАЙ ТОДОРОВ МЕЛЕМОВ, основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от 
Закона за местното самоуправление и местната администрация прие 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

№ 987 
 

1. Дава съгласие Община Смолян да подаде проектно предложение по Процедура 
чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFOP001-
4.004 на Оперативна програма „Добро управление“, Приоритетна ос № 4 
„Техническа помощ за управлението на ЕСИФ“, наименование на процедурата 
„Осигуряване функционирането на националната мрежа от 27 областни 
информационни центъра през периода 2019-2021 г.“ 
 

2. Дава съгласие Община Смолян да осигури оборотни средства за точното и 
навременно изпълнение на планираната по проекта дейност до верифициране и 
плащане от страна на Управляващия орган на ОПДУ. 
 

3. Упълномощава Кмета на Община Смолян да извърши всички необходими 
действия, свързани с подготвянето и внасянето на проектната документация в 
указания срок. 

 
 
ПО ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Даване на съгласие за издаване на 
разрешения по чл. 56 от ЗУТ за територията на к. к. Пампорово – к. т. я. 
„Язовира“, „ Снежанка“, „ Студенец“ и „Малина“ по Наредбата за обектите и 
елементите на градското обзавеждане по чл. 56 от ЗУТ. 

ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 
 

 
ДАНЧО КИРЯКОВ: Уважаеми колеги, последна точка от дневния ред. Даване съгласие 
за издаване на разрешение по чл. 56 от ЗУТ. Г-н Топов, най-напред без да сте поискали, 
ви давам думата. 
ФИЛИП ТОПОВ: Благодаря ви, г-н председател! Понеже Ефри се смееше там на моето 
гласуване одеве, трябваше да гласувам „против“, за да ви кажа защо. Защото тази 
предишната точка, аз изказах становище за срокове, за други неща и прочие. Но „вече 
влакът мина“, казват хората. По същество на тази точка. Значи вместо оттегляне, 
отлагане, отменяне – извинявайте, грешка. Вместо моето предложение за отмяна на 
това решение, първичното от оня ден, предлагам да изменим решение и т. н., текстът, 
който предлагате. Разбрахте ли горе-долу? 
ДАНЧО КИРЯКОВ: Разбрах много добре, да. 
ФИЛИП ТОПОВ: Вместо да вписваме изрично отменя решение, което е не е прието 
фактически миналия път, изменя решение и гласуваме това, което в момента 
предлагате. 
ДАНЧО КИРЯКОВ: Добре, г-н Топов. Разбрах за вашето предложение. Г-жа Гаджева 
да чуем. 
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ЕКАТЕРИНА ГАДЖЕВА: Уважаеми г-н кмет, уважаеми г-н председател! Аз още 
миналият път ставах, изказвах се, изказах становище, че според мен мнозинството, с 
което трябва да се приеме тази Наредба е грешно определено, уповавайки се на 
Наредбата, за която говорим. 
ДАНЧО КИРЯКОВ: Правилно. 
ЕКАТЕРИНА ГАДЖЕВА: Това да е 20 или 2/3 е в абсолютно противоречие и със ЗУТ, 
където е казано, че специално само за озеленяване се изискват 2/3, и със ЗМСМА, в 
които изрично са описани всички случаи, в които се изисква 2/3 мнозинство. Това 
именно е разпореждане с общински имоти. В случая нямаме такъв общински имот. 
Имотите са частни и публична държавна. Ние може да си направим утре наредба, от 
която както сме 29 съветника, да искаме 29 +1 да подкрепят някакво становище, което 
го прави хипотетично невъзможно и незаконосъобразно. В тази връзка предлагам да 
разгледаме мнозинството, с което да бъде прието, да стъпим на законосъобразността 
на двата нормативни акта, които цитирах и да не чакаме областния управител или Съда 
да ни връща наредба, за да видим, че сме сгрешили, а Пампорово е без 8-ми декември. 
Благодаря! 
ДАНЧО КИРЯКОВ: Г-н Хаджихристев, искахте думата? 
(Кирил Хаджихристев, от място: След нейното изказване не.) 
ДАНЧО КИРЯКОВ: Г-н Кръстанов, заповядайте! 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Благодаря ви, г-н председателю! Уважаеми г-н кмете, 
уважаеми колеги! Категорично приемам аргументите, които изказа преди малко 
колежката Гаджева. И в миналото заседание, и сега, аз продължавам да съм убеден 
изцяло, познавайки Закона за устройство на територията и Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, в частност действието им в конкретната 
ситуация по тази хипотеза и твърдя, че няма друго решение освен приемането от наша 
страна изцяло на възгледа, че подобни решения се вземат с 15 гласа. Тоест повече от 
половината от общия брой на общинските съветници. Така че, г-н председателю, 
мисля, че областният управител и уважаемия Административен съд, и всички други 
институции, които така или иначе контролират нашата дейност, в това число и 
гражданството и свободната юриспруденция, ще бъдат на това мнение. Моля ви да 
пристъпите към обсъждане и гласуване на проекта за решение. 
ДАНЧО КИРЯКОВ: Други мнения има ли по докладната записка? Ако няма, да 
прекратим разискванията. Който е „за“, моля да гласува. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 17, „ПРОТИВ“ – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0. 
ДАНЧО КИРЯКОВ: 17 „за“, прекратяваме разискванията. Уважаеми колеги, 
съобразявайки се и с предложението на г-н Топов, ви предлагам Общинският съвет да 
гласува изменение на решението от 15 декември с така предложените решения в него, 
касаещи разрешение по чл. 56 от ЗУТ в курортен комплекс Пампорово. Който е „за“ 
това изменение, моля да гласува. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 18, „ПРОТИВ“ – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0. 
ДАНЧО КИРЯКОВ: С 18 гласа „за“, решенията са приети. 
(Михаил Генчев, от място: Да ни канят на гости за 8-ми декември.) 
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Общинският съвет след като се запозна с докладната записка на Кмета на Община 
Смолян – НИКОЛАЙ ТОДОРОВ МЕЛЕМОВ, на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закон 
за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с чл. 56, ал.2 от 
ЗУТ и чл. 10, ал. 3 от Наредбата за обектите и елементите на градското обзавеждане по 
чл. 56 от ЗУТ прие 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

№ 988 
 

I. Изменя Решение № 978/15.11.2018 г. на Общински съвет – Смолян, както следва: 
 

1. Дава съгласие за издаване на разрешения за поставяне на преместваеми обекти 
по чл. 56 от ЗУТ, за територията на к.к. Пампорово, к.т.я. „Язовира”, а именно: 
Приключенския парк  разположен в поземлен имот и идентификатор 
67653.444.3, а зоната за отдих и детската въжена градина в поземлен имот с 
идентификатор 67653.15.300 по кадастралната карта на гр. Смолян. 

 
2. Дава съгласие за издаване на разрешения за поставяне на преместваем обект по 

чл. 56 от ЗУТ, за територията на к.к. Пампорово, к.т.я. „Снежанка”, а именно: 
„Ледена атракция“, разположен в поземлен имот 67653.17.22 по кадастралната 
карта на гр. Смолян. 

 
3. Дава съгласие за издаване на разрешения за поставяне на преместваем обект по 

чл. 56 от ЗУТ, за територията на к.к. Пампорово, к.т.я. „Студенец”, а именно: 
Открита церемониална сцена разположена в поземлени имоти 67653.590.19, 
67653.10.1 и 67653.590.348 по кадастралната карта на гр. Смолян. 

 
4. Дава съгласие за издаване на разрешения за поставяне на преместваем обект по 

чл.56 от ЗУТ, за територията на к.к. Пампорово, к.т.я. „Малина”, а именно: 
преместваем търговски обект - Парти шатра с бар в поземлен имот с 
идентификатор 69345.6.161 по кадастралната карта на с. Стойките. 

 
ДАНЧО КИРЯКОВ: Благодаря ви за работата! Поради изчерпване на дневния ред, 
закривам заседанието. 
 
(Заседанието на Общинския съвет беше закрито в 18.35 часа.) 
 
 
 
инж. ДАНЧО КИРЯКОВ 
Председател на Общински съвет – Смолян 
 
 
 
Изготвил протокола,  
Анелия Кехайова – гл. специалист 


