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О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т – С М О Л Я Н 
(Мандат 2019-2023 година) 

 

 

П Р О Т О К О Л 

№ 2 
 

Днес, 19.11.2019 година, от 17.00 часа, в зала № 247 на Община Смолян се 
проведе заседание на Общински съвет – Смолян, на основание чл. 21, ал. 1, т. 1 и чл. 

48, ал. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация. 

Присъстваха: 25 общински съветници. 

Отсъстваха: Денислав Костов, Кирил Асенов, Рабие Кьосева, Петър Мирчев. 

 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА – председател на Общински съвет – Смолян: Добър вечер, 

уважаеми колеги!  

ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Уважаема г-жо председател, уважаеми колеги! Преди да 

започнем по същество днешната работа, да взема отношение за малко. Относно точка  
„Разни“ – ще искаме да има политическа декларация от името на нашата група, да 
поставим редица въпроси на граждани относно хигиената в града, бездомните кучета, 
както и свързани с готовността за посрещането на зимния сезон и поддържането на 
пътната мрежа. Съжалявам, че кметът го няма. Няма значение, че ние практически 

обсъждаме наши устройствени неща. На такива заседания задължително участва 
административния ръководител на администрацията, едноличният орган на властта. И 

това е един от въпросите, през който преминаваме всички като общински съветници. 

Не може да допускаме обсъждане на въпроси каквито и да е, от Общинският съвет, 
без да участва представител на Общинската администрация. Това е анахронизъм. 

Благодаря, завърших. 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Да уточня само за точка „Разни“. Има получени две писма от 
Националното сдружение на общините. В едното писмо, в което съгласно на 
основание чл. 21, ал. 1, т. 15 ние като общински съветници трябва или да дадем 

съгласие, или да се откажем от членство на Председателя на Общински съвет да 
членува в Националната асоциация на председателите на общински съвети на 
Република България. Другото писмо е пак от Националното сдружение на общините 

за определяне делегат на Общинският съвет в Общото събрание на Националното 

сдружение на общините. Това е имано предвид, защото тези писма са от характер, 

касаещ само нас като общински съветници. Да, г-н Топов. 

ФИЛИП ТОПОВ: Две приказки и от мен. Добре дошли на всички! Честита номинация 

и избор на всички колеги! Лично аз да ви кажа съм леко смутен от гледна точка на 
начина на обявяване на настоящото заседание. Ако искате, го приемете и като 

критика. Според мен това трябваше, въпреки че е организационно, както каза г-н 

Кръстанов, това трябваше да се популяризира. Все пак е първо заседание. Да 

присъстват желаещите граждани, да присъстват ако щете и журналистите. Лично аз 
съм лишен от възможността да изложа моята благодарност към избирателите и лично 
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към хората, които лично са ме избрали. Това не го приемайте като критика. Просто 

може би трябваше малко по-сериозно да го популяризираме. Другото нещо, по 

отношение на точка „Разни“. Тези въпроси предлагам да бъдат пак с решение на 

Общинския съвет и избор. Такъв е реда. 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Да, такъв е. 
ФИЛИП ТОПОВ: Би трябвало да бъдат включени тези точки в самия дневен ред. 

Затова ще предложа двете писма, както са входирани при нас, да бъдат добавени към 

дневния ред. И да се коментира избор и т. н., както е по закон. 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Добре. 
ФИЛИП ТОПОВ: Благодаря много! Не го приемайте това като критика. 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Приемам критиките на всички. 

ФИЛИП ТОПОВ: Това не е критика. 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Приемам всякакви критики, които са градивни и които са в 

наша обща полза. И аз съм като всички вас. В крайна сметка човек се учи докато е 
жив. Благодаря ви още веднъж и на вас, и на г-н Кръстанов, за оказаното съдействие и 

поуки дадени. Тука има две предложения. От другите колеги имате ли, относно 

дневния ред? 

СТЕФАН САБРУТЕВ: За „Разни“ сигурно ще направим политическо изказване. 
Предполагам, че не е проблем сега да го включим, когато дойде точката. 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Добре. Други предложения? Ако няма други предложения, 

моля да гласуваме за прекратяване разискванията относно дневния ред. 

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

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Значи предлагам в дневния ред да бъдат прибавени т. 3 и т. 4, 

като точка 3 е „Даване съгласие председателя на Общинския съвет да членува в 

Национална асоциация на Председателите на Общински съвети в Република 

България“. Точка 4 е „Избиране делегат“ или „Определяне делегат на Общинския 

съвет в Общото събрание на Националното сдружение на общините“. Точка 5 си 

остава „Разни“. Тука да коментираме въпроси, както предложи и г-н Кръстанов, 

проблеми на граждани, проблеми на действителността на територията на Община 
Смолян, и както г-н Сабрутев – политически изказвания. Имате ли други 

предложения? Който е съгласен, моля да гласува така предложения дневен ред от 5 

точки.  

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

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Значи приемаме дневен ред от 5 точки.  

 

ДНЕВЕН РЕД:  

1. Създаване на Временна комисия за изготвяне на предложения за изменения и 

допълнения на Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, 
неговите комисии и взаимодействието му с Общинската администрация в 

състав от 7 /седем/ общински съветници.     

 

2. Определяне броя на членовете и поименен състав на Постоянните комисии към 

Общинския съвет.       
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3. Даване на съгласие Председателят на общински съвет – Смолян да членува в 

Националната асоциация на председателите на Общински съвети в Република 
България. 

 

4. Определяне на делегат на Общинския съвет в Общото събрание на 
Националното сдружение на общините в Република България. 

 

5. Разни. 

 

 

ПО ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Създаване на Временна комисия за 

изготвяне на предложения за изменения и допълнения на Правилника за 

организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и 

взаимодействието му с Общинската администрация в състав от 7 /седем/ 

общински съветници.                      

 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Първа точка от дневния ред е създаване на Временна комисия 

за изготвяне на предложения за изменения и допълнения на Правилника за 
организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и 

взаимодействието му с Общинска администрация. Имате думата по първа точка. Да, 
г-н Сабрутев. 

СТЕФАН САБРУТЕВ: От групата на БСП предлагаме Димитър Кръстанов и Стефан 

Сабрутев да участват в дадената комисия. 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Г-н Журналов. 

МИЛЕН ЖУРНАЛОВ: Г-жо председател, уважаеми колеги! От съветниците на 
„Движението за права и свободи“ предлагаме г-н Аршински да участва в тази 

комисия. Благодаря ви! 

САЛИХ АРШИНСКИ: Процедура. Г-жо председател, уважаеми колега! Аз мисля, че 
първо трябва да определим числеността на комисията, след това да говорим за 
конкретни имена. 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Съгласно ЗМСМА… 

ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Изказвам обратно становище. Това е една щампа, която 

често пъти ограничава дебата и възможността за представителство. Ограничаваме 

числеността, в последствие се получават повече предложения, част от които са 
изключително целесъобразни и основателни. Нека да обсъдим, да видим колко 

кандидатури ще има и тогава да се върнем, ако г-н Аршински не възразява, да се 

върнем към числеността. Числеността е формален елемент като цяло на формирането 

на подобни органи. 

САЛИХ АРШИНСКИ: Поддържам си предложението. 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Моля? 

САЛИХ АРШИНСКИ: Поддържам си предложението. 

ФИЛИП ТОПОВ: При това положение трябва да гласуваме неговото. 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: В момента правим разисквания относно числеността на 
комисията. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Искам само да допълня две изречения. По принцип 

формирахме подобни органи става на предварителни консултации. Затуй в нашият 
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Правилник има един орган, който се нарича Консултативен съвет. И се прави среща с 

представителите на отделните групи и на съветниците, които нямат група, за да се 

изяснят предварително работно конкретните позиции и предложения. Да се отработи 

и тогава вече да се пристъпва. Нищо лошо няма да определим численост 7-9-11. След 

това да попълним. Има логика и в това, което казва. 

САЛИХ АРШИНСКИ: Реплика. Г-жо председател, уважаеми г-н Кръстанов! С 

конституирането на новия Общински съвет, макар че Правилникът от миналия мандат 
е все още действащ, Правилникът изисква на заседание на Общинския съвет да се 
конституират групите. Такова нещо в новия мандат все още не сме направили. Така 
че по тази причина не можем да говорим за никакви действия от името на група.  
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Хващате се за буквата. Това е абсолютно така формално 

също. По-важно, че ние сме тука и се знае от коя политическа сила и кои общински 

съветници от малките групи… 

САЛИХ АРШИНСКИ: Аз нямах против да се говори от името на политическа сила. 
Говоря, че нямаме все още формирани групи. 

ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Спорът е словастичен, биха казали хора, които са чели по-

добре…  

САЛИХ АРШИНСКИ: Няма спор. Има законодателна рамка. 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Други предложения има ли? 

ФИЛИП ТОПОВ: Да давате думата само вие и да не се обажда всеки от къде му 

дойде. 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Благодаря! Има ли други предложения относно числеността. В 

момента има две предложения. Едното предложение, което е по чл. 21 от ЗМСМА да 
бъде Комисията от 7, другото предложение да бъде Комисията… 

ФИЛИП ТОПОВ: Колкото се съберат. 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Г-н Аршински има предложение. 
САЛИХ АРШИНСКИ: Моето предложение, извинявайте, че отново се обаждам, беше 
именно във връзка с този член на ЗМСМА. 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Да, г-н Василев. 

КОСТАДИН ВАСИЛЕВ: Аз предлагам комисията да се състои – първото 

предложение от 7, второто – от 9 човека. 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: От 9. Други предложения има ли? 

САЛИХ АРШИНСКИ: По закон е 7. 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: В закона е казано 7, като председателят на Общинския съвет е 
председател, а останалите са на база квотен принцип. Така е писано в Закона. Има ли 

други предложения? В момента има две оформени предложения – 7 и 9. Има ли други 

предложения? Предлагам да прекратим разискванията по предложението относно 7 и 

9 брой и численост на комисията. Който е съгласен, моля да гласува. В момента 
прекратяваме разискванията относно числеността. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 24, „ПРОТИВ“ – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0. 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Имаме две предложения. Който е съгласен Комисията да се 
състои от 7 члена, моля да гласува. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 6, „ПРОТИВ“ – 12, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 4. 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Предложението за 9. Който е съгласен да бъдат 9, моля да 
гласува. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 15, „ПРОТИВ“ – 3, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 3. 
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ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Съгласно нашето гласуване с 15 „за“, 3 „против“ и 3 

„въздържали се“, се приема предложението Комисията да се състои от 9 члена. 

Председателят на Общинския съвет влиза като председател на комисията по право. 

Имате думата за предложения. Поддържате ли си предложенията? 

СТЕФАН САБРУТЕВ: Да.  
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Значи двете предложения на г-н Стефан Сабрутев – Стефан 

Сабрутев и Димитър Кръстанов. Г-н Ангелов? 

ДИМИТЪР АНГЕЛОВ: Костадин Василев. 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Г-н Василев. 

ВАЛЕНТИН КЮЛХАНСКИ: Филип Топов и Кирил Асенов. 

СТОЯН ИВАНОВ: И аз искам да предложа. От нашата група – Ангел Безергянов и 

Петър Мирчев. 

САЛИХ АРШИНСКИ: Предлагам г-н Журналов. 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Салих Аршински предлага Журналов. 

АНГЕЛ БЕЗЕРГЯНОВ: Катя Гаджева предлагам. 

САЛИХ АРШИНСКИ: Колко станаха?  

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Има ли още предложения? 

ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Колко станаха? 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: 10 са до тука предложенията. 
ФИЛИП ТОПОВ: Аз ще предложа г-н Кюлхански. 

САЛИХ АРШИНСКИ: Имах доброто желание да оттегля едното предложение. 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Имате думата за предложения още. Има ли желаещи още, 
които да предложите? 11 са в момента. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Процедура. Ако няма други предложения, разбира се, това 
не ограничава моето изказване колегите да правят и други предложения, ще се 
наложи за да не правим специална селекция, което в много от случаите създава 
затруднения в такъв букет, както казваше академик Бадевски, „Колко е сива тази зала, 
заради сивото вещество, което съдържа в нея.“, да прегласуваме от 9 на 11 численият 
състав на комисията. 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: В момента е предложено 9, гласувано е 9, приети са 9. В 

крайна сметка предложенията са 11. Обаче ако отидем на квотен принцип… 

ЕКАТЕРИНА ГАДЖЕВА: Може ли да ги съобщите? 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Чета предложенията – Стефан Сабрутев, Димитър Кръстанов, 

Костадин Василев, Филип Топов, Кирил Асенов, Петър Мирчев, Ангел Безергянов, 

Милен Журналов, Екатерина Гаджева… 

ЕКАТЕРИНА ГАДЖЕВА: Аз си давам отвод. 

(От залата: Не, не.) 
САЛИХ АРШИНСКИ: Чакай! 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Салих Аршински и Валентин Кюлхански. 

АНГЕЛ БЕЗЕРГЯНОВ: Просто числеността да сменим. 

ФИЛИП ТОПОВ: Сега, процедура. Отвод всеки може да си дава и този отвод не се 
гласува. Разбирате ли? Няма „не става“, „става“. Отводът не се гласува. 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: В момента са 12, с председателя – 13. 

АНГЕЛ БЕЗЕРГЯНОВ: Добре. Идеално. Нека да остане така. 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Тогава да сменим и да прегласуваме отново да бъдат 
предложенията 13.  
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АНГЕЛ БЕЗЕРГЯНОВ: Числеността. 
СТЕФАН САБРУТЕВ: Аз предлагам, както сме целият екип от 29, както е тръгнало, 

това да е Временната комисия. 

АНГЕЛ БЕЗЕРГЯНОВ: Няма да е работеща. 
СТЕФАН САБРУТЕВ: Аз не мисля, че трябва да е някакъв квотен принцип, както е за 
партиите и стават точно 9, както ги гласувахме.  
АНГЕЛ БЕЗЕРГЯНОВ: То тъй или иначе в зала ще се гласуват пак всички. 

КОСТАДИН ВАСИЛЕВ: Имайте предвид колеги, че това, което ще е комисията, 
всичко ще бъде гласувано на сесия. Не е миродавно решението на Комисията. Ще 
бъде гласувано след това на сесия. 

ФИЛИП ТОПОВ: Това е сесия. 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Не, сега избираме комисията. Самият Правилник 30 дена стои 

на сайта за обществено обсъждане. 
КОСТАДИН ВАСИЛЕВ: Затуй казваме, че не е миродавно решението на комисията. 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Значи тази комисия ще трябва да предложи Правилник за 
работата на Общинския съвет. Този Правилник на Общински съвет ще бъде сложен 

на сайта на Общината и публикуван в „Обществени консултации“ в рамките на 30 

календарни дни и след това ще бъде предложен на всички нас като общински 

съветници за гласуване. Тъй че това е работна група, която трябва да бъде 

комуникативна. Тази комисия трябва да бъде комуникативна, да бъде достатъчно 

добре изградена, за да може да се справи с изготвянето на този правилник в най-

кратки срокове. 

ФИЛИП ТОПОВ: Процедура пак. Точното наименование на тази комисия е Временна 

комисия. 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Точно така. Временна комисия за изготвяне на предложения. 

ФИЛИП ТОПОВ: Някой тук каза „работна група“. Няма такава работна група. 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Не е работна група. В точката си е записано „Създаване на 
Временна комисия за изготвяне на предложения за изменения и допълнения на 
Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: На „Правилника“.  

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Може да бъде и чисто нов правилник, г-н Кръстанов. 

ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: На „Правилника“, тъй като той съществува. Членува се. 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Може да не бъде същия. Може да бъде нов. Това ще реши 

самата Временна комисия. Дали ще изготви нов правилник и ще ни бъде предложен… 

ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Познавам добре организацията и правилата в българския 

език. Обстоятелството, че имаме Временна комисия, която изготвя предложения за 
изменения и допълнения на Правилника, а не за изготвяне на нов правилник. 

Комисията има право да предложи и нов правилник, но документът, който ние 
семантично подреждаме израза „изменение и допълнение на Правилника“. Значи 

„Правилника“ се членува. Моля ви се! 

САЛИХ АРШИНСКИ: Освен ако не го сложим в кавички цялото наименование. 
ЕКАТЕРИНА ГАДЖЕВА: Първа точка да отпадне от дневния ред. Да се 
консолидират групите. Да се види кои са председателите на групите и тогава. Имаме 
си правилник, правилникът е действащ. Може да го отложим за следваща сесия, 

когато са ясни председателите на групи. 

САЛИХ АРШИНСКИ: Има 30-дневно обсъждане. 
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ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Аз ви предлагам по-добрият вариант. Лично моето мнение си 

изказвам като общински съветник. Да прегласуваме бройката. Нека да бъде бройката 
13 и да останат всички тези хора, които са предложени. Това е моето предложение. 

АНГЕЛ БЕЗЕРГЯНОВ: Да го подложим на гласуване. 
СТЕФАН САБРУТЕВ: Една говорилня и нищо няма да направим освен събиране с 
тези 13 човека.   
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Имате ли други предложения? 

СТЕФАН САБРУТЕВ: Аз имам предложение всички, както сме, да станем временна 
комисия. 

АНГЕЛ БЕЗЕРГЯНОВ: Не е възможно. Това е неработещо. 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Това е несериозно, г-н Сабрутев. 

СТЕФАН САБРУТЕВ: То не е сериозно и 13 човека. Съгласете се, че няма нужда от 
толкоз хора. Значи ние не за първи път участваме някои от нас в такива комисии, и 

знаем, че колкото са повече, става една голяма говорилня и накрая резултатите са 

близки до нулата. 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Г-н Гавазов. 

ИВАН ГАВАЗОВ: Аз предлагам да се гласуват така постъпилите предложения в 

рамките на 9-членната комисия, която вече е избрана и който има най-много гласове, 

да бъдат тези първи 9 човека, които имат най-много гласувания. 

САЛИХ АРШИНСКИ: Нали имаше едно процедурно да се прегласува на 13? Ако не 
мине, тогава. 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Има две предложения в момента постъпили. Едното 

предложение е комисията да се прегласува на 13. 

ДИМИТЪР АНГЕЛОВ: И аз имам едно предложение. Може да се разберем на квотен 

принцип да се изберат представителите в комисията и да бъдат 9. Аз мисля, че на 
квотен принцип може да се разберем. Примерно ние сме двама души, имаме право на 

1 член. ДПС имат трима души – един член. БСП са 6 души – 2 члена. „Новото време“ 

– 2, ГЕРБ – 3 и сме готови. Какво толкова има да мислим? Какви са тия истории? Да 
правим глупави забележки през цялото време, ще си губим времето.  

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Добре. Благодаря ви, г-н Ангелов. 

ВАЛЕНТИН КЮЛХАНСКИ: Ние сме съгласни. 

САЛИХ АРШИНСКИ: И ние сме съгласни. 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Аз предлагам да гласуваме предложението на г-н Ангелов, 

който предлага комисията да бъде от 9 члена, както приехме. Да бъдат 2 от 
политическа партия „БСП За България“, 2 на „Новото време“, 1 на ДПС, 1 на 
„Земеделски народен съюз“ и 3 на ГЕРБ. Имате ли други предложения? При това 
положение, ДПС оттегляте ли едното предложение? 

САЛИХ АРШИНСКИ: Оттегляме г-н Журналов. 

ВАЛЕНТИН КЮЛХАНСКИ: И ние оттегляме единия човек.  

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Кой? 

ВАЛЕНТИН КЮЛХАНСКИ: Аз се оттеглям. 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Значи фактически тогава моля да прегласуваме 9-членната 

комисия, която се състои от: Стефан Сабрутев, Димитър Кръстанов, Костадин 

Василев, Филип Топов, Кирил Асенов, Петър Мирчев, Ангел Безергянов, Салих 

Аршински и Екатерина Гаджева. 
ЕКАТЕРИНА ГАДЖЕВА: Аз се оттеглям. 
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ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Деветият съм аз. Който е съгласен с така прочетените имена 
на общински съветници, моля да гласува. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 24, „ПРОТИВ“ – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0. 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: С 24 „за“ Временната комисия за изготвяне на предложения 

ще се състои от 9 члена, с така посочените имена – Стефан Сабрутев, Димитър 

Кръстанов, Костадин Василев, Филип Топов, Кирил Асенов, Петър Мирчев, Ангел 

Безергянов, Салих Аршински и Венера Аръчкова.   
      Общински съвет Смолян на основание чл.21, ал. 1 от ЗМСМА, чл. 48, ал.1 и на 

осн. чл. 40 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет, и 

неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация 

  

Р Е Ш И: 

 

1. Създава Временна комисия за изготвяне на предложения за изменения и 

допълнения на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет, и 

неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация в състав от 
9/девет/ общински съветници. 

2. Избира членове на  Временната комисия за изготвяне на предложения за 
изменения и допълнения на Правилника за организацията и дейността на Общински 

съвет, и неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация в 

състав от 9/девет/ общински съветници. 

• Венера Аръчкова – Председател; 

• Ангел Безергянов – член; 

• Димитър Кръстанов – член; 

• Кирил Асенов – член; 

• Костадин Василев – член; 

• Петър Мирчев – член; 

• Салих Аршински – член; 

• Стефан Сабрутев – член; 

• Филип Топов – член; 

 

 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Предлагам да преминем към втора точка от дневния ред. 

 

ПО ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Определяне броя на членовете и 

поименен състав на Постоянните комисии към Общинския съвет. 

 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Има постъпили три предложения за председатели на групи в 

Общинския съвет. Едното предложение е изпратено с решение от заседание на 
общинските съветници от „Новото време“, където предлагат за председател на 
групата общински от „Новото време“ г-н Кирил Асенов. Другото предложение е от г-
н Стефан Сабрутев, на групата съветници „БСП За България“, където за ръководител 

на групата е избран Стефан Атанасов Сабрутев. Другото предложение е от 
политическа партия ГЕРБ, като предложението за ръководител на групата е Ангел 

Николаев Безергянов. Други предложения няма представени. Предлагам общинските 
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съветници, които присъстваме тук, да приемем така определените групи с техните 
ръководители. 

АНГЕЛ БЕЗЕРГЯНОВ: Само за информация. 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Да, за информация, но ние ги приемаме. 
ФИЛИП ТОПОВ: Това не се гласува. 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Не се гласува, да. 
ФИЛИП ТОПОВ: Ние сме поставили в това решение групата ни да се казва „КРОС“. 

Наименованието на групата ще бъде „КРОС“ и моля така да бъде записано в 

протокола. Група съветници от „КРОС“. 

ВАЛЕНТИН КЮЛХАНСКИ: „Коалиция за развитие на Община Смолян“. 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Сега тука има повече юристи. Аз не мога да кажа, защото на 
нас в Общинския съвет и на мен като председател на Общинския съвет ми е дадено, 

че са не от местната коалиция, а ми са дадени от Коалиция „Новото време“. Като 

клетвени листове и като удостоверения за общински съветници, избрани от тази 

партия. Не съм компетентна. Поемам ангажимент да го коментирам въпроса с 

юристите. 
ФИЛИП ТОПОВ: Добре. Ако няма колизия със закона, държим да бъдем КРОС. Ако 

има, оставаме така, както сме вписани. 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Казвам какви са ми съображенията, единственото нещо. 

Защото удостоверенията и самите клетвени листове са представени в този вид. 

ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Имам един въпрос, ако разрешите. Процедура. Остават ли, 

според вашето предложение, постоянните комисии в Общинския съвет като работни 

органи във вида, в който са съществували и функционирали и до сега? 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Г-н Кръстанов, в момента аз не съм коментирала изобщо още 
за комисиите. В момента само коментирах предложенията, които са дадени от всяка 
една от политическите партии за групите. Сега ще кажа за комисиите кои са в 

момента съществуващи и какво е предложението. В момента в Общински съвет – 

Смолян ние имаме 5 комисии, които са работили в предишния Общински съвет. 
Комисия по бюджет, финанси и икономическо развитие; Комисия по териториално 

устройство, общинска собственост, екология, земеделие и гори; Комисия по 

здравеопазване, социални дейности, образование, култура, вероизповедания, 

младежта и спорта; Комисия по законност, местно самоуправление, обществен ред и 

сигурност и Комисия за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси. 

Предложението на мен като председател е комисиите да се запазят в същия вид. 

Имате думата за предложения. 

ФИЛИП ТОПОВ: С промяната на Правилника после може да се променят. 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Имате ли предложения за промяна в комисиите? 

ФИЛИП ТОПОВ: Не. 
КОСТАДИН ВАСИЛЕВ: Добре сме работили досега. 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Който е съгласен да бъдат запазени тези наименования на 
комисиите, моля да гласува. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 24, „ПРОТИВ“ – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0. 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: С 24 „за“, утвърждаваме 5 броя комисии, както следва: 

Комисия по бюджет, финанси и икономическо развитие; Комисия по териториално 

устройство, общинска собственост, екология, земеделие и гори; Комисия по 

здравеопазване, социални дейности, образование, култура, вероизповедания, 
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младежта и спорта; Комисия по законност, местно самоуправление, обществен ред и 

сигурност и Комисия за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси. 

Предложението, което отправям към вас, е всяка една от комисиите да се състои от 7 

до 9 човека. Всеки общински съветник има право да присъства най-малко в една 
комисия. Първо за числеността и броя на членовете на комисиите. Имате ли други 

предложения? 

СТЕФАН САБРУТЕВ: Аз предлагам, нека да видим от всяка група кои хора, да 
видим колко се събират и от там вече. Съвсем различно е от Временната комисия. 

Мисля, че не трябва да слагаме ограничения някакви. Нека да видим, всеки си е 
подготвил предполагам от различните групи кои хора къде искат да участват, да ги 

опишем колко са на брой и тогава вече. Съответно да са нечетен брой. 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Тогава давам ви думата за предложения за членове на 
комисиите. Всеки един от общинските съветници може да участва най-малко в една 
комисия. 

САЛИХ АРШИНСКИ: Трябва най-малко в една. 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Най-малко е една. 
АНГЕЛ БЕЗЕРГЯНОВ: Не повече от три. 

ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Имаме ли думата, г-жо председател? 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Да, г-н Кръстанов. 

ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Уважаеми колеги, правя следното предложение за 
участието на нашата група в постоянните комисии, работни органи на Общински 

съвет – Стефан Сабрутев – Бюджет, финанси и икономическо развитие.. 
САЛИХ АРШИНСКИ: Така ще ги объркаме. 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Значи в Комисия по бюджет, финанси и икономическо 

развитие от вашата група – Стефан Сабрутев. Друг представител ваш за тази 

комисия? 

ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Говорим само за тази комисия? 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Да, само за тази. 

ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Иван Френкев и Вили Бояджиева. 
САЛИХ АРШИНСКИ: Г-жо председател, предложението ми за тази комисия е за г-н 

Журналов. 

АНГЕЛ БЕЗЕРГЯНОВ: Тодор Митов, Стоян Иванов. 

ВАЛЕНТИН КЮЛХАНСКИ: От нашата група Коста Начев. Говорим за Комисията по 

бюджет и финанси. 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Комисия по бюджет, финанси и икономическо развитие. 
ВАЛЕНТИН КЮЛХАНСКИ: Кирил Асенов, Коста Начев, Минчо Симов и Илия 

Томов. 

ДИМИТЪР АНГЕЛОВ: Г-н Василев. 

ЕКАТЕРИНА ГАДЖЕВА: Стоян Иванов, Тодор Митов.. 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Г-н Безергянов ги направи тези предложения. 

АНГЕЛ БЕЗЕРГЯНОВ: Стоян Иванов записахте ли го? 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Стоян Иванов и Тодор Митов. 

СТОЯН ИВАНОВ: Софка Иванова. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Колко станаха? Ние може ли още един член да дадем? 

САЛИХ АРШИНСКИ: Не става така. 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: 9. 
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АНГЕЛ БЕЗЕРГЯНОВ: Достатъчно са 9. 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: 12, извинявайте. 
АНГЕЛ БЕЗЕРГЯНОВ: Не е добре 13. 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Аз лично мое мнение пак ще изкажа като общински съветник. 

И в предишния Общински съвет, който съм била и аз общински съветник, когато 

комисията е от толкова много хора, тя не е комуникативна. В същото време 
последните Общински съвети  пък от опита ми като заместник-кмет мога да кажа, че 

едни и същи хора два или три пъти в деня слушат едни и същи неща. Нека да се 

ориентираме в такава по-компактна комисия, която да може да вземе действия. Всеки 

един може да присъства във всяка една от комисията, обаче да бъде със съвещателен 

глас. 
СТОЯН ИВАНОВ: Аз предлагам Костадин Василев в тази комисия. 

МАРИЯ СЕМЕРДЖИЕВА: Предложиха го. 

ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Как без г-н Василев? Моля ви се! Съвсем кратичко искам 

да кажа, че и в предишния състав, предишния мандат, комисиите бяха 12-13-14 души. 

Няма как, тъй като има интерес от страна на колеги, не да са със съвещателен глас, а 
да имат реален глас в обсъжданията на въпросите. 12-13 души комисия с кворум 

примерно 6-7 си е нормално, според мен. 

ЕКАТЕРИНА ГАДЖЕВА: И непостижимо. 

ДИМИТЪР АНГЕЛОВ: Момент. Ние първият път се разбрахме 9 души. Всяка 
парламентарно представена група за тия 9 човека, така, както са представени там, да 
са 1, 2, 3 и така нататък. Пак квотния принцип. Какво да се чудим толкова? Сега 
КРОС може да искат 7 души в тази комисия, а той трябва да участва поне в 2 

комисии. Не може да участва в 3 и в 5. 

АНГЕЛ БЕЗЕРГЯНОВ: В 3 може. 
ВАЛЕНТИН КЮЛХАНСКИ: 3 може. 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Най-малко 1, така е по закон. Да, г-н Кръстанов. 

ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: По принцип съм съгласен с това, което доайенът предлага, 
г-н Ангелов, но струва ми се, че няма нужда да въвеждаме рестрикция по отношение 
на численият състав на комисията. Комисията е работен орган. Тя дори да вземе 
решение, то при всички случаи подлежи на окончателна санкция в залата на 
Общинския съвет. Има повече хора, в това число младите ни колеги, които имат 
желание да работят. Да не ги лишаваме от тази възможност. Това е моето 

предложение. В крайна сметка и 12 и 13…, ако е 13 – кворумът е 7.  

САЛИХ АРШИНСКИ: Това е неработещо. 

ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Няма да загуби от това Общинският съвет, ако е в по-

голям състав. 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Г-н Кръстанов, от предишен опит аз мога да кажа, че от 13 и 

от 15 на комисия, не може да се събере кворум от 7 и от 8. Затова по-добрият вариант 
е комисиите да бъдат действащи и да бъдат работещи и всеки да бъде в своето 

направление и да покаже своят професионализъм. Всеки един от нас е 
професионалист в дадена област. Нека да се разгърне и да покаже своя опит в 

дадената област. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Представете си, че е 7. Извинявам се, че вземам думата. 
Давате ли ми я? 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Да. Заповядайте! 
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ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Представете си, че е 7 души комисията. Той кворумът е 4. 

Какво обсъждане на направи Бюджет, финанси и икономическо развитие? 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Нали минава и през други комисии?  

ДИМИТЪР АНГЕЛОВ: Всички ние тука сме събрани и хората са ни избрали с 
мисълта, че ще се върши работа. Това означава, че като сме 7, значи трябва да бъде 7 

души. Ние ако вземем да почнем да мислим, че няма да върви, че еди-какво си и еди-

какво си…  

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Да, г-н Безергянов. 

АНГЕЛ БЕЗЕРГЯНОВ: Конкретно предложение. 10-15 минути почивка и след това да 
говорим наистина с имена и с брой, цифри и т. н. 

ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Процедура. Предлагам големите комисии, които са, под 

„големите“ имам предвид възловите комисии, мога да ги изредя кои са, да бъдат в по-

голям числен състав от 9 души, както вие предложихте. За да дадем възможност, 
единствен аргумент, има и други, младите колеги да участват ефективно в работните 
органи.  

АНГЕЛ БЕЗЕРГЯНОВ: Никой не ги ограничава.  
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Младите колеги трябва да участват. 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Значи според мен всяка комисия… 

АНГЕЛ БЕЗЕРГЯНОВ: 15 минути почивка. 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: 15 минути почивка. 

 

* * * * * 
 

(След почивката:) 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Имам едно предложение. Бюджетната комисия да е по-

голяма, както до сега – 13. 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Събрахме ли се? Аз предлагам да продължим заседанието. 

ФИЛИП ТОПОВ: Процедура. 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Да, г-н Топов.  

ФИЛИП ТОПОВ: Уважаеми колеги, вземам процедура. Не можем да ограничаваме 
желанието на общински съветник да участва в три комисии. Аз предлагам независимо 

от неудобството, което ще създадем, да уважим желанието на всички колеги. 

Предлагам следното предложение. Комисия по комисия, да изброим кой какво е 
предложил, 15-20, колкото се съберат. Квотният принцип в момента не е удачен. 

Затова ще предложа следното. Комисия по бюджет и финанси, изреждаме ги 

предложенията на всички колеги и спираме до тази комисия. Колкото човека се 
съберат в тази комисия, да останат така. 
АНГЕЛ БЕЗЕРГЯНОВ: Не. Ако са четни? 

ФИЛИП ТОПОВ: Защо ви е смешно, колеги от ДПС? Защо ви е толкова смешно? 

МИЛЕН ЖУРНАЛОВ: Смешно е, г-н Топов. 

ФИЛИП ТОПОВ: Разберете, няма как да идете в 20 комисии.  

МИЛЕН ЖУРНАЛОВ: Ние не желаем да отидем. 

ФИЛИП ТОПОВ: Колегите от ГЕРБ са 11. Разбирате ли? Съвсем процедурно 

въпросът го поставям. Не може да ограничим правото на общинския съветник да 
участва в три комисии и неговото желание. Практически Комисия по бюджет и 
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финанси, изреждат се отново предложенията, които сме направили, виждаме колко 

човека са по този списък. Който желае да си направи отвод, си прави отвод и така. 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Г-н Журналов? 

МИЛЕН ЖУРНАЛОВ: Уважаема г-жо Аръчкова, понеже г-н Топов споменава 
групата ни, ние нямаме претенции да участваме в 20 комисии.  

ФИЛИП ТОПОВ: Не, защото се смеят, ехидно се смеете. 
МИЛЕН ЖУРНАЛОВ: Комисиите са 5. Явно не е конструктивно предложението, г-н 

Топов. 

ФИЛИП ТОПОВ: Моля? 

МИЛЕН ЖУРНАЛОВ: Близо сме, не се ли чуваме? 

ФИЛИП ТОПОВ: Аз не обичам да ми ръкомахат. 
МИЛЕН ЖУРНАЛОВ: Благодаря!  

ФИЛИП ТОПОВ: Дайте да се уважаваме, да не даваме лош пример на новите колеги. 

МИЛЕН ЖУРНАЛОВ: Благодаря ви, г-н Топов! Нека да се уважаваме. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Процедурно предложение, г-жо председател! 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Да, г-н Кръстанов. 

ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Все ми се струва, че ние бихме могли по примера на 

предходния мандат възловите комисии, примерно по бюджет, финанси и 

икономическо развитие и евентуално и по ТСУ, така общо казано, да ги направим по-

многочислени с оглед на това да включим повече от новите колеги там, за да имат те 
възможност да наблюдават целия процес на формиране на решение, обсъждане в 

работна атмосфера, а не само когато е на микрофоните в залата на Общинския съвет. 
Така че колеги, от там нататък е ясно, че аргументът „не работят комисиите, защото 

са многочислени“ не издържа особено на конкретната проверка, че вероятността от 12 

души да отсъстват половината или от 8 да отсъстват половината е една и съща. 
Въпросът е да ги направим така, че те да изпълняват и функцията на едно 

предварително така упражнение за колегите, които сега ще навлизат в цялата тази 

материя. В крайна сметка всички печелим от това. Всеки осъзнава, че човек се учи 

докато е жив. Особено важно е това както за нас по-възрастните, така и за младите 
колеги. Според мен при положение, че миналият мандат сме имали комисия от 13-14 

души, няма никакъв проблем и не бива да е проблем да създадем сега комисия 

примерно от 11 души – по бюджет, финанси и икономическо развитие или пък ТСУ. 

Там, където практически са възловите обсъждания и дебати, свързани като цяло с 
работата на нашия орган. Така че не правя формално предложение, не искам да се 
стига до гласуване, а до предварително съгласие между групите по отношение на това 

как да структурираме нашите работни органи. Отново искам да потвърдя, все ми се 
струва, че квотният принцип в случая прилаган навсякъде, той създава ограничения 

върху възможността да се участва в работното обсъждане, от което ни произтича 
окончателно решение. Благодаря, завърших! 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Г-н Кръстанов, аз в реплика ли да го кажа? Искам да попитам 

в Народното събрание как е? Народното събрание има също комисии и 240 народни 

представители. Всеки от народните представители, 50 % от тях – 120 човека няма 
комисия. Поне аз нямам такъв спомен. В комисия в Народното събрание от 120 не 

съм чула аз, поне за сега, ако някой от вас е чувал. Защото по същият начин в 

Народното събрание има и то структурирани комисии, които представляват хора, 
които са народни представители. Тези народни представители са членове на 
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определени бройки комисии. По същият начин, както и нашият Общински съвет в 

умален вид на местно ниво. Това е мое лично мнение. Но в крайна сметка би трябвало 

да се придържаме и все пак да има някакво отношение, независимо кой каква му е 
представителността като политически ангажимент. Както в Народното събрание е на 
квотен принцип, защото коментираме квотния принцип, там също на квотен принцип 

и народните представители са разпределени в комисиите. Да, г-н Безергянов. 

АНГЕЛ БЕЗЕРГЯНОВ: Благодаря, г-жо Аръчкова. Аз имам конкретно предложение 
за комисиите, за числеността. Не говоря за квоти. Предлагам по бюджет и финанси да 
бъде 9-числена комисия, предлагам по законност да бъде 9-числена комисия, ТСУ – 

9-числена, по младежки дейности и спорт – 7 и за конфликт на интереси – 5. 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Други предложения има ли? 

СТЕФАН САБРУТЕВ: Аз имам предложение за бюджет и финанси – да са 13, за ТСУ 

– 11, законност – 9 и 5 за конфликт на интереси, за младежта и спорта – 9 също. 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Други предложения? Г-н Ангелов, вие поддържате ли си 

предложението всички комисии да бъдат от 9 члена? Това предложение, което 

направихте най-напред преди почивката. 
ДИМИТЪР АНГЕЛОВ: Поддържам, да. 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Други предложения има ли? 

ДИМИТЪР АНГЕЛОВ: По конфликт на интереси да бъде 5. 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Добре. Други предложения има ли? 

ЕКАТЕРИНА ГАДЖЕВА: Комисиите са доста окрупнени и имат доста ресори. Всеки 

да покрива по един ресор… 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Други предложения има ли? Който е съгласен да прекратим 

разискванията, моля да гласува. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 24, „ПРОТИВ“ – 1, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0. 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Значи има няколко предложения. Първото предложение е 
всички комисии да са по 9, Комисията по конфликт на интереси – 5 – на г-н Ангелов. 

Другото предложение е на г-н Ангел Безергянов – трите комисии да са по 9, 

Комисията по здравеопазване, социални дейности, образование, култура, 
вероизповедания, младежта и спорта – 7 и Комисията по конфликт на интереси – 5. 

Тука се припокривате с г-н Ангелов, само с едната комисия. 

АНГЕЛ БЕЗЕРГЯНОВ: В този ред на мисли оттеглям моето предложение, нека 
остане на г-н Ангелов. 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: И третото предложение е на г-н Стефан Сабрутев – Бюджет и 

финанси – 13; ТСУ – 11, Законност – 9 и Младежта и спорта – 9 и по конфликт на 
интереси – 5. За Конфликт на интереси нямаме спор. Спорът ни е за комисията по 

бюджет и финанси и Комисията по ТСУ. Другите комисии се припокриват. 
САЛИХ АРШИНСКИ: Да гласуваме предложенията, г-жо председател и да вървим 

напред. 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Предлагам да гласуваме предложението Комисията по бюджет 
и финанси… 

ДИМИТЪР АНГЕЛОВ: Може ли да изтегля моето предложение и да остане на г-н 

Сабрутев? 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Аз предложих вече на гласуване. 
СТОЯН ИВАНОВ: Не може, как ще може? 

САЛИХ АРШИНСКИ: Прекратена е процедурата. 
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ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Прекратена е процедурата, има предложения. Значи има две 
предложения. Едното предложение е Комисията по бюджет и финанси да е от 9, 

другото предложение е да бъде от 13. Първо, който е съгласен Комисията по бюджет 
и финанси да бъде от 13 члена, моля да гласува. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 15, „ПРОТИВ“ – 7, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 3. 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: 15 „за“, 7 „против“ и 3 „въздържали се“. Комисията по 

бюджет и финанси е от 13 човека. Комисия по ТСУ – предложение 11. Който е 

съгласен, моля да гласува. 
ВАЛЕНТИН КЮЛХАНСКИ: По ТСУ – 11. 

САЛИХ АРШИНСКИ: Не, така не може да се работи. 

ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 15, „ПРОТИВ“ – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 4. 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: 15 „за“, 0 „против“, 4 „въздържали се“ и 3 не участват в 

гласуването. Второто предложение е за ТСУ комисията да бъде от 9 човека. То няма 
смисъл да го гласуваме.  
АНГЕЛ БЕЗЕРГЯНОВ: То се обезсмисля. 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Отиваме на останалите комисии. Да ги гласуваме анблок, 

защото предложенията са за 9 и на останалите комисии. Комисия по здравеопазване, 
социални дейности, образование, култура, вероизповедания, младежта и спорта от 9 

члена. Който е съгласен, моля да гласува. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 22, „ПРОТИВ“ – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0. 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: 3 не гласуват. 22 „за“, „против“ и „въздържали се“ няма. За 
Комисията по законност, местно самоуправление, обществен ред и сигурност – от 9 

човека. Който е „за“, моля да гласува. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 22, „ПРОТИВ“ – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0. 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: 22 „за“, без „против“ и „въздържали се“, 3 не участват в 

гласуването. Комисия за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси от 
5 общински съветници. Който е съгласен, моля да гласува. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 22, „ПРОТИВ“ – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0. 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: 22 „за“, без „против“ и „въздържали се“. Комисиите в 

Общински съвет ще бъдат 5 с численост: Комисия по бюджет, финанси и 

икономическо развитие – 13; Комисия по териториално устройство, общинска 
собственост, екология, земеделие и гори – 11; Комисия по здравеопазване, социални 

дейности, образование, култура, вероизповедания, младежта и спорта – 9; Комисия по 

законност, местно самоуправление, обществен ред и сигурност – 9 и Комисия за 
предотвратяване и установяване на конфликт на интереси – 5. Мисля, че не е 

необходимо анблок да ги гласуваме наново. 

ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Произнесли сме се конкретно. 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Предложение за членове на комисиите. Да, г-н Топов. 

АНГЕЛ БЕЗЕРГЯНОВ: Една по една по-добре. 
ФИЛИП ТОПОВ: Уважаеми колеги, в Комисията по бюджет и финанси, обаче аз ще 
помоля да го записваме, за да може все пак да се види бройката, в Комисията по 

бюджет и финанси – Кирил Асенов, Коста Начев, Минчо Симов, Илия Томов. И 

предлагам само за тази комисия да предлагат всички колеги, след това да минем на 
следващата комисия. 

ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Попълваме персонален състав. 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Да. 
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ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: В Постоянната комисия по бюджет, финанси и 

икономическо развитие на Общинския съвет – Виолета Бояджиева, Стефан Сабрутев 

и Иван Френкев. 

ДИМИТЪР АНГЕЛОВ: Костадин Василев. 

ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Извинявам се, още едно предложение – Рабие Кьосева. 
СТОЯН ИВАНОВ: Аз предлагам за тази комисия – Софка Иванова, Божидар,  Митов, 

Мария Семерджиева, Стоян Иванов, Ангел Безергянов. 

МАРИЯ СЕМЕРДЖИЕВА: Божидар Шуманов или Тодор Митов? 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Божидар Шуманов и Тодор Митов. 

СТОЯН ИВАНОВ: Божидар Шуманов, Тодор Митов, Мария Семерджиева, Ангел 

Безергянов, Стоян Иванов. 

САЛИХ АРШИНСКИ: Колко станаха? 

СТОЯН ИВАНОВ: Колкото толкова. 
САЛИХ АРШИНСКИ: Може ли още веднъж, извинявайте. 
СТОЯН ИВАНОВ: Ангел Безергянов, Стоян Иванов, Софка Иванова, Божидар 

Шуманов, Тодор Митов, Мария Семерджиева. 
САЛИХ АРШИНСКИ: Г-жо председател, нашето предложение е за г-н Журналов и г-
жа Младенова. 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: 17 предложения имаме. 
АНГЕЛ БЕЗЕРГЯНОВ: Редукция на състава. 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Хайде малко по-сериозно да погледнем на нещата. В момента 
има предложения за 17. Още предложения има ли? 

ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Трима от нас. 
СТОЯН ИВАНОВ: Изборите завършиха преди две седмици. Не можем да вървим в 

избор на органи без да се отчетат резултатите от изборите. Не сме деца. Не се 
събираме за първи път. Много добре го знаете, колеги, които четири години бяхте в 

пълна опозиция, че няма как да стане този номер, който го предлагате. Трябва да се 

отчетат резултатите от изборите. 
ФИЛИП ТОПОВ: Ние тъкмо бяхме тръгнали… 

СТОЯН ИВАНОВ: Не знам къде бяхте тръгнали… 

СТЕФАН САБРУТЕВ: Г-н Иванов, моля ви малко тона да смените.  
СТОЯН ИВАНОВ: Моля да отчетете резултатите от изборите.  
ФИЛИП ТОПОВ: Те са отчетени. 

СТОЯН ИВАНОВ: Не са минали и две седмици. 

ФИЛИП ТОПОВ: Те са отчетени тези резултати. 

ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Оттегляме четвъртото предложение. Остават Стефан 

Сабрутев, Вили Бояджиева и Иван Френкев. 

ФИЛИП ТОПОВ: Най-добре е наистина да проявим разум. 

ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Няма никакъв начин друг. 
ФИЛИП ТОПОВ: От нашата комисия.. Да видим първо ГЕРБ в резултат на изборите 
ще оттеглят ли или не. Г-н Иванов, колегиален въпрос. 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Г-н Топов, аз пък да отговоря тука в качеството си на 
общински съветник, в подкрепа на г-н Кръстанов. В крайна сметка, ако отиваме към 

квотния принцип, вие се обръщате към политическа партия ГЕРБ, при наличието, че 
те са 6 общински съветника, предлагат 3-ма. В същото време от ГЕРБ са 11. При това 
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положение ГЕРБ може спокойно да предложи 5 и 6. Вие сте 7, предлагате 4. Ако 

тръгнем в тази посока. 

АНГЕЛ БЕЗЕРГЯНОВ: Няма как да не се тръгне в тази посока. 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Нека малко да разсъждаваме човешки, да имаме уважение към 

всеки един от нас. Първо трябва да имаме уважение към нас всички, защото сме 
общински съветници, избрали са ни хората. Покрай нашето уважение между нас 

самите се показва и отношението към хората, които са ни гласували доверие. 
ЕКАТЕРИНА ГАДЖЕВА: Колеги, аз имам предложение на отделна комисия 

ръководителите на групи при председателя, както миналия път да го изяснят. Става 
панаир. Час и половина, а сме на първата комисия. Всеки ръководител на група да си 

запише по комисии, да седнат и да се разберат с председателя как. А в същото време 
за квотността на комисиите съм изключително против. Спори се безумно. Пишем 11 

души, утре напускам аз примерно ТСУ комисията. Влиза колегата „Х“, който не иска 
да е в ТСУ комисията, едната остава празна. Той иска да отиде в Комисията по 

младежта, ама тя е запълнена и не може да влезне. Това ми изглежда абсолютно 

абсурдно. 

АНГЕЛ БЕЗЕРГЯНОВ: Тези много има.  
ЕКАТЕРИНА ГАДЖЕВА: Да речем на този етап можем да ги разпределим някак си, 

ще се скараме, ще се разберем. 

ФИЛИП ТОПОВ: Процедура. 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Нека да свърши, г-н Топов. 

ЕКАТЕРИНА ГАДЖЕВА: Лично моето предложение е предложението 

ръководителите на групи, чухме ги, избраха се, партиите при председателя в отделна 

дата и да ни се предложат вече в готов състав. Тука се караме поименно за бройките, 

чудим се кой да даде отвод. Това е въпрос на малките групи да си вземат решенията. 
ФИЛИП ТОПОВ: Процедура. 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Да, г-н Топов. 

ФИЛИП ТОПОВ: Вече сме гласували численият състав – 13, това е факт. Има 
решение. Има 17 предложения, всяка от групите да оттегли по един и отиваме на 13. 

ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Ние вече го направихме.  
САЛИХ АРШИНСКИ: Аз няма да оттегля. 

ФИЛИП ТОПОВ: Може би наистина трябваше да има предварителна подготовка за 
това нещо. 

АНГЕЛ БЕЗЕРГЯНОВ: На г-жа Гаджева е резонно предложението.  

ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Винаги подобни действия са предхождани от консултации. 

СТОЯН ИВАНОВ: На г-жа Гаджева е резонно предложението. Да се обединим около 

него, да оставим групите политическите. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Има технически подробности и уточнения, която трябва да 
са в работен порядък. Добрият вкус изисква да си говорим нормално сега. Ние тука се 
надвикваме и апострофираме във връзка с конкретни неща. 
САЛИХ АРШИНСКИ: Ние блокираме другата сесия по този начин. 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: При това положение ние не можем да направим последния 

четвъртък сесия нормална, защото ние нямаме изградена структура и нямаме 

комисии. Какво правим когато например следващата сесия трябва да бъде на 28 по 

Правилник и по предишни неща и по консултации и т. н.? 
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ЕКАТЕРИНА ГАДЖЕВА: Утре при вас ръководителите на групи носят 
предложенията и определяте комисиите. 
САЛИХ АРШИНСКИ: А как ще го гласуваме, колежке?  

АНГЕЛ БЕЗЕРГЯНОВ: Трябва да се съберем. 

ЕКАТЕРИНА ГАДЖЕВА: Поименен състав на комисия не се гласува. Гласуват се 

председателите на комисии. 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Не е вярно. 

ЕКАТЕРИНА ГАДЖЕВА: Добре, ще ги гласуваме на следващата сесия. 

САЛИХ АРШИНСКИ: Как ще свикаш другата сесия, като няма комисии? 

ЕКАТЕРИНА ГАДЖЕВА: Още една сесия извънредна специално за това. 
ФИЛИП ТОПОВ: Аз ви предложих списъка, който сме го направили, да ги гласуваме 
17 човека и да вървим. 

АНГЕЛ БЕЗЕРГЯНОВ: Това сме го гласували вече 13. Ние трябва да си отменим 

другото решение. Има решение вече. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Не искате да оттеглите? 

СТОЯН ИВАНОВ: Какво да оттегляме? Четири години сме го видели, г-н Кръстанов. 

Четири години сме го видели. Освен Коста Начев в Комисията по бюджет и финанси 

кой друг е присъствал? То съм го видял аз. Предварително искате да тупилирате 
работата на тази комисия. 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Да, г-н Френкев. 

ИВАН ФРЕНКЕВ: Когато ставаше въпрос и тук се говореше за изборите, добре е да 
се разбере защо са ни пратили хората тука. И ако хората са ни пратили да решаваме 
някакви проблеми, хайде тогава да почнем, за да намерим начин да ги решим тия 

проблеми. Ние решихме да оттеглим един човек в знак на добра воля, за да може това 
нещо да се случи и да имаме всъщност работещи комисии. Ако няма в такъв случай 

от другите политически сили, имат своите си някакви причини или съображения да не 
го направят, в такъв случай ние си възстановяваме до нашия първоначален брой от 
четири човека и тогава да мислим какво ще правим. 

АНГЕЛ БЕЗЕРГЯНОВ: То има конкретно решение. Тука 13 трябва да се съберем. 

ИВАН ФРЕНКЕВ: По какъв критерий ще ги сваляме? 

АНГЕЛ БЕЗЕРГЯНОВ: Няма съгласие за сваляне. 
ИВАН ФРЕНКЕВ: Ако не искаме да работим заедно, добре. 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Други предложения имате ли? 

ИВАН ФРЕНКЕВ: То е несериозно това всичкото. 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Предложения други имате ли? 

ВАЛЕНТИН КЮЛХАНСКИ: Дайте 5 минути почивка, да се разберем и това е. 
МАРИЯ СЕМЕРДЖИЕВА: Кога се уморихме? 

ИВАН ФРЕНКЕВ: От този спор няма сметка просто. 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Много е жалко даже, г-н Френкев, защото в крайна сметка 
хората са ни избрали, за да работим в техен интерес. А ние не можем 20 човека да се 
разберем и да работим заедно. 

ИВАН ФРЕНКЕВ: Не, можем, но явно няма желание. Това са две различни неща. 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Желанието трябва да бъде съвместно. Аз го казах, че трябва да 
имаме уважение първо към себе си всеки един от нас и към останалите колеги да има 

уважение и да се признае професионализма на всеки. И всеки да даде своя 

професионален опит там, където е силен. 



Протокол № 02/19.11.2019 г.  
  

19 

 

ЕКАТЕРИНА ГАДЖЕВА: Да се съберем за 5 минути при председателя да се разберем 

и да видим къде какво ще се получи. Да видим къде ще има още проблеми. 

АНГЕЛ БЕЗЕРГЯНОВ: Точно така. 
СТОЯН ИВАНОВ: 10 минути почивка. 
ЕКАТЕРИНА ГАДЖЕВА: И после като ги видим може да е само за Бюджетната 
комисия проблемът.  
СТОЯН ИВАНОВ: Така е. 
САЛИХ АРШИНСКИ: Другите са същите. Може да бъдеш убеден. 

ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: В такъв случай аз имам едно предложение. Да приложим 

така нареченото формално спиране на часовника за заседанието. 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Сега предложението за почивката да го смятаме ли? 

САЛИХ АРШИНСКИ: То не се гласува, направо се дава. 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Давам 10-минутна почивка. 

 

* * * * * 
 

(След почивката:) 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Колеги, предлагам да започнем работа. В момента сме на 

разисквания относно Комисията по бюджет, финанси, икономическо развитие. 
Численият състав е определен на 13, сега имената. В момента предложените имена са 
17. Имате думата. Да, г-н Кръстанов. 

ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Мисля, че забелязахте и отчетохте моето предложение, че 
ние оттегляме нашето предложение за Рабие Кьосева – един от 17-те. 
ВАЛЕНТИН КЮЛХАНСКИ: Оттегляме Илия Томов. 

СТОЯН ИВАНОВ: Ние оттегляме Ангел Безергянов. 

ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Стават 14, още един. 

СТОЯН ИВАНОВ:  И Божидар Шуманов. 

АНГЕЛ БЕЗЕРГЯНОВ: Двама оттегляме. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Вие останахте с 4 члена в комисията, така ли? 

АНГЕЛ БЕЗЕРГЯНОВ: Как да стане иначе? 

СТОЯН ИВАНОВ: Няма как иначе да стане.  
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Добре. 
АНГЕЛ БЕЗЕРГЯНОВ: Да не кажете, че само вие правите отстъпки в случая. 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Значи Комисия по бюджет, финанси и икономическо развитие 
се състои от 13 члена, със следния поименен състав: Кирил Асенов, Коста Начев, 

Минчо Симов, Стефан Сабрутев, Иван Френкев, Виолета Бояджиева, Костадин 

Василев, Мария Семерджиева, Вижданка Младенова, Милен Журналов, Тодор 

Митов, Софка Иванова, Стоян Иванов. 

САЛИХ АРШИНСКИ: Сега ли ще избираме председател? 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Аз предлагам да изброим най-напред всички комисии и след 

това. Предлагам да гласуваме така предложения 13-членен състав на комисията. 

Моля, който е съгласен, да гласува.  
ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 25, „ПРОТИВ“ – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0. 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: С 25 „за“ се утвърди така предложения числен състав и 

поименен състав на тази комисия. 

САЛИХ АРШИНСКИ: Да предложим и избор на председател. 
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ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: За председател на комисията моля за предложения. 

АНГЕЛ БЕЗЕРГЯНОВ: Аз имам конкретно предложение. Предлагам г-н Стоян 

Иванов. Всички го познавате, които сме били съветници, които не го познават – 

икономист, финансист, човек с изключително голяма визия на икономическите 
процеси по финансите. Затова моето предложение е Стоян Иванов. 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Други предложения? 

ИВАН ФРЕНКЕВ: Виолета Бояджиева. 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Други предложения? Ако няма други предложения, предлагам 

да гласуваме прекратяване на разискванията. Който е съгласен, моля да гласува. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 25, „ПРОТИВ“ – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0. 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: С 25 „за“, 0 „против“ и 0 „въздържали се“, прекратихме 
разискванията. Предложение за г-н Стоян Иванов за председател на Комисията по 

бюджет, финанси и икономическо развитие. Който е съгласен, моля да гласува. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 15, „ПРОТИВ“ – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 10. 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: 15 „за“ и 10 „въздържали се“. За г-жа Виолета Бояджиева. 
Който е „за“, моля да гласува. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 10, „ПРОТИВ“ – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 15. 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: 10 „за“, 15 „въздържали се“, 0 „против“. С тези гласувания се 
избира г-н Стоян Иванов. Стоян Иванов – председател на Комисия по бюджет, 
финанси и икономическо развитие с 15 „за“. Преминаваме към втората Комисия по 

териториално устройство, общинска собственост, екология, земеделие и гори. 

Комисията е с приета численост – 11 членове. Моля за вашите предложения. 

ВАЛЕНТИН КЮЛХАНСКИ: От името на нашата група – Валентин Кюлхански, 

Кирил Асенов и Филип Топов. 

КОСТАДИН ВАСИЛЕВ: Димитър Ангелов. 

ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Стефан Сабрутев, Иван Френкев и Иван Гавазов. 

САЛИХ АРШИНСКИ: От името на колегите – г-жа Младенова, Вижданка 

Младенова. 
АНГЕЛ БЕЗЕРГЯНОВ: Нашата група предлагаме г-жа Екатерина Гаджева, г-н 

Денислав Костов, г-н Тодор Митов и г-н Петър Янев. 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: 12. 

ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Един повече. 
САЛИХ АРШИНСКИ: Някой трябва да оттегли от тях един. КРОС или БСП трябва 

да оттеглят 1. 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Комисия по териториално устройство, общинска собственост, 
екология, земеделие и гори. В момента има предложения 12. Чета ги: Валентин 

Кюлхански, Кирил Асенов, Филип Топов, Денислав Костов, Екатерина Гаджева, 

Димитър Ангелов, Вижданка Младенова, Тодор Митов, Стефан Сабрутев, Иван 

Френкев, Иван Гавазов, Петър Янев. Други предложения има ли? 

СТОЯН ИВАНОВ: 12 са. Оттеглете един човек. 

ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: С оглед на формираното вече мнозинство, се получава 

една доминация в комисията от гледна точка на участието на по един представител от 
„Земеделския съюз“, ДПС и 5 от 11… 

АНГЕЛ БЕЗЕРГЯНОВ: Не са 5, а са 4. 4 човека предлагаме. 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Екатерина Гаджева, Денислав Костов, Тодор Митов и Петър 

Янев. Четири са предложенията на ГЕРБ. Три са на КРОС или „Новото време“, „БСП 
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за България“ – 3 и по един са от ДПС и „Земеделски съюз“. Други предложения има 
ли? Предлагам да прекратим разискванията. Който е съгласен, моля да гласува. 
ЕКАТЕРИНА ГАДЖЕВА: 12 са. 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Ще гласуваме човек по човек, като никой не си оттегля. 

СТОЯН ИВАНОВ: Един ще отпадне и толкова. 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Един ще отпадне от гласуването. 

ФИЛИП ТОПОВ: Може ли да кажа предварително кой ще отпадне, при тази 

конфигурация? Дайте да бъдем колегиални сега. 
ЕКАТЕРИНА ГАДЖЕВА: Оттеглете. Ние сме колегиални. 

ФИЛИП ТОПОВ: Защо не направите същото. 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: На фона на съветника, г-н Топов, четири. 

ФИЛИП ТОПОВ: Нали забравихме квотния принцип?  

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: В момента сме на прекратяване на разискванията. Други 

предложения няма. Който е „за“ прекратяване на разискванията, моля да гласува. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 22, „ПРОТИВ“ – 2, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 1. 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: С 22 „за“, 2 „против“ и 2 „въздържали се“, се прекратиха 
разискванията. Сега предложението е по постъпването да гласуваме предложенията. 

За Валентин Кюлхански, който е „за“, моля да гласува. 

ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 11, „ПРОТИВ“ – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 12. 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: 11 „за“, 0 „против“ и 12 „въздържали се“. Г-н Кирил Асенов. 

Който е „за“, моля да гласува. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 13, „ПРОТИВ“ – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 7. 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: 13 „за“, 7 „въздържали се“. Другите не гласуват. Г-н Филип 

Топов.  

САЛИХ АРШИНСКИ: Колко „против“, не разбрах? 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Няма. „Въздържали се“ 7, имаме негласували. Г-н Филип 

Топов.  

ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 12, „ПРОТИВ“ – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 6. 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: 12 „за“, 0 „против“, 6 „въздържали се“. Г-н Димитър Ангелов. 

Който е „за“, моля да гласува. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 17, „ПРОТИВ“ – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 8. 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Г-жа Вижданка Младенова. Който е „за“, моля да гласува. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 14, „ПРОТИВ“ – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 11. 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: 14 „за“, 11 „въздържали се“. Тодор Митов. Който е „за“, моля 

да гласува. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 17, „ПРОТИВ“ – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 3. 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: 17 „за“, 3 „въздържали се“. Г-н Стефан Сабрутев. Който е „за“, 

моля да гласува. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 19, „ПРОТИВ“ – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 6. 

ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Обявявайте резултата. 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: 19 „за“, 0 „против“, 6 „въздържали се“. Г-н Иван Френкев. 

Който е „за“, моля да гласува. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 16, „ПРОТИВ“ – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 4. 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: 16 „за“, 0 „против“, 4 „въздържали се“. Г-н Иван Гавазов. 

Който е „за“, моля да гласува. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 20, „ПРОТИВ“ – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 4. 
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ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: 20 „за“, 0 „против“, 4 „въздържали се“. Г-н Петър Янев. Който 

е „за“, моля да гласува. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Д-р Петър Янев, не гайдаря. 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Това е д-р Петър Янев, да. 
ФИЛИП ТОПОВ: Щом е доктор, трябва да гласуваме. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 19, „ПРОТИВ“ – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 5. 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: 19 „за“, 0 „против“ и 5 „въздържали се“. И г-н Денислав 

Костов. 

СТОЯН ИВАНОВ: А, Катя? 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Да. Ще ви моля хубаво да вдигнете и да задържите ръцете. 
Който е „за“ Денислав Костов, моля да гласува. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 15, „ПРОТИВ“ – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 8. 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: 15 „за“, 0 „против“ и 8 „въздържали се“. Г-жа Екатерина 
Гаджева. Който е „за“, моля да гласува. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 22, „ПРОТИВ“ – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 2. 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: 22 „за“ и 2 „въздържали се“.  

ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Ах, сега казус. Извинявам се, че се намесих. 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: В крайна сметка сега ще зачета резултатите.  
СТОЯН ИВАНОВ: Подреждането. 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Подреждането, да. С най-много гласове – 22, е Екатерина 
Гаджева. След това с 19 гласа са г-н Стефан Сабрутев… 

САЛИХ АРШИНСКИ: Има още един с 22 – г-н Гавазов. А, не – с 20. 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Извинявайте. 22 – Екатерина Гаджева; с 20 – Иван Гавазов; с 
19 са Стефан Сабрутев и д-р Петър Янев; със 17 е г-н Тодор Митов; със 16 е г-н Иван 

Френкев; с 15 е Денислав Костов; с 14 е Вижданка Младенова; с 13 е г-н Кирил 

Асенов; с 12 е г-н Филип Топов; извинявайте, със 17 е и г-н Димитър Ангелов. С 11 е 

г-н Кюлхански. 

ФИЛИП ТОПОВ: Той ли е с най-малък брой. 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Той е с най-малкото гласове. 
ФИЛИП ТОПОВ: При това положение, ако не възразявате, аз ще се оттегля от тази 

комисия. Иначе както е тръгнало, г-н Кюлхански и г-н Томов няма да могат да 

участват в нито една комисия. Моля да приемете това мое предложение и в тази 

комисия вместо аз да бъде записан г-н Кюлхански. 

СТОЯН ИВАНОВ: Приемаме го. 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Предлагам да го гласуваме. Който е „за“, моля да гласува. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 25, „ПРОТИВ“ – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0. 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: 25 „за“, предложението на г-н Топов се приема. Комисията по 

ТСУ се състои от 11 члена. В нея влизат: г-н Валентин Кюлхански, г-н Кирил Асенов, 

г-н Димитър Ангелов, г-жа Вижданка Младенова, г-н Стефан Сабрутев, г-н Иван 

Френкев, г-н Иван  Гавазов, г-н Тодор Митов, д-р Петър Янев, Денислав Костов и 

Екатерина Гаджева. За председател на Комисията по териториално устройство, 

общинска собственост, екология, земеделие и гори моля предложения за председател. 

Да, г-н Топов. 

ФИЛИП ТОПОВ: Вижданка Младенова, колежката. 
АНГЕЛ БЕЗЕРГЯНОВ: И аз имам конкретно предложение. Г-жа Екатерина Гаджева. 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Други предложения? Има ли други предложения? 
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ВИЖДАНКА МЛАДЕНОВА: Аз си давам отвод. Мисля, че не съм достатъчно 

компетентна да оглавя тази комисия. 

СТОЯН ИВАНОВ: На този етап – да, но по-нататък… 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Други предложения имате ли? 

ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Това за самоотвод ли го считаме? 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Да. Предлагам да прекратим разискванията, следа като няма 
други предложения. Който е съгласен, моля да гласува. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 25, „ПРОТИВ“ – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0. 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: С 25 „за“, 0 „против“ и 0 „въздържали се“, прекратихме 
разискванията. Предложението за г-жа Екатерина Гаджева за председател на 
Комисията по териториално устройство, общинска собственост, екология, земеделие 
и гори. Който е „за“, моля да гласува. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 25, „ПРОТИВ“ – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0. 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: С 25 „за“, без „против“ и „въздържали се“, за председател на 
Комисията по териториално устройство, общинска собственост, екология, земеделие 
и гори е избрана г-жа Екатерина Гаджева. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Честито! 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Отиваме към третата комисия по здравеопазване, социални 

дейности, образование, култура, вероизповедания, младежта и спорта. Комисията е с 
численост 9 представители. Моля за вашите предложения. Г-н Кюлхански. 

ВАЛЕНТИН КЮЛХАНСКИ: Д-р Сийка Йочева, Илия Томов. 

САЛИХ АРШИНСКИ: Г-н Журналов. 

АНГЕЛ БЕЗЕРГЯНОВ: Д-р Петър Янев, Божидар Шуманов и Софка Иванова. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Г-жо Аръчкова, ако разрешите. 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Да. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Виолета Бояджиева и Рабие Кьосева. 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Имате думата за още предложения. 

КОСТАДИН ВАСИЛЕВ: Димитър Ангелов. 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Други предложения? Други предложения има ли? Моля да 
прекратим разискванията, ако няма други предложения. Който е съгласен, моля да 
гласува. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 25, „ПРОТИВ“ – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0. 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: 25 „за“, без „против“ и „въздържали се“. Предложенията за 
Комисията по здравеопазване, социални дейности, образование, култура, 
вероизповедания, младежта и спорта по тяхното постъпване са: д-р Сийка Йочева, 
Илия Томов, Милен Журналов, д-р Петър Янев, Божидар Шуманов, Софка Иванова, 

Виолета Бояджиева, Рабие Кьосева и Димитър Ангелов. Тука са 9 предложения. Ако 

решите, да гласуваме анблок, а не за всеки поотделно. 

АНГЕЛ БЕЗЕРГЯНОВ: Да, да. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Нормално. 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Ако сте съгласни, моля да гласуваме. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 25, „ПРОТИВ“ – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0. 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: С 25 „за“, без „против“ и „въздържали се“, Комисията се 
приема в следния състав: д-р Сийка Йочева, Илия Томов, Милен Журналов, д-р Петър 

Янев, Божидар Шуманов, Софка Иванова, Виолета Бояджиева, Рабие Кьосева и 

Димитър Ангелов. Имате думата за председател на комисията. 
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САЛИХ АРШИНСКИ: Г-жо председател, предлагам г-н Журналов за председател на 
комисията. 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Други предложения? 

ФИЛИП ТОПОВ: Д-р Янев. 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Други предложения? 

ВАЛЕНТИН КЮЛХАНСКИ: Божидар Шуманов. 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Други предложения? 

ПЕТЪР ЯНЕВ: Аз бих искал да си дам отвод от предложението за председател.  

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Добре. Други предложения? 

ИЛИЯ ТОМОВ: Д-р Йочева. 
МАРИЯ СЕМЕРДЖИЕВА: Много интересна комисия. 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Други предложения има ли? Предлагам да прекратим 

разискванията. Който е „за“, моля да гласува. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 25, „ПРОТИВ“ – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0. 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: С 25 „за“, с 0 „против“ и 0 „въздържали се“, прекратихме 
разискванията. Моля, който е съгласен г-н Милен Журналов да бъде председател на 
Комисията по здравеопазване, социални дейности, образование, култура, 
вероизповедания, младежта и спорта, моля да гласува. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 14, „ПРОТИВ“ – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 8. 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: 14 „за“, 0 „против“, 8 „въздържали се“. За Божидар Шуманов, 

който е „за“, моля да гласува. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 13, „ПРОТИВ“ – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 9. 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: 13 „за“, 0 „против“, 9 „въздържали се“. С така направените 
предложения… 

(От залата: д-р Йочева.)  
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Чакайте малко! Току-що това щях да кажа. Има и още едно 

предложение – д-р Йочева. Който е „за“, моля да гласува. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 11, „ПРОТИВ“ – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 9. 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: 11 „за“, 0 „против“, 9 „въздържали се“. От така направените 

предложения, г-жа Сийка Йочева има 11 гласа „за“, 0 „против“, 9 „въздържали се“. 

Божидар Шуманов има 13 „за“, 0 „против“, 9 „въздържали се“, г-н Милен Журналов 

има 14 „за“, 0 „против“ и 8 „въздържали се“. С най-много гласове е г-н Журналов – 

14. Председател на Комисията по здравеопазване, социални дейности, образование, 

култура, вероизповедания, младежта и спорта е г-н Милен Журналов. Отиваме към 

Комисията по законност, местно самоуправление, обществен ред и сигурност. 
Комисията е с определена численост 9 общински съветника. Моля за вашите 
предложения. Да, г-н Кюлхански. 

ВАЛЕНТИН КЮЛХАНСКИ: Филип Топов и Коста Начев. 

ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Г-жо председател. 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Да. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Иван Гавазов, Рабие Кьосева и Димитър Кръстанов, като 

резервен вариант. 
МИЛЕН ЖУРНАЛОВ: Предлагам г-н Аршински. 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Други предложения? 

СТОЯН ИВАНОВ: Петър Мирчев, Ангел Безергянов, Стоян Иванов. 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Други предложения? 
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КОСТАДИН ВАСИЛЕВ: Димитър Ангелов. 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Други предложения имате ли? 

СТОЯН ИВАНОВ: Не. 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Ако няма други предложения, моля да гласуваме прекратяване 
на разискванията. Който е съгласен, моля да гласува. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 25, „ПРОТИВ“ – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0. 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: 25 „за“, 0 „против“ и 0 „въздържали се“. Прекратихме 
разискванията. Има постъпили 10 предложения. 

ДИМИТЪР АНГЕЛОВ: Правя си отвод. 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Моля? 

ДИМИТЪР АНГЕЛОВ: Правя си отвод. Да останат 9. 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Да. Други предложения? Някой отвод прави ли си? 

СТОЯН ИВАНОВ: Още едно предложение имам в такъв случай. 

ФИЛИП ТОПОВ: То приключихме. 
ВАЛЕНТИН КЮЛХАНСКИ: Приключихме с предложенията. 
ФИЛИП ТОПОВ: В процедура на гласуване сме. 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВ: В процедура на гласуване сме. Не може да се приеме 
предложението за отвод. 

ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: За отвод се приема. Не се приема ново предложение. 
ФИЛИП ТОПОВ: Не може да се правят допълнителни предложения, след като сме в 

процедура на гласуване. 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Да, аз точно това казах. 

САЛИХ АРШИНСКИ: Аз мисля, че отвод се прави преди прекратяване, а не по време 
на процедурата. 
ИВАН ГАВАЗОВ: Отвод се прави по всяко време. Когато човекът прецени и си 

формира вътрешната воля. 

ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Вътрешната воля е като другите работи личните. Това 
няма спор.  

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Димитър Ангелов си прави отвод. При това положение 

предлагам, както на предишната комисия, да я гласуваме анблок. 

ФИЛИП ТОПОВ: В процедура на гласуване сме. 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Да, в процедура на гласуване сме. Предложението, което 

отправям е да се гласува анблок. Който е съгласен, моля да гласува. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 19, „ПРОТИВ“ – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0. 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: 19 „за“, 0 „против“ и „въздържали се“, 6 не гласуват. В същото 

време минаваме на анблок гласуване. Който е съгласен комисията да бъде в състав 

Филип Топов, Коста Начев, Иван Гавазов, Димитър Кръстанов, Рабие Кьосева, Салих 

Аршински, Петър Мирчев, Ангел Безергянов и Стоян Иванов, моля да гласува. 
СТОЯН ИВАНОВ: Аз си давам отвод от комисията. 
САЛИХ АРШИНСКИ: Това означава нова процедура. 
СТОЯН ИВАНОВ: Да. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Лична воля, това е. 
САЛИХ АРШИНСКИ: Прекратяваме и нова процедура. 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Прекратяваме и на ново. 

ФИЛИП ТОПОВ: Защо? 

САЛИХ АРШИНСКИ: Защото гласуваме анблок. 
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ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Гласуваме анблок. В същото време предложенията паднаха 
под 9. Трябва да има ново предложение. 
СТОЯН ИВАНОВ: Нова процедура. 

ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Кой е казал, че трябва да има нова процедура? 

Предлагайте 9-ия член.  

САЛИХ АРШИНСКИ: Не. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Вие си измисляте процедури както ви дойде. Има нова 

процедура, Стоян Иванов си е направил отвод от избрана комисия по реда, по който 

сме приели всички, отвод. Моля ви се! Дайте сериозно. Да си дава отвод и ако иска, 
да предлага човек на негово място. 

ИВАН ГАВАЗОВ: Ние гласуваме комисия. 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Комисията е гласувана от 9 човека. Той си дава отвод, 

Димитър Ангелов си дава отвод. Комисията в момента има предложени 8 имена. 
ИВАН ГАВАЗОВ: Напротив, гласувахме 9 човека.  
СТЕФАН САБРУТЕВ: Гласувахме 9 човека, на следващо заседание трябва да изберем 

друг. 
ИВАН ГАВАЗОВ: Г-н Иванов си прави отвод и сега трябва да изберем друг. 
ФИЛИП ТОПОВ: На негово място ще изберем още един. 

САЛИХ АРШИНСКИ: Не съм съгласен с такава процедура. 

ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Уважаеми колеги, юристи има тук. Всяко решение, взето 

по този ред има вътрешно отражение на административен характер. 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Не сме взели решение, г-н… 

ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Как да не взехме решение? Моля ви се, не ме карайте да… 

ИВАН ГАВАЗОВ: Гласувахме решение. 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Гласувахме решение да гласуваме анблок. 

(Разисквания в залата, говорят вкупом.) 

ВАЛЕНТИН КЮЛХАНСКИ: И поименен състав гласувахме. 
ИВАН ГАВАЗОВ: След това си направи отвод. 

ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Направете справка със записа и ще видите. Все още знаем 

какво правим в момента. 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Комисията е от 8 човека в момента. 
ИВАН ГАВАЗОВ: Да, и другият път ще изберем на негово място друг, защото той си 

направи отвод. 

ФИЛИП ТОПОВ: Да предложи който иска. 
САЛИХ АРШИНСКИ: Не съм съгласен. 

ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: След като взехме решение, колегата Стоян Иванов си 

направи отвод. 

ВАЛЕНТИН КЮЛХАНСКИ: След взето решение. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: След взето решение, което означава, че ние ще попълним 

състава на комисията по реда, определен от самите нас. 

САЛИХ АРШИНСКИ: Не съм съгласен. 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: В крайна сметка Комисията по законност, местно 

самоуправление, обществен ред и сигурност в момента се състои от Филип Топов, 

Коста Начев, Иван Гавазов, Димитър Кръстанов, Рабие Кьосева, Салих Аршински, 

Петър Мирчев, Ангел Безергянов и Стоян Иванов. Това е гласуваното предложение. 

ВАЛЕНТИН КЮЛХАНСКИ: Точно така. 
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ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Може още някой да си направи самоотвод. Може още да 
не е решил. Това означава, че на следващо заседание ще попълним състава. 

САЛИХ АРШИНСКИ: Г-жо председател, по процедура. Мисля, че при положение, че 
комисията е гласувана анблок и има даден отвод, процедурата трябва да бъде 
прекратена и на ново да бъде. 
ФИЛИП ТОПОВ: Това къде го пише, колега? 

ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Г-жо председател… 

САЛИХ АРШИНСКИ: А къде го пише обратното? 

ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Това е своеволно тълкуване на взето решение вътрешно. 

САЛИХ АРШИНСКИ: А къде пише обратното? 

ФИЛИП ТОПОВ: Има взето решение, г-н Аршински. 

САЛИХ АРШИНСКИ: Има даден отвод, г-н Топов. 

ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Нищо общо няма това.  

САЛИХ АРШИНСКИ: Преди обявяване на резултата е дал отвод. Чуйте записа и ще 
видите, че отводът е даден преди обявяване на резултата. 

ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Нищо подобно. 

САЛИХ АРШИНСКИ: Тогава моля някой от групите да поиска почивка и да чуете 
записа. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Ние взехме решение. Г-жа Каменова обжалва такова 

решение, питайте Административния съд какво й каза. Моля ви се, дайте да не 
правим глупости. 

ФИЛИП ТОПОВ: Процедура. 
СТЕФАН САБРУТЕВ: Давайте напред, колеги, 20 часа стана. 
ФИЛИП ТОПОВ: Процедура, г-жо председател. При условие, че вече имаме решение 
за поименен състав и беше гласувано това нещо, един колега си дава отвод, два са 
възможните правни извода. Или комисията ще остане с намален състав, което не е 
желателно, или  г-н Иванов да номинира някого. Той го прави нарочно, да бламира 

работата на комисията в момента. Затова казвам той да го направи. 

ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Много рано е да прави такива хватки и челъми. 

СТОЯН ИВАНОВ: Правя го, защото… 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Много ви моля да прекратите с тези нападки един към друг. 
СТЕФАН САБРУТЕВ: Давайте напред със следващата комисия. 

САЛИХ АРШИНСКИ: Няма напред. Не съм съгласен, че има взето решение. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Категорично е взето решението за състав и всички го чуха. 
ВИОЛЕТА БОЯДЖИЕВА: Да вървим към следващата комисия. 

ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Давайте нататък! 

ФИЛИП ТОПОВ: Ще останем с 8 човека и това е. Не е фатално.  

ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Това е, имаше едни хора, които твърдяха преди време едни 

неща, че няма решения, които да влизат в сила…./не се чува. Има такива и те са ясни. 

Това е според Върховния административен съд. Всичко друго е свободно съчинение. 
СТЕФАН САБРУТЕВ: Продължаваме ли, г-жо председател. 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Тъкмо щях да помоля г-н Кръстанов да не продължаваме в 

такава диалогова форма. Да бъдем малко по-концентрирани върху нещата. 

САЛИХ АРШИНСКИ: Може ли да обявим резултата. 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Моля?  
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САЛИХ АРШИНСКИ: Резултатът е: 19 „за“, 0 „против“, 0 „въздържали се“ и 6 не 
гласуват. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Сега искам по процедура да ви кажа нещо. Моля ви, не 
отчитайте негласувалите. Отчитат се три вида гласове – „за“, „против“ и „въздържали 

се“. Не въвеждайте неща, които не съществуват в правния мир за работа на 
колективните органи. Много ви моля за това. 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: В същото време може ли да ви репликирам? 

ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Че това нещо го има навсякъде. Даже в протокола си пише 
колко човека не са гласували. Не са поименно, а се пише в протокол колко не са 
гласували. От присъстващи 25, 5 ако не гласуват или 20 ако не гласуват, това означава 

ли, че 20 ако не гласуват, няма кворум? Има кворум. Има го като практика съдебна, 
има го и като отражение. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Моля ви, не пренасяйте практиката на общите събрания на 
търговските дружества… 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Не е на търговските дружества. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: … в работата на колективните органи в местното 

самоуправление. Отново твърдя, че при нас се записват „за“, „против“ и „въздържали 

се“. Всеки колега има право да не участва в гласуването. И това може да не се отрази 

в протокола. Ако искате да спорим, да отидем в Административния съд, където се 
решават, но не е необходимо. Това е без значение. 
АНГЕЛ БЕЗЕРГЯНОВ: То е вътрешноорганизационен акт. Не подлежи на обжалване. 

Какво като иде в Административния съд? 

САЛИХ АРШИНСКИ: Нали трябва да се изкаже. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Давайте да вървим нататък. 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Имате думата за предложения относно председател на 
Комисията по законност, местно самоуправление, обществен ред и сигурност. 
ФИЛИП ТОПОВ: Иван Гавазов. 

СТОЯН ИВАНОВ: Аз предлагам г-н Ангел Безергянов, въпреки че сформираното 

мнозинство в тази комисия е от групи, които загубиха изборите. Няма такава логика. 
ФИЛИП ТОПОВ: Абе колега, защо не се спреш малко? 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Много ви моля да запазите тишина и да престанем с 
нападките. Имайте уважение всеки към всеки. 

СТОЯН ИВАНОВ: През задния двор искате да управлявате тази комисия. 

ФИЛИП ТОПОВ: Ти беше избран бе, човек. 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Много ви моля да престанете. Да, г-н Кръстанов. 

ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Моля ви, колеги! Не показвайте раздразнителност и 

нервност. Това не помага на никой. Ние сме сериозни хора. Благодаря! 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Аз затова апелирам към всички нас, че първо трябва да имаме 
уважение и такт спрямо всички нас. Нека да се уважаваме. Да, г-н Гавазов. 

ИВАН ГАВАЗОВ: Аз си правя отвод от направеното предложение. Мисля, че Ангел 

ще се справи с комисията. Бил е общински съветник. И г-н Иванов, гарантирам ви, че 
което трябва да се работи заедно с Ангел и с други членове на комисията, ще го 

работим. Стига вече с тия избори. Събрали сме се да работим. 

СТОЯН ИВАНОВ: Аз съм работил с вашите колеги и знам как се работи. 

ИВАН ГАВАЗОВ: С нашите колеги си работил, ама с нас не си работил. Стига 
толкова! 
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МАРИЯ СЕМЕРДЖИЕВА: Да гласуваме. 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Имате ли други предложения? 

ФИЛИП ТОПОВ: Не. 
КОСТАДИН ВАСИЛЕВ: Нямаме. 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Който е съгласен да прекратим разискванията, моля да 
гласува. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 25, „ПРОТИВ“ – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0. 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: 25 „за“, без „против“ и „въздържали се“. Прекратихме 
разискванията. Който е съгласен председател на Комисията по законност, местно 

самоуправление, обществен ред и сигурност да бъде г-н Ангел Безергянов, моля да 
гласува. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 24, „ПРОТИВ“ – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 1. 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: 24 „за“, 0 „против“, 1 „въздържал се“. Председател на 
Комисията по законност, местно самоуправление, обществен ред и сигурност е г-н 

Ангел Безергянов. Отиваме на петата комисия – Комисия за предотвратяване и 

установяване на конфликт на интереси. Комисията е приета с численост от 5 

общински съветници. Моля за вашите предложения. 

ВАЛЕНТИН КЮЛХАНСКИ: Филип Топов. 

МИЛЕН ЖУРНАЛОВ: Салих Аршински. 

ИВАН ГАВАЗОВ: Димитър Кръстанов. 

АНГЕЛ БЕЗЕРГЯНОВ: Г-н Петър Мирчев. 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Други предложения? 

МИЛЕН ЖУРНАЛОВ: Дайте един от „Земеделците“ и да приключваме. 
КОСТАДИН ВАСИЛЕВ: Димитър Ангелов. 

(Смях в залата.) 
ВАЛЕНТИН КЮЛХАНСКИ: Костадин Василев. 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Други предложения? Много ви моля, нека да запазим малко 

добрия тон. Други предложения има ли? 

КОСТАДИН ВАСИЛЕВ: БСП нямат предложения, така ли? 

АНГЕЛ БЕЗЕРГЯНОВ: Как да нямат? 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Предложенията в момента са г-н Филип Топов, Салих 

Аршински, Димитър Кръстанов, Петър Мирчев, Димитър Ангелов, Костадин 

Василев. 

КОСТАДИН ВАСИЛЕВ: Двама. Колко станаха? 

САЛИХ АРШИНСКИ: А, стига бе! 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: В момента са 6 общинските съветници. 

АНГЕЛ БЕЗЕРГЯНОВ: Как 6 бе? 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: 6 са предложенията. 
САЛИХ АРШИНСКИ: „Земеделците“ са двама. 
АНГЕЛ БЕЗЕРГЯНОВ: Те май се бъзикат за единия.  

(Смях в залата.) 
ИЛИЯ ТОМОВ: Г-н Кирил Асенов. 

АНГЕЛ БЕЗЕРГЯНОВ: Ще ги гласуваме. 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Други предложения имате ли? 

КОСТА НАЧЕВ: Какво ще гласуваш, те се бъзикат. 
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ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Това почна да се превръща вече малко като на махленска 
сбирка, с извинение. Извинявайте, не искам никой да засегна! 
ФИЛИП ТОПОВ: Прекратяваме разискванията. 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Имате ли други предложения? Който е съгласен да прекратим 

разискванията, моля да гласува. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 25, „ПРОТИВ“ – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0. 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: 25 „за“, без „против“ и „въздържали се“. Прекратихме 
разискванията. В момента има постъпили 7 предложения. 

САЛИХ АРШИНСКИ: Как 7? 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: 7 са предложенията. Филип Топов, Салих Аршински, Димитър 

Кръстанов, Петър Мирчев, Димитър Ангелов, Костадин Василев и Кирил Асенов. 

МАРИЯ СЕМЕРДЖИЕВА: Димитър Ангелов нали си направи отвод? 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Кога е направил отвод? 

МАРИЯ СЕМЕРДЖИЕВА: Сега преди малко. 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Ние не сме чули изобщо тука, че е направил отвод. 

ДИМИТЪР АНГЕЛОВ: Когато беше весело на всички. 

(Смях в залата.) 
АНГЕЛ БЕЗЕРГЯНОВ: Пак остават шест. 
КОСТАДИН ВАСИЛЕВ: Ние си изтегляме предложението, сега и другите да изтеглят 
едно и край. Това е моето предложение. 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Предлагам да преминем към гласуване. За г-н Филип Топов. 

Който е „за“, моля да гласува. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 10, „ПРОТИВ“ – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 6. 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Г-н Салих Аршински. Който е „за“, моля да гласува. 

ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 11, „ПРОТИВ“ – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 10. 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Г-н Димитър Кръстанов. Който е „за“, моля да гласува. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 18, „ПРОТИВ“ – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 2. 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Г-н Петър Мирчев. Който е „за“, моля да гласува. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 17, „ПРОТИВ“ – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 7. 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Г-н Костадин Василев. Който е „за“, моля да гласува. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 15, „ПРОТИВ“ – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 7 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Г-н Кирил Асенов. Който е „за“, моля да гласува. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 11, „ПРОТИВ“ – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 6. 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: С 18 „за“, 0 „против“ и 2 „въздържали се“ е г-н Кръстанов; 17 

„за“, 0 „против“, 7 „въздържали се“ – Петър Мирчев; Костадин Василев – 15 „за“, 0 

„против“, 7 „въздържали се“; Кирил Асенов – 11 „за“, 0 „против“ и 6 „въздържали 

се“; Салих Аршински – 11 „за“, 0 „против“ 10 „въздържали се“; г-н Филип Топов – 10 

„за“, 0 „против“, 6 „въздържали се“. При това положение комисията се състои от 
Димитър Кръстанов, Петър Мирчев, Костадин Василев, Кирил Асенов и Салих 

Аршински. Имате думата за предложения за председател на комисията. 
ИВАН ГАВАЗОВ: Димитър Кръстанов. 

АНГЕЛ БЕЗЕРГЯНОВ: Петър Мирчев предлагам аз. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Нека да е юрист. 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Други предложения?  

ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Ако може думата. 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Да. 
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ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Искам да подкрепя предложението за юрист да е 
председател на комисията, логично е. Нямам нищо против Петър Мирчев да е 
председателстващ комисията. Така че си оттеглям предложението. Съжалявам, колега 
Гавазов. Благодаря за доверието, но по-добре да е юрист. 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Други предложения има ли? Предлагам да прекратим 

разискванията. Който е „за“, моля да гласува. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 25, „ПРОТИВ“ – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0. 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: С 25 „за“, 0 „против“ и 0 „въздържали се“, прекратихме 
разискванията. Който е съгласен г-н Петър Мирчев да бъде председател на Комисията 
за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси, моля да гласува. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 21, „ПРОТИВ“ – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 3. 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: С 21 „за“, 0 „против“ и 3 „въздържали се“, г-н Петър Мирчев е 
председател на Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на 
интереси.  

          Общински съвет Смолян, на осн. чл. 21, ал.1 и чл. 48 от ЗМСМА, и на осн. чл. 

40 и чл. 41 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет, неговите 
комисии и взаимодействието му с общинската администрация 

 

Р Е Ш И : 

 

І. Определя броя на членовете и поименния състав на Постоянните комисии, както 

следва: 
 

1. Комисия по бюджет, финанси и икономическо развитие – 13 членове: 
 

Председател: Стоян Иванов 

 

Членове:  
1. Вижданка Младенова 

2. Виолета Бояджиева 

3. Иван Френкев 

4. Кирил Асенов 

5. Коста Начев 

6. Костадин Василев 

7. Мария Семерджиева 

8. Милен Журналов 

9. Минчо Симов 

10.Софка Иванова 
11.Стефан Сабрутев 

12.Тодор Митов 

 

2. Комисия по териториално устройство, общинска собственост, екология, 

земеделие и гори – 11 членове, 
 

Председател: Екатерина Гаджева 

Членове:  
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1. Валентин Кюлхански 

2. Вижданка Младенова 

3. Денислав Костов 

4. Димитър Ангелов 

5. Иван Гавазов 

6. Иван Френкев 

7. Кирил Асенов 

8. Петър Янев 

9. Стефан Сабрутев 

10. Тодор Митов 

 

3. Постоянна комисия по здравеопазване, социални дейности, образование, 
култура, вероизповедания, младежта и спорта – 9 членове, 
 

Председател: Милен Журналов 

Членове:  

1. Божидар Шуманов 

2. Виолета Бояджиева 

3. Димитър Ангелов 

4. Илия Томов 

5. Петър Янев 

6. Рабие Кьосева 

7. Сийка Йочева 

8. Софка Иванова 

4. Постоянна комисия по законност, местно самоуправление, обществен ред и 

сигурност – 9 членове, 
  

Председател: Ангел Безергянов 

 

Членове:  
1. Димитър Кръстанов 

2. Иван Гавазов 

3. Коста Начев 

4. Петър Мирчев 

5. Рабие Кьосева 
6. Салих Аршински 

7. Филип Топов 

 

5. Комисия за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси – 5 

членове, 
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Председател: Петър Мирчев 

 

Членове:  
 

1. Димитър Кръстанов 

2. Кирил Асенов 

3. Костадин Василев 

4. Салих Аршински 

  

 

Предлагам да преминем към трета точка от дневния ред. 

 

ПО ТРЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Даване на съгласие Председателят на 

общински съвет – Смолян да членува в Националната асоциация на 

председателите на Общински съвети в Република България. 

 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Предложението, отправено ни от Националната асоциация на 
Председателите на Общинските съвети в Република България, за членуване на 
Председателя на Общинския съвет в Националната асоциация  на Председателите на 
Общинските съвети в Република България. Имате ли предложения? Заповядайте! 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Г-жо председател, уважаеми колеги! Няма нищо по-

нормално и в реда на нещата от това председателят на Общински съвет – Смолян да 
участва в Националната асоциация на председателите. Така че призовавам да 

подкрепим един такъв проект за решение нашият председател г-жа Аръчкова от 
името на Смолян, така е и така трябва да бъде, да участва в това сдружение на 
председателите. И по другата точка ще поискам пак отношение. 

ФИЛИП ТОПОВ: Аз подкрепям това предложение.  
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Други разисквания и предложения? Ако няма, моля да 
гласуваме. Който е „за“ прекратяване на разискванията, моля да гласува. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 23, „ПРОТИВ“ – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0. 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: 23 „за“, 0 „против“ и „въздържали се“. Преминаваме към 

приемане на решение. Решението е на основание чл. 21, ал. 1, т. 15 от Закона за 
местното самоуправление и местната администрация, дава съгласие Председателят на 

Общински съвет – гр. Смолян – Венера Райчева Аръчкова да членува в Националната 
асоциация на председателите на Общински съвети в Република България, като 

дължимият членски внос е за сметка на бюджета на Общината. 
ФИЛИП ТОПОВ: Така е, да. 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Който е „за“, моля да гласува. 
 

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

 

1. Ангел Безергянов   – „за“  

2. Божидар Шуманов   – „за“  

3. Валентин Кюлхански   – „за“ 

4. Венера Аръчкова    – „за“ 

5. Вижданка Младенова   – „за“ 
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6. Виолета Бояджиева    – „за“ 

7. Денислав Костов    – отсъства 

8. Димитър Ангелов    – „за“ 

9. Димитър Кръстанов   – „за“ 

10. Екатерина Гаджева   – „за“ 

11. Иван Френкев    – „за“ 

12. Иван Гавазов    – „за“  

13. Илия Томов     – „за“ 

14. Кирил Асенов    – отсъства 

15. Коста Начев     – „за“ 

16. Костадин Василев    – „за“ 

17. Мария Семерджиева    – „за“ 

18. Милен Журналов   – „за“ 

19. Минчо Симов    – „за“ 

20. Петър Мирчев     – отсъства 

21. Петър Янев     – „за“ 

22. Рабие Кьосева     – отсъства 

23. Салих Аршински   – „за“ 

24. Сийка Йочева    – „за“ 

25. Софка Иванова    – „за“ 

26. Стефан Сабрутев    – „за“ 

27. Стоян Иванов     – „за“ 

28. Тодор Митов    – „за“ 

29. Филип Топов    – „за“ 

 

 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: 25 „за“, „против“ 0, „въздържали се“ 0. С 25 „за“, 0 „против“ и 

0 „въздържали се“, предложението и решението се приемат.  
 

            Общинският съвет след като се запозна с Докладната записка на Венера 
Райчева Аръчкова- Председател на Общински съвет Смолян, на осн. чл.21, ал.1, т.15 

от ЗМСМА,  

 

Р Е Ш И: 

 

              Общински съвет Смолян, дава съгласие Председателят на Общински съвет 
Смолян ВЕНЕРА АРЪЧКОВА, да членува в Националната асоциация на 

Председателите на Общински съвети в Република България, като дължимия членски 

внос е за сметка на бюджета на Общината в частта “ Общински разходи за 

Общинския съвет и параграфа за разходи за членски внос и участие в нетърговски 

организации.“ 
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ПО ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Определяне на делегат на 

Общинския съвет в Общото събрание на Националното сдружение на общините 

в Република България. 

 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: По т. 4. Определяне на делегат на Общински съвет – Смолян в 

Общото събрание на Националното сдружение на общините. Предложението, което 

ни е отправено от Националното сдружение на общините е да изберем един основен 

делегат и делегат при невъзможност за участие на определеният делегат, да бъде 

заместващ. Това е предложението, което ни е отправено. Моля за вашите 
предложения за делегат на Общинския съвет в Общото събрание на Националното 

сдружение на общините в Република България.  

САЛИХ АРШИНСКИ: Вие може ли да сте? 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Може да бъде и председателят, може да бъде и някой друг. 
Това е за общините и казано, че тук може да бъде и всеки един от общинските 
съветници, представител и друг, различен от председателите на Общинските съвети. 

Като определението, което е от Националното сдружение на общините, което ни е 
изпратено като предложение, да  бъде определен делегат в Общото събрание на 
Националното сдружение на общините в Република България, да бъде представител 

на Общинския съвет, плюс заместващо лице при невъзможност. Двама трябва да 
изберем. 

САЛИХ АРШИНСКИ: Единият е заместващ. Г-жо председател, моето  предложение 
колеги е председателят на Общинския съвет да е представляващ в Общото събрание, 
което предстои. Мисля, че няма нищо по-нормално от това. Така че моето 

предложение за делегат на Общото събрание да е председателят на Общинския съвет 
– г-жа Аръчкова. Благодаря! 

ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Присъединявам се към това предложение. Няма нищо по-

нормално и в кръга на нещата от това председателят на Общинския съвет да  
представлява местната общност в Общото събрание на Националното сдружение на 
общините в Република България. И тъй като все пак има една утвърдена практика в 

това отношение, аз мисля че с уважение към традициите трябва да я спазваме, 

ръководителят на най-голямата група е заместващ представител. Тоест в случая г-н 

Ангел Безергянов. Нали така? 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Да. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Няма какво според мен, управляващото мнозинство трябва 
да си представлява в тези органи от гледна точка на отговорността, която има и да 
работи за управлението на местната общност. 
КОСТАДИН ВАСИЛЕВ: Подкрепяме. 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Други предложения има ли? Който е съгласен да прекратим 

разискванията, моля да гласува. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 24, „ПРОТИВ“ – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0. 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Минаваме към гласуване. 
САЛИХ АРШИНСКИ: Анблок предлагам, ако нямате против. Титулярът и 

заместващия. 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Но решението ще бъде оформено отделно, в две различни 

точки. 

САЛИХ АРШИНСКИ: Да. 
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ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Определя за делегат на Общото събрание на Националното 

сдружение на общините председателят на Общинския съвет да бъде и при 

невъзможност съответно другото лице. Който е съгласен Венера Аръчкова и Ангел 

Безергянов да бъдат делегати на Общинския съвет в Общото събрание на 
Националото сдружение на общините, моля да гласува. 
 

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

 

1. Ангел Безергянов   – „за“  

2. Божидар Шуманов   – „за“  

3. Валентин Кюлхански   – „за“ 

4. Венера Аръчкова    – „за“ 

5. Вижданка Младенова   – „за“ 

6. Виолета Бояджиева    – „за“ 

7. Денислав Костов    – отсъства 

8. Димитър Ангелов    – „за“ 

9. Димитър Кръстанов   – „за“ 

10. Екатерина Гаджева   – „за“ 

11. Иван Френкев    – „за“ 

12. Иван Гавазов    – „за“  

13. Илия Томов     – „за“ 

14. Кирил Асенов    – отсъства 

15. Коста Начев     – „за“ 

16. Костадин Василев    – „за“ 

17. Мария Семерджиева    – „за“ 

18. Милен Журналов   – „за“ 

19. Минчо Симов    – „за“ 

20. Петър Мирчев     – отсъства 

21. Петър Янев     – „за“ 

22. Рабие Кьосева     – отсъства 

23. Салих Аршински   – „за“ 

24. Сийка Йочева    – „за“ 

25. Софка Иванова    – „за“ 

26. Стефан Сабрутев    – „за“ 

27. Стоян Иванов     – „за“ 

28. Тодор Митов    – „за“ 

29. Филип Топов    – „за“ 

 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: 25 „за“, без „против“ и „въздържали се“. Решението се приема. 

 

       Общинският съвет след като се запозна с Докладната записка на Венера Райчева 
Аръчкова- Председател на Общински съвет Смолян, на осн. чл.21, ал.1, т.15 и чл.27, 

ал.5 от ЗМСМА, във връзка с чл.12, ал.2 от Устава на НСОРБ, 

 

Р Е Ш И:  
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1. Определя за делегат в Общото събрание на Националното сдружение на 
общините в Република България представителя на Общински съвет Смолян 

ВЕНЕРА  АРЪЧКОВА -  Председател на Общински съвет Смолян. 

2. При невъзможност за участие на определения по т.1 делегат в заседание на 
Общото събрание, той ще бъде заместван от АНГЕЛ    БЕЗЕРГЯНОВ – Общински 

съветник. 

  

 

ПО ПЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Разни. 

 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Отиваме на точка „Разни“ – това, което предложи г-н 

Кръстанов да се даде думата и г-н Стефан Сабрутев.  Давам думата, г-н Кръстанов 

беше първи. Г-н Сабрутев, ако искате, разберете се вие двамата. 
СТЕФАН САБРУТЕВ: Аз искам да използвам случая на първата ни сесия да поздравя 

първо вас, г-жо Аръчкова, от мое име и от името на цялата група на БСП с избора ви 

на председател на Общинския съвет! Да поздравя всички вас, колеги! Да си пожелаем 

една ползотворна работа в името на хората, които са ни избрали и много се радвам, че 
на днешната сесия поне се изясни кои са управляващите и кои са в опозиция. Ние 

може да заявим, че сме в опозиция, разбира се. Ако не стана ясно на първата сесия, 

когато ви избирахме, сега поне са ясни нещата. И да работим за благото на хората. 
Имам няколко въпроса, за да не ставам после, текущи. Единият въпрос ми е за това, 

че снощи прочетох някъде в медиите, че има обжалване на проекта, който е за 
подмяна на горивната система. Тоест проектът за подмяна на печки. Кметът на Горна 
Оряховица е спечелил делото във ВАС и  искам, ако имате информация, да разясните 
какво се случва с този проект. Дали ще се случи, защото в някоя от следващите сесии 

най-вероятно ще се коментира. Второто, да напомня, че изборите свършиха и 

обикаляйки по нашите села в общината, едно от първите желания и най-важни на 

хората в селата е да се възстановят кметските наместници. Затова нашата група 
даваме предложение, тъй като ще се дискутира тези дни най-вероятно структурата и 

числеността на общинската администрация, да се предвиди възстановяване на 
кметските наместници. Тези, които 2016 г. вие ги освободихте. За които предполагам, 

средствата все още пристигат от държавния бюджет за тях. Това е от името на нашата 
група. Благодаря! 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Значи, г-н Сабрутев, можел и да отговарям на въпросите, на 
които мога да отговоря? 

СТЕФАН САБРУТЕВ: Разбира се. 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: На първият въпрос, който е относно обжалването на проектите 
– не мога да отговоря. Поемам ангажимент да попитам в Общинска администрация и 

да ви дам отговор. Относно кметските наместници, на следващата сесия, това, което 

преди малко коментирахме, евентуално с дата 28 ноември, последният четвъртък, там 

ще ни бъдат внесени докладни записки. В момента има представени две докладни 

записки от г-н Мелемов. Това са за утвърждаване кмет на община, кметове на 
населени места и кметски наместници. Втората докладна е за определяне…, също и 

структурата на Общинска администрация. Във втората докладна е определянето на 

индивидуалната работна заплата на кмета, на кметовете на населени места и на 
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кметските наместници. Тъй че на следващата сесия, на 28 ноември, в крайна сметка 
ние тези неща ще ги разглеждаме. В момента в бюджетът на Република България в 

заложените средства за Община Смолян, вие може да го видите, на сайта на 
Министерство на финансите ги има държавно делегираните дейности, там са 
подадени само средства за кмет и избраните кметове. След утвърждаване на 
Общинския съвет на броя и числеността на населените места, където ще имат кметски 

наместници, се прави заявка към Министерство на регионалното развитие и на 
Министерство на финансите, с което ще ни бъдат одобрени на база решение на 
Общинския съвет. И само да се върна за секунда, ако може. Всички вие като 

общински съветници ви молим в рамките на 1 седмица да ни предоставите снимка, 
заедно с кратка визитка за самите вас, с цел издаване на карти на всички общински 

съветници и с цел публикуване на сайта на Общината раздел „Общински съвет“, на 
всеки общински съветник да има малка кратка визитка за всеки един от тях. Другият 
проблем, който забравих да уточним е относно предложенията, които са отправени в 

предишния Общински съвет относно начинът на комуникиране. Това ще ни бъде 
заложено в Правилника, но има предложение за гласуване в Сесийна зала с машинно 

гласуване. Това предложение да бъде ли отправено към Общинска администрация? В 

момента текат процедури за проектобюджет 2020 година и там в бюджета на 
Общинския съвет дали да заложим такива средства за правене на цялостна мобилна? 

При това положение на всички общински съветници по новият Правилник, който ще 
приемем, по стария има действащ, сме предоставяли такива устройства – лаптопи и 

таблети. В същото време имам молбата към всички вас да се обединим и да вземем 

решение какво да бъде устройството? Дали да бъде таблет или да бъде лаптоп. 

Извинявам се много, но в точката „Разни“ и това да вземем като решение. Всички 

общински съветници да бъдем с еднаква техника и технологии, за да може ако 

преминем и на това гласуване, да има и по-висок интернет в Сесийна зала и с цел и за 
по-бързото комуникиране, в същото време моля за вашето решение и предложение.  
ЕКАТЕРИНА ГАДЖЕВА: Лаптопи. 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Първият мандат 2011 – 2015 г. е било таблети, вторият мандат 
– 2015 – 2019 г. е бяха лаптопи. В крайна сметка с приключване на мандата, знаете, че 

лаптопите и таблетите са бракувани с мандата. Всички общински съветници, които 

сме избрани и които сме тук 29, заедно с представителите на звеното, което е към 

Общински съвет, ще бъдем така.  
АНГЕЛ БЕЗЕРГЯНОВ: Лаптопът е по-добре.  
КОСТАДИН ВАСИЛЕВ: Г-жо Аръчкова, лаптоп, обаче ако може нови, не втора 
употреба. 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Добре. В крайна сметка аз искам просто само да уточня, 

защото някой от общинските съвети са преценили, че могат да работят с мобилните 

си устройства, но аз мисля, че това е несериозно. По-добрият вариант е да бъде 
лаптоп, според мен. Конфигурацията – ще спрем на по-мощен и по-такъв. Ако минем 

на тази вълна да се гласува, това нещо вече през самия лаптоп самият общински 

съветник ще може да посочи и вота си, гласуването. В същото време тази система, за 
която е правено запитване към фирмата, е правено в 2012 година. Има предложения 

две дадени от фирмата. Фирмата е „Контракс“, която обслужва и Народното събрание 

и по-големите Общински съвети. В нея влиза целият модул – от деловодната система, 
до гласуването, като влиза и монитор, на който се вижда резултата. Значи тогава 
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приемаме факта, че ще бъде лаптоп за всички и да тръгнем към процедура, че искаме 
да ни бъдат направени нещата. Извинявайте, г-н Кръстанов, че ви прекъснах. 

ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Моля ви се! Не сте ме прекъснали. Не съм искал думата 
още. 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Просто одеве като споменах какво се включва в „Разни“, това 
го пропуснах. Давам ви думата за вашите изказвания. 

ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Уважаеми колеги, и от мен честито на избраните 

общински съветници! Да си честитим и да не забравяме, че това е една много голяма 

отговорност. Трябва да си дадем много ясна сметка, че нещата са изключително 

реални. Ако представител на реалния сектор, аз искам да наблегна на конкретните 
теми, които ви моля, г-жо  председател, да доведете до знанието, както се казва, на 
общинската администрация и на едноличният орган на изпълнителната власт, какъвто 

е кметът, който ръководи. Ние сме 19-20 ноември. Проблемът със зимната подготовка 

чука на вратата. Тази сутрин на високопланинските проходи беше една малка ледена 
пързалка. Кънки можеше да се карат тука и никой нищо не знае. Общината, ако не 

знае, тогава трябва да припомним на някой, че  отговоря за пътното поддържане, не 
само в чертите на общинската пътна мрежа и улици, а и по републиканската пътна 
мрежа. 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: На този въпрос веднага ви отговарям. Миналата седмица 
имаше среща при областния управител точно за това – за зимното, за подготовката. 
Преди това предишните дни нашите колеги от дирекция „Строителство“ в лицето на 
г-жа Мариана Цекова и на г-жа Васка Караджова и колегите, които се занимават с 
тези неща, правиха проверка на фирмите, които имат сключени договори, дали са 
готови, дали имат готовност. Мога да отговоря, че и на събирането при областния 

управител, и при събирането тук в общинска администрация при направената 
проверка имат готовност. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: С голямо съжаление трябва да отбележа, че отново ни 

изненадва поледицата. Сега снегът ще ни изненада утре. Срещите са хубаво нещо, но 

аз не ходя в театъра да поставям пиеси, а пътувам. Сутрин, вечер минавам, 

констатирам, че нито Пътно управление, нито общинските служби имат отношение 

към поледицата, което не е нормално. Това първо. Второ. Вчера имахме много тежък 

инцидент с бездомните кучета. Инцидентът се случи с внучето на наша колежка от 
предишния мандат. По едно стечение на обстоятелствата, това дете не беше нахапано 

от две много едри кучета, които се движеха в група. Става дума за внучето на 
колежката Юлия Кисьова. Тази сутрин съм пазил жени да не ги нахапят кучета зад 

Общината. Слизат отгоре. Моля ви се! Не искам да влизам в подробности в 

обстоятелствата. Проблемът с бездомните кучета не може да продължава да стои 

така. Моля ви се! По отношение на събирането на падналите листа в района на 
културния комплекс – музей, галерия, библиотека. Това е в непосредствена близост 
до Общината. До музея, галерията и библиотеката е джунгла. Там може някой ден 

слон да се покаже или някое друго животно, а ние ще се чудим как така то се е 
побрало. Моля ви се! Навсякъде в градовете се събират листата. Общината има едно 

стопанство, което е свързано. Почват да се махат кутиите на бобрите, защото голяма 
част от тях са силно корозирали и вече като конструкция се разпадат и нищо не се 

слага на тяхно място. Тук-таме може би се вижда една десета от контейнерите, които 

са обновени. Значи изборите минаха, казаха някои тука колеги, в това число и 
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колегата Сабрутев. Минаха изборите, трябва да се работи. Но нашата отговорност с 
вас е да контролираме Общинска администрация на първо място да си върши 

работата. И не бива да забравяме, че това е една основна функция от името на тези, 

които са ни доверили да ги представляваме тука. И ние от тази гледна точка ще бъдем 

непримирима опозиция, според мен. Защото по това се оценя дали си вършим и 

изпълняваме ангажиментите тук. И дали си ги изпълняваме. Минаха изборите – 

хубаво. Обаче въпросът не е само да тръгваме. Въпросът е да вършим работа. И това с 
пътищата да не знаят хората… Едни младежи са се обърнали на таван и викат „на 
кого да се обадим“. Пътно управление викат „обадете се в пункта на АПИ“. Може ли 

да си представите такова нещо? Обаждат се в пункта на АПИ и казват „Че къде е 
това? Заледено ли е там?“ Това не може да продължава по този начин. Тука има, 
нашата група има една дума – „безхаберие“. Не искам да се задълбочавам и да 
разяснявам какво точно значи. Не говоря само за Общината. И в черната българска 

дума „координация“. С това завършвам. Общината и Пътната агенция не могат да не 
се координират за почистване и поддържане на пътната мрежа, тъй като през града 

минават основни пътни артерии. В това число второкласен международен път и 

няколко третокласни. Моля ви се! Създайте щаб, възложете на отговорни хора и да се 
знае като има поледица някъде, хората ще се обадят, някой ще каже на фирмата да 

отиде и да опесъчи там. Или ще проконтролира фирмите, които работят за 
републиканската пътна мрежа. Известно ние, с това приключвам, че има нова фирма, 

която ще обслужва на мястото на „Трейс“, която ще поддържа републиканската пътна 
мрежа. Тази фирма сега е моментът да й покажем колко сме взискателни. Ако сега не 

й покажем, знаете какво се получава с онези структури към които не се проявява 
взискателство. Те просто не си вършат работата. Така че като ви благодаря колеги за 
вниманието, да си пожелаем една по-лека зима с по-безопасно пътно движение и 

разбира се, с по-добро функциониране на общинското стопанство от гледна точка на 

хигиена, от гледна точка поддържане като цяло на общинската и търговска структура. 

Благодаря! 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Да, г-н Топов. 

ФИЛИП ТОПОВ: Колеги, в рамките на секунди просто. Първо още веднъж 

поздравявам новите колеги. Имал съм възможността да казвам, че миналият 
Общински съвет от моята гледна практика беше най-слабият Общински съвет. 
Пожелавам да не копираме онази практика, да не назовавам нарицателни. Искам да се 
извиня на всички вас, особено на новите колеги, за малко невъздържаното ми 

поведение, но като дразнител с г-н Иванов ние си се хапем постоянно. Обещавам 

обаче пред хората и на микрофона вече това да не го правя.  Приятна вечер! 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Сега мога ли аз да ви благодаря най-напред за доверието, за 
това да бъда председател на Общинския съвет! Искам да апелирам към всички вас – 

нека да бъдем първо живи и здрави! Всички ние положихме клетва, че ще работим в 

името на гражданите на Смолян! Да  имаме малко повече идеологичност между нас, 
да имаме търпение и уважение към всички. Значи независимо от възраст, пол и т. н., 

или пък политически пристрастия, ние трябва да работим в името на града  и в името 

на гражданите. За да бъде интересна и ползотворна работата и както каза г-н 

Кръстанов, да бъде и координацията с Общинска администрация и тя добра, да имаме 
добри взаимоотношения, за да може да се постигат реални резултати на място и 

хората в града да бъдат доволни от работата на нашия Общински съвет. Искам да 
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кажа и да призова, че ще бъда непримирима към такива конфликтни ситуации и 

мисля, че ще се опитам да не дам възможност да има такава конфронтация вътре на 
сесии, за да ни гледат хората и да се смеят отстрани. Защото това не е полезно нито за 
самите нас, нито за самите тях. И искам да апелирам към уважение, търпение, 

доверие към нас самите като общински съветници и да имаме една по-голяма 
активност от всички нас. Нека професионалният опит в дадената насока, всеки един 

от нас частица да даде и когато казват хората „капка по капка вир става“, да можем и 

ние да постигаме добри резултати в община Смолян. Благодаря ви още веднъж! 

Закривам днешното заседание. 
 

 

 

(Заседанието на Общинския съвет беше закрито в 20.15 часа.) 
 

 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА / П / 

Председател на Общински съвет – Смолян         

 

 

 

Изготвил, /П/ 

Анелия Кехайова – гл. специалист 

 


