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

(Мандат 2015-2019 година) 

 

П Р О Т О К О Л 

№ 56 

 

Днес, 15.08.2019 година, от 13.00 часа, в Сесийна зала на Община Смолян се 
проведе заседание на Общински съвет – Смолян, на основание чл. 23, ал. 4, т. 2 от 
Закона за местното самоуправление и местната администрация. 

Присъстваха: 24 общински съветници. 

Отсъстваха: Валентин Цолов, Иван Пищалов, Костадин Василев, Мариана 
Сивкова, Мария Семерджиева, Славка Каменова. 

 

Заседанието беше открито и ръководено от председателя на Общинския съвет – 

инж. Данчо Киряков. 
 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Добър ден, колеги и гости! Моля проверка на кворума. 
(Анелия Кехайова – гл. специалист в звено „Общински съвет“: 17.) 

ДАНЧО КИРЯКОВ: 17 човека в залата. Можем да започнем работа. Колеги, най-

напред да ви известя, отсъстващи за днешното заседание, които имат заявления при 

мен в канцеларията – Валентин Цолов, Иван Пищалов, Костадин Василев, Мариана 
Сивкова, Мария Семерджиева и Славка Каменова. Има няколко заявления за изказване 
и за конфликт на интереси, които на по-късен етап ще ви известя за тях. Така, колеги, 

заповядайте! Имате думата по дневния ред. 

(Стефан Сабрутев, от място: Процедура.) 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Процедура, г-н Сабрутев. 
СТЕФАН САБРУТЕВ: Уважаеми г-н председател, уважаеми г-н кмет, уважаеми 

господа кметове на населени места, уважаеми колеги, гости, журналисти! Първо искам 

да честитя на всички вас този християнски празник Успение Богородично! Вземам 

думата, за да направя остра забележка на председателя на Общинския съвет. Днес е 
един голям християнски празник, г-н председателю! Знаете го! И мисля, че не е удобно 
в такива дни да се правят сесии. Не удобно, защото това са големи празници и затова 
има толкова отсъстващи от колегите. Искам да вземете мерки. Знам, че за Коледа няма 
да сте председател, по обясними причини, но както сте го подкарали – Коледа, Нова 
година, Бъдни вечер, сигурно и тогава можете да насрочите сесия. Благодаря! 
ДАНЧО КИРЯКОВ: Благодаря ви за ехидните думи! Г-н Хаджихристев. 
КИРИЛ ХАДЖИХРИСТЕВ: Уважаеми г-н председател, уважаеми г-н кмет, уважаеми 

господа кметове на населени места, граждани, колеги! От началото на седмицата в 
общината възникна един много социален и обществено голям проблем. Разбрахме, че 
превозвачът, който изпълнява линиите между населените места в общината, от 15-ти, 

тоест от днес е уведомил кмета, че преустановява с изпълнението на линиите. Чухме в 
социалните мрежи изявление на кмета, че всичко вече е уредено, но има закони, има 
наредби, в които точно определено как трябва да се изпълняват тези линии след 

проведени конкурси, по какъв начин. Много изисквания. И предлагам преди да 
гласуваме дневния ред, кметът да внесе яснота какви мерки е предприел, защо той ги е 
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предприел, тъй като в Наредба № 2 за обществен превоз на пътници изрично е 
записано, че Общинският съвет приема тези мерки. Защо след създалата се ситуация 
кметът не пожела да свика извънредна сесия, тъй като проблемът ми се струва е много 
голям. И в следващите дни сигурно ще се сблъскаме с хора, които не са превозени. 

Така че това е моето предложение. Моля да го подложите на гласуване, за диспут по 
тази тема. 
ДАНЧО КИРЯКОВ: Значи аз така не мога да го предложа на гласуване. Евентуално, 

ако вие… Ще ви предложа вариант, който да кореспондира с Правилника като 
допълнителна точка в дневния ред. Ние в момента коментираме дневния ред. Ако 

имате предложение за включване на някаква нова точка в дневния ред, това е друг 
въпрос. Ще го подложа естествено на гласуване. Но сега да дам думата на кмета в 
обсъждане на дневния ред най-напред това, някак си извън Правилника.  
КИРИЛ ХАДЖИХРИСТЕВ: В такъв случай предлагам първа точка – Изслушване на 
кмета на Община Смолян по повод създалата се ситуация с транспортната схема в 
общината. 
ДАНЧО КИРЯКОВ: О`кей! Ще го подложа на гласуване. Г-н Иванов беше първи, след 

това г-н Кръстанов, г-н Николов, след това Караджов. 
СТОЯН ИВАНОВ: Уважаеми г-н председател, уважаеми г-н кмет, уважаеми колеги! 

Още вчера, като прочетох тази информация, ми стана ясно комисар Хаджихристев 
какво ще предложи днеска. Значи тях не ги интересува, че има изключително важни 

точки за решаване като тригодишна бюджетна прогноза, като проблемът с бездомните 
кучета, като проблемът с праховите частици, като проблемът с градоустройството, като 
проблемът с подробните устройствени планове, като проблемът с финансиране на 
футболни клубове и т. н. Всичко ми беше ясно. Ако се подложи предложението на 
комисар Хаджихристев, моля обратното да бъде предложено от мен като първо.  

ДАНЧО КИРЯКОВ: Не разбрах. 

СТОЯН ИВАНОВ: Тоест ако има някакъв дебат… 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Формулирайте предложението. 

СТОЯН ИВАНОВ: Ако има някакъв дебат, той да е последна точка, не първа. От къде 
на къде? Много по-важни решения. След като на страницата на Община Смолян е 
излезло становище, че проблемът е решен, сега тука да си правим кампании 

предизборни и така нататък… 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Разбрах. Вие предлагате… 

СТОЯН ИВАНОВ: Ако има дебат, той да не последна точка. 
ДАНЧО КИРЯКОВ: Да не е първа точка, да е последна. 
СТОЯН ИВАНОВ: Точно така. 
ДАНЧО КИРЯКОВ: Добре. Г-н Кръстанов, след това г-н Николов. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Благодаря ви, г-н председателю! Уважаеми г-н кмет, 
уважаеми госпожи и господа кметове на населени места, уважаеми гости, 

представители на електронните и печатни медии! Не можем да минем без изслушване 
на кмета във връзка с проблемите около прекратяване на превози в крайградско 

съобщение. Това колкото и кратко да е, трябва да е конкретно от гледна точка на това 
да се даде ясен отговор на нас общинските съветници, които по силата на своите 
правомощия имаме правото най-малко да знаем, а второ да е ясно и за гражданите. 
Създава се напрежение, категорично. Няма спор по това. Така че категорично се 
изказвам в полза на това първа точка – кратичко изслушване на кмета във връзка с 
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прекратените крайградски превози на пътници от фирми, които работят по общинската 
транспортна схема. 
ДАНЧО КИРЯКОВ: Г-н Кръстанов, ние все още не сме започнали нашата сесия, 
докато не гласуваме дневния ред. 

(Димитър Кръстанов, от място: Да стане първа точка.) 

ДАНЧО КИРЯКОВ: А, добре. Г-н Николов. 
ДИМИТЪР НИКОЛОВ: Уважаеми господин председател, уважаеми г-н кмет, 
уважаеми кметове! Уважаеми журналисти, гости и граждани! Изказвам се съвсем 

накратко с едно предложение. Да отпадне от дневния ред точка 15 – „Приемане на 
решение за осигуряване на финансови средства с цел възстановяване на 
компрометирана ограда около дворно пространство на Българо-германски център, кв. 
Райково“. Аргументите ми са следните. Пред мен  е договорът тука. Договор за 
безвъзмездно ползване, сключен от г-жа Дора Янкова – от една страна собственик на 
имота и Министерство на труда и социалната политика на 25 март 2011 година. В 

точка 2 е записано: „собственикът предоставя за безвъзмездно право на ползване за 
срок от 10 години“, и тука зачитам правата и задълженията на ползвателя – т. 7. 

„Ползвателят извърша поддържането, текущите ремонти, заплаща разходите по 
отстраняване на всички повреди и ремонти“. Затова моето предложение е да отпадне 
тази точка от дневния ред. 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Благодаря ви, г-н Николов. Г-н Караджов. 
АНАСТАС КАРАДЖОВ: Уважаеми г-н Мелемов, г-н Киряков, уважаеми кметове на 
населени места, колеги, гости! Поради огромният интерес и поради очертаващата се 
доста дълга сесия, имам формално предложение – точките, свързани с гласуване на 
финансова помощ, тъй като виждам, че има доста представители на футболния 
Смолян, точка 37-ма да стане точка 2, веднага след обсъждането, точка 38-ма да стане 
3-та, точка 39-та да стане 2-ра точка. Тоест да вървят след изказването на г-н Мелемов. 
ДАНЧО КИРЯКОВ: Г-н Топов. 
ФИЛИП ТОПОВ: Уважаеми г-н председател, уважаеми колеги, присъстващи! Правя 
обратното предложение на колегата Николов, относно отпадане от дневния ред на 
точка 15-та. На тази точка, по-точно докладна записка, сме вносители г-н 

Хаджихристев и аз и ако г-н Николов, и който смята да гласува „против“ гледането на 
тази точка, защото тя е внесена именно от мен и г-н Хаджихристев, ще ги помоля да 
обърнат внимание и да прочетат какво искаме в тази докладна записка. Обратно 
предложение – да не отпада. 
ДАНЧО КИРЯКОВ: Така или иначе ще гласуваме предложенията. Други има ли, 

колеги, по дневния ред? Не виждам. Започваме с гласуване на предложенията за 
промяна на дневния ред за сесията. Първото предложение на г-н Хаджихристев е като 

първа точка в дневния ред и на г-н Кръстанов разбирам, че е същото, като първа точка 
в дневния ред да се включи изслушване на кмета на Общината във връзка с 
проблемите, възникнали в общинската транспортна схема. Който е „за“, моля да 
гласува. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 14, „ПРОТИВ“ – 1, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 7. 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Предложението се приема. Друго предложение е на г-н Николов. 
Г-н Николов предложи точка 15 от дневния ред, свързана с Българо-германския 
център, да отпадне поради… 

(Филип Топов, от място: / не се чува.) 
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ДАНЧО КИРЯКОВ: Да бъде изключена от дневния ред, във връзка с договор, който 

има Общината с центъра. Който е „за“ предложението на г-н Николов, точка 15 да бъде 
изключена от дневния ред, моля да гласува. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 9, „ПРОТИВ“ – 10, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 1. 

ДАНЧО КИРЯКОВ: С 9 „за“ 10 „против“ и 1 „въздържал се“, предложението не се 
приема. 
(Кирил Хаджихристев, от място: Прегласуване.) 

(Анастас Караджов, от място: Кворумът се промени.) 

(Кирил Хаджихристев, от място: Г-н Начев не е гласувал.) 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Добре. То е във ваша полза, така да се каже резултата, но щом 

искате прегласуване. Гласуваме отново предложението на г-н Николов точка 15 да 
бъде изключена от дневния ред. Който е „за“, моля да гласува. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 9, „ПРОТИВ“ – 11, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 1. 

ДАНЧО КИРЯКОВ: 9 „за“, 11 „против“, предложението не се приема и при това 
гласуване. Последното предложение на г-н Караджов – точка 37 и 38 да станат 2 и 3-та 
точка. 
(От залата: И 39-та и 40-та.) 

ДАНЧО КИРЯКОВ: 37, 38… 

(Кирил Хаджихристев, от място: 39 и 40.) 

ДАНЧО КИРЯКОВ: … 39 и 40 да станат… 

(Анастас Караджов, от място: 2, 3, 4 и 5.) 

ДАНЧО КИРЯКОВ: 2, 3, 4 и 5. Който е „за“, моля да гласува. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 18, „ПРОТИВ“ – 1, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 2. 

ДАНЧО КИРЯКОВ: С 18 „за“, 1 „против“ и 2 „въздържали се“, предложението се 
приема. И така, колеги, започваме работа по коригираният дневен ред. 

(Реплика на Михаил Генчев, от място / не се чува.) 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Момент. Но преди това, трябва да гласуваме дневния ред, целият. 
Спокойно. Който е „за“ приемане на така коригирания дневен ред, моля да гласува. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 19, „ПРОТИВ“ – 1, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 1. 

ДАНЧО КИРЯКОВ: 19 „за“, 1 „против“ и 1 „въздържал се“, дневния ред се приема и 

започваме работа. 
 

Д Н Е В Е Н  Р Е Д:   

 

1. Изслушване Кмета на община Смолян, относно възникналия проблем с 
транспортна фирма „ Рожен Експрес „ АД – Смолян. 

                    ДОКЛАДВА:  Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 
 

2. Избиране на временно изпълняващ длъжността Кмет на кметство село Славейно, 

община Смолян, за срок до полагане на клетва от новоизбрания кмет. 
                 ДОКЛАДВА:  инж. Данчо Киряков – Председател на ОбС – Смолян 

 

3. Финансова подкрепа за ФК „Родопа – Смолян“ – гр.Смолян.                                                               

                   ДОКЛАДВА:  Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 

 

4. Оказване на финансова помощ на ФК“ Родопа – 1927 Смолян“ гр. Смолян. 

                                                        ДОКЛАДВА: Стоян Иванов – общински съветник 
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5.  Безвъзмездно поставяне на рекламно-информационни елементи  на стълбове за 
електрическо осветление и подпорни стени с реклама цел  на Сдружение „Футболен 

клуб Родопа-Смолян“ и спонсори на отбора.  
                          ДОКЛАДВА:  Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 
 

6. Безвъзмездно предоставяне на билбордове и два Общински паркинга, за 
реклама и осигуряване на постъпления, за нормално функциониране на 
сдружение ФК „ Родопа 1927 – Смолян“ гр. Смолян. 

                                                           ДОКЛАДВА: Стоян Иванов – общински съветник 
 

7. Постъпила докладна записка с вх. № ОбС000423/06.08.2019 г. от  Георги Йочев – 

ликвидатор на „Смолян Автотранспорт” ЕООД за продажба на поземлен имот с 
идентификатор 67653.925.326 и сграда с идентификатор 67653.925.326.1 - частна 
общинска собственост в капитала на дружеството „Смолян-Автотранспорт” ЕООД - в 
ликвидация с ЕИК: 120059295. 

       ДОКЛАДВА: инж. Данчо Киряков – Председател на ОбС - Смолян 
 

8. Одобряване на промени в актуализираната средносрочна бюджетна прогноза  на 
Община Смолян, за периода 2020 – 2022 г., на постъпленията от местни приходи и на 
разходите за местна дейност. 

       ДОКЛАДВА:  Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 

 

9. Предложение за включване на общински детски градини и училища в Списъка 
със защитените детски градини и защитените училища за учебната 2019/2020 година.   

        ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 

 

10. Предложение за включване на общински детски градини и училища в Списъка 
на средищните детски градини и училища за учебната 2019/2020 година. 

        ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 

 

11. Разрешение за формиране на паралелки и групи с брой на учениците и на децата 
в тях под определения минимум за учебната  2019/2020 година. 

        ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 

 

12. Поемане на дългосрочен дълг от ДЗЗД „Фонд за устойчиви градове”, по реда на 
Закона за общинския дълг във връзка с проект „Обновяване и енергийна ефективност на 
културна инфраструктура – сграда на Планетариум Смолян“ 

       ДОКЛАДВА:  Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 

 

13. Създаване на звено за предоставяне на услугата „Патронажна грижа за 
възрастни хора и лица с увреждания“ във връзка с изпълнението на проект 
BG05M9OP001-2.040-033 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания от 
Община Смолян“, по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, 

Процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 

BG05M9OP001-2.040 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – 

Компонент 2”. 

       ДОКЛАДВА:  Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 

 

14. Упълномощаване на Кмета на Община Смолян за издаване на запис на заповед в 
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полза на Министерство на труда и социалната политика, главна дирекция „Европейски 

фондове, международни програми и проекти“, определена за Управляващ орган на 
Оперативната програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, обезпечаващ 

авансово плащане по договор № BG05M9OP001-2. 040 -0033 „Патронажна грижа за 
възрастни хора и лица с увреждания от Община Смолян“, изпълняван от Община Смолян. 

      ДОКЛАДВА:  Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 

 

15. Обезпечаване на авансово плащане по  Административен договор за 
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № РД-02-37-107/12.12.2018 г. и  номер от 
ИСУН - № BG16RFOP001-5.002-0024-С01 „Създаване на дневен център за подкрепа на 
лица с различни форми на деменция и техните семейства  в гр. Смолян“,  по процедура за 
директно предоставяне № BG16RFOP001-5.002 „Подкрепа за деинституционализация на 
социалните услуги за възрастни и хора с увреждания” с финансовата подкрепа на 
Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 -2020 г., съфинансирана от Европейския 
съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие“. 

       ДОКЛАДВА:  Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 

 

 16 . Обезпечаване на авансово плащане по договор за безвъзмездна финансова 
помощ № BG16M1OP002-5.003-0004-C01, проект № BG16M1OP002-5.003-0004 „Мерки за 
подобряване качеството на атмосферния въздух в Община Смолян“, финансиран по 
приоритетна ос 5 „Подобряване качеството на атмосферния въздух“, процедура за 
предоставяне на безвъзмездна помощ № BG16M1OP002-5.003 „Мерки за подобряване 
качеството на атмосферния въздух“ на Оперативна програма „Околна среда 2014 - 2020 г.“ 

      ДОКЛАДВА:  Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 
 

17. Разрешение за изработване на Подробен устройствен план - План за регулация и 

застрояване на поземлен имот с идентификатор 57282.10.454 в местност „Оградата”, 

землище на с. Полковник Серафимово. 

       ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 

 

18. Разрешение за изработване на Подробен устройствен план - План за регулация и 

застрояване на поземлен имот с идентификатор 69345.11.10 в местност „Топъня”, землище 
на с. Стойките.  

       ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 

 

19. Приемане на Проект на Програма за овладяване на популацията на 
безстопанствените кучета на територията на Община Смолян и План за действие за 
периода 2019-2024 г. 

       ДОКЛАДВА:  Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 

 

20. Приемане на решение за осигуряване на финансови средства с цел 

възстановяване на компрометираната ограда около дворното пространство на Българо-

германския център (учебен корпус) – бивша детска градина в град Смолян, квартал 

Райково, улица „Искър“ №8. 

  ДОКЛАДВАТ:  Група общински съветници 
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ПО ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Изслушване на кмета на Община 

Смолян относно възникналият проблем с транспортна фирма „Рожен Експрес“ – 

Смолян. 

 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Точка първа от дневния ред е изслушване на г-н кмета във връзка 
с обслужване по транспортната схема. Заповядайте, г-н кмете! 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Уважаеми дами и господа общински съветници, колеги 

кметове, уважаеми съграждани! В понеделник, в края на работния ден, на 12-ти 

получихме писмо от фирма „Рожен Експрес“ за това, че от 15-ти, тоест от днес, 
прекратяват договора с Община Смолян. Ще почна, тъй като не съм се готвил 
специално за сесията, ще почна малко да ви разкажа предисторията. Ако някъде ви 

интересуват точните цифри, г-жа Аръчкова е тука, може да каже. Значи преди доста 
години Община Смолян правят обща фирма с „Рожен“, „Рожен Експрес“ се казва. 
Общината влиза с имоти, 10-тина имота и половин милион свежи пари, да може да 
почне да работи фирмата. 10-ина имота и половин милион свежи пари. Срещу това, за 
съжаление, както е била практиката тогава, Общината дебело подчертавам, няма право 

на глас в управлението на тази фирма. Тоест с днешното състояние на фирмата е в 
следствие единствено и само от управлението на собствениците, както е по договора. 
Общината има едни акции, но тъй като няма право на управление, тези акции не 
струват и една стотинка. Една стотинка не струват, въпреки че е записано, че те са за 
милиони и така нататък. Никой не би купил акции, с които нямаш никакво управление 
на фирмата. Във времето тези имоти, с които Общината е влезнала, казах не мога да ги 

изброя всичките, но да кажем „Здравец“, „Орфей“, Автогара Нареченски бани, 

Автогара Чепеларе, Пампорово, Автогарите в Смолян, Хасовица и Писаница почивни 

бази, това са апортната вноска на Общината плюс половин милион свежи пари. Да 
заработи фирмата. Някой от тези са изкарани от фирма „Рожен Експрес“, други са 
продадени. Но парите – Общината естествено няма отношение, тъй като както казах в 
началото, тя не взема никакви решения в това дружество. Тоест това търговско 

дружество в момента е пред несъстоятелност, така казаха от банката, която го 

кредитира и не може да си плаща нафтата, не си я плащала от доста време и е 
задлъжняло сериозно. В тази ситуация нашата основна задача, както всички се 
притесняват, да не останат хората без обществен превоз. За тази цел водим разговори с 
транспортни фирми като основната дейност е на юристите, за да може да им възложим 

до конкурс някой да изпълнява тази обществено значима дейност на която разчитат 
много наши  съграждани. Така че драма няма. В смисъл такъв, това търговско 

дружество, направихме справка, пратихме я и в банката, за 6-те месеца на 2019-та, 
различните субсидии са на обща стойност 230 хиляди лева, е получило под вид на 
държавни, общински, полицаи, които пътуват с карти. За 6 месеца са взели 230 хиляди 

лева. Отделно те си продават билети и си извършват своята търговска дейност. Тоест 
няма как тук да коментираме дали тези пари са достатъчни. То времето ще покаже. 
Друг превозвач ще изпълнява тази дейност, тоест се надявам, че тези пари са 
абсолютно достатъчни при добро управление да покрият разходите по транспортната 
схема. 2012-та опитахме да направим нова транспортна схема, беше атакувана в Съда, 
падна. Сега пак сме в Съда, защото за да обявим конкурс, има нужда от нова 
транспортна схема. Тази транспортна схема е почти на 20 години, тя не отразява 
промените, както в бизнеса, така и в обществения живот, така че за да обявим конкурс, 
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трябва да има нова транспортна схема, която да отразява обективните обстоятелства в 
2019 година. Чакаме решение на Съда, за да може да се обяви транспортна схема, да се 
утвърди от Общински съвет и да се обяви конкурс. Това е ситуацията. В момента, 
както казах, водим преговори с превозвачи до конкурса да могат да покрият старата 
транспортна схема и нашите съграждани да не бъдат ощетени. 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Заповядайте, колеги! Имате думата. Г-н Кръстанов. 
(Стоян Иванов, от място: Само изслушване беше. Коментираме ли? Какво ще 

правим?) 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Беше искано само изслушване. 
(От залата: Да.) 

(Кирил Хаджихристев, от място: Като е точка от дневния ред как да няма дебат?) 

(Ивайло Халваджиев, от място: И какво решение ще има?) 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Не, вижте сега. Ако трябва да спазваме Правилника, трябва да 
няма дебати, защото предложението, и така беше гласувано, беше за изслушване на 
кмета. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Не може да няма дебат. Може да няма проект за решение, 
но не може да няма дебат. 
ДАНЧО КИРЯКОВ: Може, според волята на Общинския съвет. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Ние не се намираме на зеленчуковия пазар. Ние се 
намираме в Общинския съвет. 
ДАНЧО КИРЯКОВ: Не, не сме на зеленчуков пазар, г-н Кръстанов. Въпросът е, 
прецизирайте си предложенията, когато ги правите. Имате думата, заповядайте! 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Благодаря ви! Искам отново да отбележа, няма как да няма 
обсъждане на това, което чухме от г-н кмета. Имаме становища, имаме конкретни 

възражения, имаме предложения и така нататък. И в крайна сметка ние сме органа на 
местно самоуправление. Уважаеми колеги, когато говорим за „Рожен Експрес“ и за 
общинското участие в „Рожен Експрес“ трябва да познаваме добре етимологията се 
казва, възникването на всичките тези процеси и финансови взаимоотношения. Защото 

наистина „Рожен Експрес“ е пред фалит. Или поне така се заявява от неговото 

ръководство и от това, което чухме от г-н кмета. Но тя крушката си има опашка. Тоест 
нещата тук в тази зала са обсъждани много, много задълбочено и изключително 
отговорно от хора, които разбират от тази работа. Тоест от превоза на пътници в 
градско, крайградско и междуселищно отношение, съобщение. „Рожен Експрес“ взе 
един много тежък кредит, който не можеше да обслужва и Общината като гарант, тъй 

като „Рожен Експрес“ беше общинско дружество. Като гарант на този кредит, 
трябваше да предложи на финансиращата банка с международно участие един куп 

сгради. Общината има в „Рожен Експрес“, няма как да го управлява – 26 %. 26 % не 
може в нито едно търговско дружество дали е с ограничена отговорност или 

акционерно, да осигурят условия, при които Общината да има решаващо въздействие 
върху процесите, които протичат там и управлението на фирмата. Това е съвсем ясно. 

Така че тези аргументи не могат да звучат нито като обяснение, нито като оправдание. 
И аз предлагам, когато се правят публични изявления, да се познава процеса. Нито 

сградите, нито автогарите, които са продавани, нито почивните бази в Писаница и 

Хасовица и така нататък, са общински. Те отдавна, отдавна не принадлежат на 
Общината. И те не формират общинския дял в търговското дружество. Тази сага 
започна през една далечна 2001-2002-ра година, през 2000-2001-ва година. Имаше един 
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управител на дружеството, който казваше – дайте ми 5 милиона долара и аз ще ви 

покажа как се управлява дружество. Не става само така. От тази гледна точка ние в 
момента нямаме никакъв конкретен интерес да се ровим в тези неща. Ако искате да се 
ровим, аз съм готов. Но без значение за ситуацията, в която се намират нашите 
съграждани, да не изреждам от населените места, които в момента нямат превоз, какво 
се е случило преди 15, 18 или 20 години. Те искат превози сега. И затуй, г-н кмете, 
моля ви, не извеждайте акцента върху историята на фирмата. Тя не е в полза на никого. 

Да не говорим тука с конкретни имена. В полза на населението и на хората, пред които 
имаме задължения, защото те са ни делегирали правото да ги представляваме, е да 
намерим възможност, организация, която да осъществява превоза по съответните 
действащи в страната разпоредби. Обяснението и оправданията изобщо не тежат в този 

случай, защото аз мога да кажа много по-тежки и много по-горчиви приказки за някои. 

В тази зала преди 20 години съм казал какво ще стане. Защото това ми е било работата. 
Аз друго не съм правил. Между другото, аз съм от хората, които на времето са 
управлявали тази фирма от по-високо ниво, от колкото управителя. От Генералната 
дирекция на Автокомбинат – Смолян. И общо взето знаем за какво става дума, когато 
се кредитират превози, при които се получават регулации на цени. Та от тази гледна 
точка, нашата, моята лична препоръка е да търсим начини да решим въпроса. И тя е 
във вашите ръце и в ръцете на хората. Ако искате съдействие от нас, решение 
предложете, да обсъдим, ще приемем, за подкрепа, за да решим проблемът на хората. 
Всичко друго е приказки, обяснения и връщане назад, което в крайна сметка никого не 
топли. Топли онези  хора, които имат автобус, знаят сутрин, обед и вечер – автобусът 
пристига, те отиват в болницата, в града, в аптеката и се връщат на работа.  
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Г-н Кръстанов, малко е прекалено. Хем задавате въпроси и 

искате, след това ми казвате какво да говоря. Така не става сега! Аз каквото реша, това 
ще говоря! Казах ги всичките неща, защото в залата сигурно вие двамата с г-н Генчев 
сте, които знаят какво е станало 2001-ва. Нека да знаят всички. За да не си мислят, че 
ние Общината и нашите съграждани трябва да чувстваме някаква вина. Общината 
каквото е могла, даже е дала повече от това, което е могла. Тоест Общината нямаме 
вина, че това дружество, което е търговско повтарям, явно не се управлява добре. Така 
че само искам да успокоя нашите съграждани, решение търсим, ще намерим и ще има 
кой да обслужва гражданите. 
ДАНЧО КИРЯКОВ: Г-н Топов. 
ФИЛИП ТОПОВ: Уважаеми колеги, ще бъда максимално кратък. Но може би малко 
по-критичен. За пореден път в тази зала се убеждавам, че общинското ръководство в 
лицето на г-н Мелемов, върви след събитията. Страна по този договор, за изпълнение 
на обществените превози от едната страна, всички юристи знаят, пък и всички хора 
знаят, са тези, които могат да вземат отношение, да предлагат евентуално изменение на 
договора и прочие, и прочие. Сега не сме 2000-та година и да отклоняваме темата от 
действителния проблем, извинявайте, но не нами, казваха руснаците. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Какъв е действителния проблем? 

ФИЛИП ТОПОВ: Не на нас, не на нас. Това е превода, г-н Мелемов. Този проблем с 
„Рожен Експрес“ дали „Рожен Експрес“ има финансови затруднения, дали е пред 

фалит или прочие, и прочие, нас като възложители по отношение на тази поръчка, 
услуга, много по-рано трябваше да бъде на нашето внимание. От колко време това 
дружество е във финансови затруднения? Защо не се реагира по-навреме, да се направи 
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необходимото, а не да чакаме „Рожен Експрес“ да прекрати едностранно договора и 

чак тогава, чак тогава да се реагира? Благодаря за подсказването, има дата от когато го 

прекратяват. Та така. Хайде да се изслушваме. Просто обслужването тука на 
транспорта, населените места и така нататък, лампичките светеха от доста по-рано. Как 
се извършваха тези обществени услуги, качество на услуги, вид автобуси и прочие, и 

прочие? Ние сме изправени в момента не да търсим и да правим ревизия на 
финансовото състояние на „Рожен Експрес“, а да намерим изход как да се продължи 

изпълнението на тази услуга. Защо считам, че изразът е краен? Че това пак е поредното 
безхаберие към редица обществени услуги. По редица неща, които са извън темата на 
конкретната дискусия. Ами аз задавам и друг въпрос на вниманието на гражданите. 
Ами ако бяхме предвидили в тези графици, в тези маршрути, хората, които са от 
селата, от квартала, да могат да използват обществения превоз, да ходят на работа до 
„Костал“, „Костал“ нямаше да напуска общината. Затова, колеги, да прехвърляме 
топката, то тука вече стана перманентно, че на това ръководство все някой друг му е 
виновен в миналото. С това бих казал изчакване, не се ли чувстваме, не само кмета, но 

и Общинския съвет, като съучастници в този проблем? Сега, и завършвам, не може вие 
едностранно да вземате мерки. Категорично не може. Вие днес трябваше да дойдете по 

ваша инициатива… Ако дойдете при мен, чисто юридически нямаше да ви взема 
хонорар, защото сметките на Общината са запорирани, но в крайна сметка трябваше да 
дойдете с готови мерки да предложите Общинският съвет да вземе това решение и да 
излезем тука, не да се връщате в 2001-ва година и така нататък. Благодаря за 
вниманието, колеги! Аз предлагам чисто процедурно, общинското ръководство, говоря 
в лицето на кмета, да подготвят проект за мерки. И г-н председател, в най-скоро време 
да насрочите една сесия, да ги утвърдим и да вървим напред. Благодаря ви! 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Само да повторя. Драма няма. Хората няма да останат без 
транспорт. Тука имам една новина. „Костал“ напускат Смолян. Преди 2 седмици 

правих среща с ръководството на „Костал“, те казаха, че ще разширяват дейността. 
Моля да напишете едно писмо, кажете, адвокат Топов на сесия обяви, че „Костал“ 

напускат. Защото това наистина може да притесни всички, които работят в „Костал“. 

Така че ще помоля администрацията да напише едно писмо до ръководството на 
„Костал“ и до собствениците и да попита има ли, в какво качество Топов обявява 
такава гръмка новина? А тука, както казва адвокат Топов, за разведряване. 2012-та той 

беше председател на Общинския съвет, разказах ви как Общината е влезнала с 10 

имота – „Орфей“, „Здравец“, знакови сгради, както се казва, и 2012-та „Рожен Експрес“ 

осъди своя съдружник за 800 000 лева. Имаше фактури от 2003-та година, от тогава 
Общинският съвет е гласувал пенсионерите да пътуват безплатно и те пътуват 8 

години безплатно. Но Общината не си покрива това безплатно пътуване към „Рожен 

Експрес“. „Рожен Експрес“ си издават фактури, Общината ги подписва но не ги плаща. 
2012-та „Рожен Експрес“ осъди Община Смолян за 800 000 лева. От 2003-та до 2011-та 
безплатното пътуване на пенсионерите го платихме 2012 година – 800 000 лева. Това за 
разведряване, както се казва. 
ДАНЧО КИРЯКОВ: Така. Колеги, продължаваме нататък по дневния ред. Старата 
точка първа. 
(От залата: Чакайте, чакайте.) 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Какво да чакам? Няма предложение. 
(Кирил Хаджихристев, от място: Как да няма? Направи предложение. Аз искам да 
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попитам кмета нещо.) 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Не виждам. Г-н Топов предложение не знам да е правил. 

(Филип Топов, от място: Бихте ли позволили още веднъж?) 

ФИЛИП ТОПОВ: Извинявайте! Преди две минути казах и моля да го формулирате 
като формално предложение. Общинското ръководство да предложи конкретни мерки 

относно създалата се ситуация, да предложи кой евентуално ще продължи да 
изпълнява тази дейност, да обслужваме транспорта, и в много кратък период от време 
това нещо да го гласува Общинският съвет. Кметът, извинявайте, не може еднолично 
да приема такива мерки, без да са утвърдени от Общински съвет. Чисто формално, г-н 

председател. Предложението ми е общинското ръководство… 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Защото вие го казахте като призив, а не като някакво решение, 
което трябва да вземем. Формулирайте го! Думичката „евентуално“ не може да 
съществува в решенията.„ 

ФИЛИП ТОПОВ: Сега вече го правя като конкретно формално предложение. 
ДАНЧО КИРЯКОВ: Да. 
ФИЛИП ТОПОВ: Общинският съвет задължава… 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Добре. 
ФИЛИП ТОПОВ: Задължава… 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Сега тъй като виждам, че ще има изказване на още двама човека, 
може на едно листче да го напишете, ще го подложа на гласуване. На ръка ми го 

напишете, не искам да ми го печатате. 
ФИЛИП ТОПОВ: С една уговорка, че няма да се помества в сайта „Пламък“ на ръка и 

други мои предложения, които бяха развявани в масмедиите. 
ДАНЧО КИРЯКОВ: Съжалявам, аз не съм раздавал такива неща. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Г-н Киряков, само да взема още един път отношение. Значи от 
утре може да няма транспорт. Всички го разбраха това. Няма как, както предлага г-н 

Топов, да решим след един месец. А никой не е гарантирал, че Общинският съвет ще 
бъде на едно мнение и ще вземе решение. Тоест наистина се предлага да няма 
транспорти, както се казва, нашите съграждани да нямат транспорт. Това е 
предложението дефакто, истинското предложение е това. Никой не гарантира, че 
Общинският съвет ще бъде на едно мнение и след месец или след два ще бъде взето 
решение. А тука става въпрос за утре, буквално за утре.  
ДАНЧО КИРЯКОВ: Г-н Аршински иска думата. 
САЛИХ АРШИНСКИ: Благодаря! Уважаеми г-н председател, уважаеми г-н кмет, 
уважаеми общински съветници и кметове на населени места, медии. Сагата с 
транспортният проблем, който възникна в момента, е много удобен в предвид на това, 
че са останали два месеца до избори, да бъде използвана. И всеки е нормално да бъде 
изкушен. Аз от началото на този мандат казвам, че един общински съветник влизайки в 
мандата, още от този ден той е в предизборна кампания. Друг е въпросът дали го 

осъзнава или не. Но когато наближат избори, това вече става ярко изразено. За мен 

беше интересно да чуя това, което г-н кмета изложи. Странно е, че Община Смолян 

има няколко такива участия в дружества и винаги Община Смолян е извинете за 
израза, „вътрешно“. Няма участие на Община Смолян във фирма като дялове и тази 

фирма да е печеливша. Да не изброявам, защото ще има засегнати хора. Няма логика 
Общината като субект да участва в едно търговско дружество и то да бъде губещо. При 

положение, че Общината, Общинският съвет, кметът, по принцип говоря, не говоря за 
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този Общински съвет и за този кмет, са хората, които са избрани, за да направят така, 
че парите на хората да не изчезват ей така по дяволите. Ако започнете от „Рожен 

Експрес“, което е безумие, ако това е вярно, не го поставям под съмнение, не съм 

запознат, Общината да участва в това дружество с такива активи и да няма право на 
глас при положение, че това дружество след това е задлъжняло, фалирало или почти 

фалирало, тия сгради, с които Общината е била с апортна вноска са продадени, а 
напоследък мисля, че преди седмица медиите написаха, че е сменен и собственика. 
(Димитър Кръстанов, от място: Става дума за апорт.) 

САЛИХ АРШИНСКИ: Аз затова, просто опитваме се да уточним. 

(Димитър Кръстанов, от място: Става въпрос за покриване на дълг към банка.) 

САЛИХ АРШИНСКИ: То е същото в общи линии. Сега тука финансистите да се 
произнесат, но да не влизаме в полемика. Просто се опитвам да следя фактите. Все пак 
това са били сгради, които са били собственост на всички граждани на Смолян. Каква е 
юридическата форма, под която са дадени в „Рожен Експрес“, това не е най-

същественото. Но дружеството, колеги е доведено до фалит от собствениците му. 
Преди една седмица прочетохме, че и собствеността е прехвърлена на офшорни фирми, 

което колеги без да съм икономист, автоматично означава, че това си е живо източване 
на Община Смолян в полза на трети частни лица. И ако има прокурор като фигура в 
този град, в тази област, в тази държава, той трябва да види какво се е случило там. 

Ако не, медиите, колеги. Тука има журналисти. Това са неща, които нашите бащи, 

майки, баби и дядовци са ги оставили в наше наследство и ние ей така сме ги харизали 

на някой. Последният е 105-годишен пенсионер от Бахамите. Това е на първо място. На 
второ място, което искам да кажа, ние колеги като Общински съвет, като Община 
Смолян също имаме някаква вина за създалата се ситуация. Виждате, че не изключвам 

себе си. Не бива на този наболял проблем да търсим дивидент, но наистина, всеки 

трябва да си търси отговорността. Аз разговарях с г-н Кръстанов, защото според мен е 
специалист в темата, Община Смолян няма актуална транспортна схема. 
(Михаил Генчев, от място: От 20 години.) 

САЛИХ АРШИНСКИ: Точно така. от 20 години. 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Само че, извинявайте, г-н Аршински, 12-та година 
направихме нова. Атакува я кметицата на Момчиловци и тя падна във Върховния съд. 

САЛИХ АРШИНСКИ: Да, окей! 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Сега пак сме в Съда. Стараем се да направим нова схема.  
САЛИХ АРШИНСКИ: Г-н Мелемов, аз не търся вина в личност, персона. Такива са 
фактите. Община Смолян няма актуална транспортна схема. Това означава, че нашите 
автобуси в момента работят по графика с онези хора, които са били от преди 20 

години, което е абсурдно. Градът е намалял не знам с колко, не смея да твърдя. Защо се 
случва това постоянно тия транспортни схеми да са атакувани и да падат, явно има 
икономически интереси? Но тука има един друг момент. Другите превозвачи, които са 
имали по-малка база за опериране с транспорт като „Орфей“ и така насетне, те 
съумяват да се задържат на пазара със субсидиите, които получават, с билетите, които 
продават и не фалират. А „Рожен Експрес“, която е била най-голяма, обаче с нашите 
пари, на всички нас, взеха парите и казаха „Чао“. И на последно място. Съседните 
наши колеги имат също малки населени места. Вярно, че са по-малко, но аз до днес не 
съм чул превозвач, който да иска да се откаже, защото е на загуба. Един превозвач, за 
да иска да се откаже и да е на загуба и да фалира, това означава, че там или има 
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некадърност в управлението, ние не можем да им се месим, или има източване на 
дружеството от трети лица, разбрахме, че са от Бахамите, или и двете заедно. Така че 
проблемът е и в предишните ръководства на Община Смолян, в предишните Общински 

съвети, и в сегашния до толкоз, до колкото ние на време не сме били осторожни да 
видим защо не може да бъде приета актуална транспортна схема. И убеден съм, че 
когато има воля на Общинският съвет и на Общината, обща воля, нито кметицата на 
Момчиловци, която и да е била тогава, нито собственика и на която и да е фирма могат 
да спрат решаването на такъв проблем. Благодаря ви! 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Г-н Хаджихристев. Така е, г-н Аршински, търговският момент на 
всеки може да се случи, както се казва. Трябва да се намери решение да се излезе от 
ситуацията. 
КИРИЛ ХАДЖИХРИСТЕВ: Аз ще започна от там, от където завърши г-н Аршински. И 

това, че всички, които са стояли в тази зала последните 15 години имат вина, за да се 
стигне до тук, защото не може 19 години с една и съща транспортна схема, която по 
закон трябва на всеки 5 години да бъде приемана нова и актуализирана. Но след като 

изслушах кмета и след като така разбрах, че към момента Общината няма никаква 
вина, за да се стигне до този момент, искам да задам следния въпрос към кмета. В 

началото на тази година какво допълнително споразумение към договора е подписано с 
тази фирма, на каква стойност, за какъв период, при какви условия и защо не е 
уведомен Общинският съвет за похарчените пари?  

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: В началото на годината, сега ще дам думата на г-жа Аръчкова 
да бъде конкретна, точна. Сключихме, че ще доплащаме до 7 000 лева при 

предоставяне на документи за разходи. И затова казах, справката е за половин година, 
са платени на „Рожен Експрес“ 230 000 лева по различните субсидирания от държава, 
от община и така нататък, от министерства и ведомства. И тука само искам да споделя. 
Транспортната схема, вярно остаряла е, трябва нова, но тя няма по никакъв начин 

отношение или да има отношение към управлението на „Рожен Експрес“. Защото в 
момента по старата транспортна схема остаряла, работят 4 фирми, до колкото се 
сещам. Тоест „Рожен Експрес“ е най-големия, но е една от всичките. Тоест че едно 
дружество търговско не се е справило със своето управление, до колкото знам там 

работят 92-ма човека. Ама това не е наша работа да го коментираме как се е 
управлявало „Рожен Експрес“. Защото не сме го управлявали ние. Така че, г-жа 
Аръчкова сега ще отговори конкретно с цифри за  споразумението. 

КИРИЛ ХАДЖИХРИСТЕВ: Достатъчно. За мен това е достатъчно. Искам следващия 
въпрос. Изплатени ли са тези пари по допълнителното споразумение от тогава до сега? 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: За всяко нещо, за което са ни предоставени документи за 
разход, са изплатени. Ние не можем да изплатим пари без надлежните документи. 

КИРИЛ ХАДЖИХРИСТЕВ: Разбрах ви. Не смесвайте обаче тези пари, които казвате 
230 000 лева, защото в ушите на хората звучи голяма сума. Това става въпрос преди 

всичко за карти, които са за градския транспорт. По-малко са за между… 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Не е вярно, г-н Хаджихристев. Аръчкова ще ви обясни. 

КИРИЛ ХАДЖИХРИСТЕВ: Добре. Тогава аз питам следното. Фирмата се отказва от 
междуградските линии. Защо не се откаже от градските? 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: В писмото, което са ни писали, се отказват от изпълнение на 
транспортната, общинската транспортна схема. Тоест не е конкретизирано. Ние го 

приемаме, че се отказва от всички. 
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КИРИЛ ХАДЖИХРИСТЕВ: Това означава, че от утре няма да има градски транспорт? 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Не, означава, че няма да вози „Рожен Експрес“. Само това 
означава. 
КИРИЛ ХАДЖИХРИСТЕВ: Градски транспорт няма да има на „Рожен Експрес“ от 
утре? 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Ще има градски транспорт, както си е утвърден, но няма да 
има „Рожен Експрес“. 

КИРИЛ ХАДЖИХРИСТЕВ: Следващият въпрос. Наредба № 2, там пише, че директно 
договаряне може… 

(Стоян Иванов, от място: Стига, г-н председател. Каква е тази говорилня? Така ли 

се работи на заседание на Общински съвет?) 

КИРИЛ ХАДЖИХРИСТЕВ: Аз задавам въпроси относно питането, относно 
изслушването към кмета. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Г-н Хаджихристев, ако искате, всички юристи, не всички, но 
голяма част от тях работят, членове, наредби, всичко ще ви обяснят. Всичко сме се 
постарали да спазим закона и да не излизаме извън закона. 
КИРИЛ ХАДЖИХРИСТЕВ: Последен кратък въпрос. Дължи ли пари към настоящия 
момент Общината към „Рожен Експрес“? 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Не. 
КИРИЛ ХАДЖИХРИСТЕВ: Категорично „не“. 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Да. 
КИРИЛ ХАДЖИХРИСТЕВ: Гражданите нека видят от утре с какво ще се движат. 
(Стоян Иванов, от място: Към Консорциум „Светлина“ дължи.) 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Г-н Безергянов. 
(Димитър Кръстанов, от място: Г-н кмете, вие искате да кажете, че от утре ще има нов 
превозвач? Това е ново.) 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Казах, че няма да оставим хората. И че ще бъдат покрити 

линиите. И казах, че ще бъдат покрити линиите. Сами обяснявате, че няма как да значи 

нищо друго. Вие сами си отговаряте, че утре ще има нов, тъй като няма друг вариант 
да няма. Някой трябва да ги покрие. 
АНГЕЛ БЕЗЕРГЯНОВ: Уважаеми г-н кмет на община Смолян, уважаеми г-н 

председател на Общински съвет – Смолян, уважаеми дами и господа общински 

съветници, уважаеми дами и господа кметове на кметства, уважаеми представители на 
печатните и електронни масмедии, уважаеми граждани на гр. Смолян! Във връзка с 
така възникналия проблем, аз общо взето, а и предполагам, че и на повечето от 
колегите се изясниха въпросите, но не чух конкретни предложения. Хубаво е, всички 

сме „за“ да има изслушване, да има яснота, да има прозрачност, да се знаят какви 

действия се предприемат от Общината, но както казаха колегите, не чух някакво 

конкретно предложение за решаване на проблема. Както каза и г-н Мелемов, общината 
няма да остане без обществен транспорт. Щом „Рожен Експрес“ отказал и е абдикирал 
от своите задължения по изпълнението на този договор, в момента се водят преговори 

с другите превозвачи. Дали ще бъде „Рожен Експрес“ АД или някоя друга фирма, 
предполагам, че това ни най-малко интересува гражданите. Гражданите на град 

Смолян се интересуват общинската пътна мрежа и това, което е делегирано от страна 
на „Рожен Експрес“ да бъде поето от друга транспортна фирма. В тази връзка аз имам 

едно конкретно предложение и ще ви кажа защо е така. Във връзка с бързината и 
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действията, които трябва да предприеме Община Смолян, просто няма процедурно 
време да има някакви съществени дебати, обсъждания, предложения, гласувания от 
Общинския съвет. В тази връзка вие всичките, повечето от нас сме запознати, една 
общинска мрежа нова изисква изключително много голям обем работа. Това не може 
да стане от днес за утре или дори за ден, два или месец. Нещата са много различни, 

обстоятелствата са различни, кметът го каза, колегите. Чух съгласие в тази връзка от 
тяхна страна. Имам конкретно предложение за решение. „Упълномощава Кмета на 
Община Смолян да предприеме всички правни и фактически действия за решаване на 
възникналия проблем с обществения транспорт в община Смолян, в срок до края на 
календарната година“. Всичко това, което бъде подписано от кмета, да има конкретен 

срок и той да бъде до края на календарната година. Мислех си да бъде и до месец 

октомври, всички ще кажат това е по време на изборите, не това интересува 
гражданите. Гражданите ги интересува общината, транспорта да е обществено 

достъпен. Именно затова съм предложил този срок, за което ще го дам на г-н Киряков 
написано да го предложи за гласуване. Благодаря!  
(Димитър Кръстанов, от място: Кратка реплика, г-н председателю.) 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Заповядайте, г-н Кръстанов! 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Благодаря ви, г-н председателю! Уважаеми колеги, това, 
което предложи колегата Безергянов да считаме ли, че то е от името на кмета? Г-н 

кмете, вие бихте били много по-определен и ясен, ако го поискате вие от нас. И което е 
напълно в реда на нещата. Защото отделен е въпроса „Рожен Експрес“, че 3 милиона и 

половина са покрити с общински имоти кредит, който е взет ей така, гледайки в тавана. 
Въпросът е сега да имате правна възможност, защото вие ще трябва да сключите 
договори с превозвачи, които да поемат тези превози.  

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Да, г-н Кръстанов. Затова има юристи. Както ви казах 
работят, оглеждат закона и ще сключим договор. 

ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Може да влезете в режим на бедствено положение. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Няма да има бедствено, това ви обещавам. 

ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Или да влезнете в онзи режим за шестте месеца за възлагане 
на превози. 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Обещах, че няма да има бедствено положение, хората да са 
спокойни. Ще сключим договор до конкурса с превозвач. 

ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: До провеждането на конкурс по транспортната схема ще 
сключите договор с други превозвачи. Искате ли това решение от нас, за което току-що 
пледира колегата Безергянов? 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Не съм се готвил за тази точка, ви казах. Така че вие 
преценяйте. И вие се изказвахте досега, преценяйте. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Как да преценяме едно решение, което вашата група, вие 
като едноличен орган, който се подкрепя от тази група ни казвате – вие преценяйте. 
Моля ви, бъдете по-конкретен! 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Добре, приемам го! Какво искахте точно така и не се разбра. 
Каква ви беше мисълта? Вие приемате ли го, г-н Кръстанов? Ама вие вкарвате 
извънредна точка, дето си говорим, ама няма комисии, нищо. Добре, наистина има 
извънредност в ситуацията. Искахте информация, аз ви я дадох. Какво? Не мога да 
разбера какво още искате. Ами внесъл е, всеки има право да се изкаже, г-н… Това ли 

ви учудва? 
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(Димитър Кръстанов, от място: Не ме учудва.) 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Ами кое? 

(Димитър Кръстанов, от място: Да има яснота.) 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Не виждам други желаещи. Предлагам да прекратим 

разискванията по тази точка. Който е „за“, моля да гласува. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 23, „ПРОТИВ“ – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0. 

ДАНЧО КИРЯКОВ: С 23 „за“ се прекратяват разискванията. Г-н Топов, ще ми дадете 
ли вашето предложение? Има две предложения за решение. Едното на г-н Топов, 
другото на г-н Безергянов. 
ФИЛИП ТОПОВ: Сега, да го зачетем първо и след това ще ви го дам. Проект за 
решение: „Общинският съвет указва..“, не задължава „… на кмета на Община Смолян 

да организира изработване на конкретни мерки с оглед временно…“, подчертавам 

„…временно изпълнение на транспортните услуги по линиите, осъществявани до 

момента от „Рожен Експрес“. 2. След което да внесе докладна записка в Общинският 
съвет за приемане на решение. 
ДАНЧО КИРЯКОВ: Г-н кмета приема предложенията на г-н Топов.  
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Ние дефакто това правим.  

ФИЛИП ТОПОВ: Благодаря, г-н кмете! 
ДАНЧО КИРЯКОВ: Все пак трябва да гласуваме, защото предложението не е 
направено от г-н кмета, а е направено от общински съветник. Който е „за“, първа точка 
чета „Общинският съвет указва на кмета на Община Смолян да организира 
изработване на конкретни мерки с оглед временно изпълнение на транспортните 
услуги по линиите, осъществявани до момента от „Рожен Експрес“. 

(Филип Топов, от място: Обслужвани.) 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Да. По договора, би било по-коректно да се каже, който има с 
Община Смолян. Който е „за“, моля да гласува. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 20, „ПРОТИВ“ – 2, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0. 

ДАНЧО КИРЯКОВ: С 20 гласа „за“ предложението се приема. Обяснение на 
отрицателен вот от г-н Аршински. 

(Филип Топов, от място: И втора точка, извинявайте.) 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Знам, че има и втора точка. Има обяснение на отрицателен вот.  
САЛИХ АРШИНСКИ: Понеже пак ще гласувам „против“, няма да вземам втори път 
думата. Гласувам „против“ по следните съображения, за да имам право на отрицателен 

вот. Колеги, този проблем няма да се реши с подобен тип решение. Указва на кмета и 

кметът да внесе. Колеги, останали са ви една-две сесии. Указва да внесе… Кметът с 
наличния експертен потенциал в Община Смолян не може за една-две седмици да 
изработи читава транспортна схема. Факир трябва да е. 
(Кирил Хаджихристев, от място: Това са мерки.) 

САЛИХ АРШИНСКИ: Колеги, това казвам. С временни мерки този проблем не се 
решава. Този проблем се решава, когато седнат едни специалисти, мислят дълго време 
– месец, два, три, пет. Това е тежък проблем. Изготвят транспортна схема, обсъди се, 
приеме се и по нея се работи. Вие сега спасявате положението с оказване на мерки за 
два месеца и на другия Общински съвет и кмет, който и да е той, жална му майка! 
Колеги, това ние закъсняхме. Трябва да си го признаем. Проспахме го, цялата община. 
Не решихме проблемът. Гласувах „против“ не защото искам хората да останат без 
рейс. Просто да ви кажа, че ние закъсняхме. Всички сбъркахме и трябва да си 
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признаем. Къде от незнание, къде от мудност. Този проблем не се решава с временни 

мерки. Решава се с актуална транспортна схема. 
(Стоян Иванов, от място: Отрицателен вот.) 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Още един отрицателен вот. 
(Кирил Хаджихристев, от място: Тука имаше нарушение, защото Аршински беше се 

изказал по същество.) 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Знам. 

(Кирил Хаджихристев, от място: Той репликира така на няколко пъти. Да му го 

кажа на колегата.) 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Правилно, така е. И вие сте прав. 
(Салих Аршински, от място: Това не е вярно.) 

(Кирил Хаджихристев, от място: Взе отношение по същество.) 

СТОЯН ИВАНОВ: Гласувах „против“, защото това е предизборен кьорфишек. Значи 

хора, които четири години се стремят с всичките си действия, с решенията си тотално 

да дестабилизират Община Смолян, изведнъж се загрижиха за проблемите на Смолян 

точно в деня, в който фирмата, то я знаем тази фирма и нейните зависимости, и там 

едни хора казаха, че това е поредният стрес-тест за ГЕРБ. Тези хора, те не са искрени. 

Затова гласувах „против“ и няма да решат никакъв проблем. И се солидаризирам с 
мнението на г-н Аршински. 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Така е. Втора точка има, второ предложение за решение на г-н 

Топов. Тука сте написали „да внесе докладна записка с решения… 

(Филип Топов, от място: Тези мерки да ги внесе… 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Да внесе докладна записка с предприетите мерки…“ 

(Филип Топов, от място: За приемане на решение.) 

ДАНЧО КИРЯКОВ: За приемане на решение от Общинския съвет. 
(Михаил Генчев, от място: По процедура е така.) 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Аз правя тази физиономия, защото кметът вече ще ги е упражнил 

тези мерки и ще внесе решение на Общинския съвет. Не го разбирам добре това. Но в 
края на краищата вие сте го предложили това нещо. 

ФИЛИП ТОПОВ: Извинявам се, че нарушавам процедурата, но само да поясня. 
Колеги, точно това е формата да облечем в правна форма мерките, които кметът ще ги 

вземе. Защото поясних и при самото внасяне на моето предложение. Кметът не може 
еднолично, разберете ме. Затова кметът трябва да се допита и ние след това .. 
ДАНЧО КИРЯКОВ: Добре, г-н Топов, ще го подложа на гласуване. 
ФИЛИП ТОПОВ: По този начин ние оправдаваме, извинявайте, овластяваме кмета да 
ги направи тези мерки. 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Овластявам другото решение. Позволете ми моето инженерно 
мнение, че едни мерки, когато се приложат, а след това Общинският съвет да ги реши, 

не е правно издържано. Но подлагам на гласуване. Да внесе докладна записка с 
предприетите мерки за решение от Общинския съвет. Който е „за“, моля да гласува. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 11, „ПРОТИВ“ – 4, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 2. 

ДАНЧО КИРЯКОВ: С 11 гласа „за“, 4 „против“ и 2 „въздържали се“, решението се 
приема. Трето предложение на г-н Безергянов. „Упълномощава кмета на Община 
Смолян да предприеме всички правни и фактически действия за решаване на 
възникналия проблем с обществения превоз в община Смолян в срок до края на 
календарната година“. 
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(Ангел Безергянов, от място: До провеждане на нов конкурс.) 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Корекция има. В срок до провеждане на нов конкурс. Който е „за“ 

това предложение, моля да гласува. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 7, „ПРОТИВ“ – 8, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 1. 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Със 7 „за“, 8 „против“ и 1 „въздържал се“, предложението не се 
приема. 
(От залата: Отрицателен вот.) 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Отрицателен вот, обяснение на г-н Кръстанов. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Благодаря ви, г-н председателю! Уважаеми колеги, 

уважаеми колега Безергянов! Изключително адекватно и точно предложение, което 
направи той. Но има една стара, много стара максима – „На сила може да вземеш, на 
сила не можеш да дадеш“. Г-н кметът не каза категорично, че желае подобни мерки, а 
ние от тази гледна точка, още повече предложение направено от неговата група и 

заради това си позволих да гласувам „против“. А това е много точно и адекватно 

предложение. 
ДАНЧО КИРЯКОВ: Нямам думи. Продължаваме.  
 

     Общинският съвет след като изслуша Кмета на Община Смолян – НИКОЛАЙ 

ТОДОРОВ МЕЛЕМОВ, на основание т. 23 от ЗМСМА 

 

Р Е Ш И:   

 

1. Общински съвет Смолян, указва на Кмета на община Смолян, да 
организира изработване на конкретни мерки,  с оглед временно изпълнение на 
транспортните услуги по линиите осъществявани до момента от фирма „ Рожен – 

Експрес „ АД. 

               2.  Кмета на община Смолян да внесе докладна записка с предприетите мерки, 

за решение от ОбС Смолян. 

 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Следваща точка от дневния ред.  

 

ПО ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Избиране на временно изпълняващ 

длъжността кмет на кметство село Славейно, община Смолян, за срок до полагане 

на клетва от новоизбрания кмет. 

 ДОКЛАДВА: Инж. Данчо Киряков – Председател на Общинския съвет 

 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Избиране на временно изпълняващ длъжността кмет на село 

Славейно. 

(Кирил Хаджихристев, от място: Променихме дневния ред. 37-ма точка.) 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Моля ви се. 
(Димитър Кръстанов, от място: Футболът.) 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Моля ви се! Момент само. Ще ви върна записа да видите. Ние 
гласувахме… Не гласувахме, предложението беше да бъде втора точка от предложения 
дневен ред. 

(От залата: Така е.) 

(Димитър Кръстанов, от място: От дневния ред, който обсъждаме. Какъв 
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предложен проект?) 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Това беше предложението. И аз така го зачетох, да бъде преди 

точката за „Смолян Автотранспорт“. 

(Димитър Кръстанов, от място: Това се нарича семантика. Давай!) 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Е, как семантика се нарича? 

(Михаил Генчев, от място: Давай, давай.) 

(Кирил Хаджихристев, от място: Няма значение.) 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Вносител съм аз по тази докладна. Моля да изберете 
председателстващ заседанието. 

(Филип Топов, от място: Колегата Мирчев.) 

(Коста Начев, от място: Мирчев.) 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Няма друго предложение. Който е „за“ г-н Мирчев да води 

заседанието по тази точка от дневния ред, моля да гласува. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 23, „ПРОТИВ“ – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0. 

ДАНЧО КИРЯКОВ: С 23 „за“, г-н Мирчев, заповядайте да водите заседанието. 

 

(Общинският съветник Петър Мирчев зае мястото си на временно 

председателстващ заседанието по точка втора от дневния ред.) 

 

ПЕТЪР МИРЧЕВ: Уважаеми колеги, преминаваме към разглеждане на точката от 
дневния ред, която е „Избиране на временно изпълняващ длъжността кмет на кметство 

село Славейно, община Смолян, за срок до полагане на клетва от новоизбрания кмет. 
Давам думата на вносителя. 
ДАНЧО КИРЯКОВ: Уважаеми колеги, най-напред искам да кажа, че в преамбюла има 
една грешка, която не е коректна във връзка с неизпълнение на задълженията, а е 
поради смърт на човека. Няма как иначе да ги изпълнява. Другото, което искам да 
отбележа е дебатите на комисиите, които комисии някои дефакто не излезнаха с 
решение, не се състояха поради липса на кворум. Досега след заболяването на кмета на 
село Славейно г-н Палчев е изпълнявал длъжността като длъжностно лице „кмет на 
Славейно“ и на една от комисиите е предложено той да продължи да изпълнява тази 

длъжност. Поради ред съображения, след 15 септември до назначаване на нов кмет на 
село Славейно да изпълнява г-н Чиев. Разбирам, че г-н Чиев е дал съгласие за това. 
Важна е формулировката, която ние ще направим в този случай и все пак е хубаво да 
чуем и вашите предложения, защото може да има и различни и нови, които не са 
коментирани на комисиите. Заповядайте! Това исках да добавя аз като информация от 
комисиите за всички. Г-н Хаджихристев, г-н Топов.. Аз не мога да ви давам думата, 
трябва г-н Мирчев. 
ПЕТЪР МИРЧЕВ: Колеги, разкривам дискусия. Г-н Хаджихристев, заповядайте! 
КИРИЛ ХАДЖИХРИСТЕВ: След като получихме от председателя на Общинския 
съвет тази докладна записка се поинтересувах какъв е проблемът в село Славейно. Там 

наистина към момента не може да се намери човек, който временно да изпълнява 
длъжността до провеждане на изборите или встъпване на следващ кмет, ако има такъв.. 
(Михаил Генчев, от място: Няма такъв.) 

КИРИЛ ХАДЖИХРИСТЕВ: Няма да има, тъй като законът е променен. Съгласен с 
това предложение за кметовете на Виево и на Петково да поемат като временно 
изпълняващи. Тука има юристи с много повече стаж и искам и тяхното мнение да чуя. 
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Ние нарушаваме закона. В законът задължително, който и да е, дори и временно 
изпълняващ кмет, затова има решение на Централната избирателна комисия, той 

трябва да има 6-месечна уседналост, дали постоянен или настоящ адрес, в населеното 

място за което се избира. Това е сериозният проблем. Така че ние, ако приемем такова 
решение, ние бихме нарушили закона. Това го споделям само аз, не правя никакво 

предложение. 
ПЕТЪР МИРЧЕВ: Г-н Кръстанов, заповядайте! 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Благодаря ви, г-н Мирчев! Уважаеми г-н председателю, 

уважаеми колеги! Има празнота в закона. Умувахме много и в Бюджетната комисия, и 

в една кратка среща, за да не употребя думата „заседание“ на Комисията по законност. 
Няма друго решение освен това, което се предлага. Тъй като не може да се замества 
починал наш кмет, Вечна му памет на Тодор Горялов, дано да се е преселил в по-

добрият свят, то Общинският съвет, тъй като кметът не може да назначи временно 

изпълняващ длъжността, Общинският съвет като колективен орган според мен би 

могъл да избере временно изпълняващ длъжността и кмет по съвместяване, и кмет на 
село Славейно, така, както беше предложено. Първо на г-н Палчев, който досега е 
замествал, тоест до деня на смъртта е замествал, а след това е изпълнявал длъжността и 

съответно говорихме за възнаграждение за това. И след това г-н Чиев, кметът на 
Петково. Това е практичното решение. Отделен е въпросът, че то би могло да се 
оспори по реда на мотивите, за които спомена и г-н Хаджихристев. Но ние не избираме 
кмет за целия мандат, за да е уседнал той там. Ние решаваме един предложен ни от 
живота като неприятна житейска ситуация или негативна житейска ситуация. 
Действащият кмет е починал, Вечна му памет, трябва да изберем такъв, който 
временно да поеме функциите до провеждане на избор, за да удовлетворим 

административното обслужване на населението. Така че категорично смятам, убеден 

съм, че можем да вземем такова решение и то да влезе в сила и да изпълни своето 

предназначение като отговорност пред нашите избиратели в Славейно. 

ПЕТЪР МИРЧЕВ: Давам думата на вносителя. 
ДАНЧО КИРЯКОВ: Действително има празнота в Закона. Аз искам да конкретизирам 

така наречения от г-н Кръстанов разговор в Комисията по законност. Искам да 
конкретизирам предложението за заплащането на положения труд. 

(Кирил Хаджхиристев, от място: Дайте да решим другото, тогава заплащането.) 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Добре, г-н Хаджихристев. Следващият път аз ще ви прекъсна.  
ПЕТЪР МИРЧЕВ: Г-н Топов, заповядайте! 
ФИЛИП ТОПОВ: Преди да допълваме закона, и едното и другото решение ще са все 
пак в някаква колизия. По-разумното обаче е да бъде временно изпълняващ. Може би 

трябва да се обединим около това предложение. Обаче аз правя едно предложение с 
оглед паметта на нашия колега, с едноминутно мълчание и ставане на крака да почетем 

неговата памет. 
ПЕТЪР МИРЧЕВ: Колеги, уважавам това желание на г-н Топов, към което и аз се 
присъединявам. 

(Всички присъстващи в залата станаха на крака, за да почетат с едноминутно 

мълчание паметта на Тодор Горялов.) 

ФИЛИП ТОПОВ: Сега, г-н председателстващ, ако позволите да продължа. 
ПЕТЪР МИРЧЕВ: Заповядайте, г-н Топов! 
ФИЛИП ТОПОВ: Моето предложение е временно изпълняващ да бъде секретаря на 
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Общината г-н Николов. 
ПЕТЪР МИРЧЕВ: Да приемам ли… 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Проблемът с адресната регистрация си остава. 
(Димитър Кръстанов, от място: Проблемът с мобилността и възможностите…) 

ПЕТЪР МИРЧЕВ: Да приемам ли, че до края на мандата имате предвид? 

(Филип Топов, от място: Два пъти в седмицата, три пъти в седмицата, не е 

необходимо да стои там.) 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Г-н Топов, само моля за едно уточнение да направите. 
(Кирил Хаджихристев, от място: Г-н Киряков, вие в качеството на какъв се 

изказвате?) 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Г-н Палчев и г-н Чиев… 

(Кирил Хаджихристев, от място: Като какъв се изказвате?) 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Продължавайте така, г-н Хаджихристев, много е красиво. Г-н 

Топов, моля ви само да декларирате, че г-н Николов е съгласен. 

ПЕТЪР МИРЧЕВ: Г-н Хаджихристев, понякога вие, когато сте вносители и вземете 
думата постоянно и упорстване на някой, когато ви репликира, затова позволих да на г-
н Киряков като вносител на тази точка да вземе. Г-н Стоянов, заповядайте! 
Прощавайте, г-н Иванов! 
СТОЯН ИВАНОВ: Понеже нещата загрубяха в тази точка. Значи единствената 
легитимна комисия беше Комисията по бюджет и финанси. Там без против и 

въздържали се, след консултации с г-н Чиев, той прие. Това е предложението. Г-н 

Николов не знам дали е дал съгласие или не. Така че моля да имате предвид решението 

на Бюджетна комисия. Единственото легитимно решение. Всички присъстващи от 
всички политически сили се обединиха върху това предложение. 
ПЕТЪР МИРЧЕВ: Колеги, за яснота на гражданите, ще си позволя да зачета 
действително предложението на Комисията по бюджет и финанси – „До 15 септември 

временно изпълняващ длъжността кмет да бъде Венко Палчев – кмет на село Виево, 

като за периода от 1 юли до 15 септември 2019 година същият да получава 
допълнително възнаграждение в размер на 500 лева на месечна основа, а след това 
временно изпълняващ длъжността кмет да бъде Юлиян Чиев – кмет на село Петково“. 

Това е предложението на Комисията по бюджет и финанси. Други изказвания, колеги? 

(Михаил Генчев, от място: Няма, давай!) 

ПЕТЪР МИРЧЕВ: Не виждам. Предлагам да прекратим разискванията. Моля, който е 
съгласен да гласува „за“. 

ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 18, „ПРОТИВ“ – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0. 

ПЕТЪР МИРЧЕВ: С 18 „за“, без „против“ и „въздържали се“, прекратихме 
разискванията, колеги. Колеги, оформят се две предложения, които трябва да 
гласуваме. Казвам трябва да гласуваме, защото вносителят г-н Киряков не приема 
предложението на г-н Топов с мотив, че в крайна сметка не знаем какво е становището 
на г-н Николов. Нито някой е разговарял с него, нито той е тука, за да изрази това 
становище. Колеги, подлагам на гласуване предложението на г-н Топов, а именно г-н 

Николов да бъде временно изпълняващ кмет на село Славейно. Г-н Момчил Николов, 
който е сега действащият секретар на Община Смолян. Предложението на г-н Топов е 
именно той да бъде избран до края на мандата за временно изпълняващ кмет на село 

Славейно. Поименно гласуване. Колеги, пристъпваме към гласуване. Моля, 
концентрирайте се! 
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Поименно гласуване на предложението на Филип Топов по проекта за решение по 

т. 2 от дневния ред: 
 

1. Анастас Караджов   – „за“ 

2. Ангел Безергянов    – „против“ 

3. Анита Чолакова   – „против“ 

4. Валентин Кюлхански    – „въздържал се“ 

5. Валентин Цолов    – отсъства 
6. Данчо Киряков    – „въздържал се“ 

7. Димитър Кръстанов    – „въздържал се“ 

8. Димитър Николов    – „против“ 

9. Екатерина Гаджева   – „против“ 

10. Елисавета Лободова    – „въздържала се“ 

11. Ивайло Халваджиев    – „против“ 

12. Иван Пищалов     – отсъства 
13. Илия Томов     – „против“ 

14. Кирил Хаджихристев   – отсъства 
15. Коста Начев     – „въздържал се“ 

16. Костадин Василев    – отсъства 
17. Мариана Сивкова    – отсъства 
18. Мария Семерджиева    – отсъства 
19. Марияна Методиева    – „въздържала се“ 

20. Милен Журналов    – „въздържал се“ 

21. Милен Пачелиев    – „въздържал се“ 

22. Михаил Генчев    – „въздържал се“ 

23. Петър Мирчев     – „против“ 

 

(Салих Аршински, от място: Абсурд!) 

 

24. Салих Аршински    – „против“ 

25. Славка Каменова    – отсъства 
26. Стефан Сабрутев    – „въздържал се“ 

27. Стоян Иванов     – „против“ 

28. Филип Топов     – отсъства 
29. Юлия Кисьова     – „въздържала се“ 

 

ПЕТЪР МИРЧЕВ: Моля, обявете резултата. 
(Анелия Кехайова: 1 „за“, 9 „против“, 11 „въздържали се“.) 

ПЕТЪР МИРЧЕВ: 1 „за“, 9 „против“ и 11 „въздържали се“, решението колеги не се 
приема. Пристъпваме към гласуване… 

(Анита Чолакова, от място: Отрицателен вот.) 

ПЕТЪР МИРЧЕВ: Прощавайте, г-жо Гаджева. Заповядайте! Право на отрицателен вот. 
ЕКАТЕРИНА ГАДЖЕВА: Уважаеми дами и господа! Предложението за г-н Николов е 
меко казано абсурдно, както каза и г-н Аршински. Първо, човекът не присъства, не сме 
взели становището му и още повече знаете, че той е в йерархия като секретар на 
Общината по отношение на заеманата длъжност. Това би било абсолютно нарушило 
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системата за финансово управление и контрол. Тоест той като кмет, като главен 

секретар на Общината да си упражнява правомощия на себе си като кмет. 
Изключително абсурдно предложение. Останалите предложения са много разумни. 

Лично аз преди да разбера каква е мотивацията да има смяна на кмета на 15-ти 

септември, бях на мнение, е трябва да е един. Мотивът е съвсем сериозен, това е все 
едно да излезна в отпуск и звучи съвсем реално. И само една лека закачка. Тази 

докладна звучеше като „умиране има, оттърване няма“, тъй като нали беше написано 
поради неизпълнение на задължения. Правилно я откоригирахте. Писмото от ОИК е 
прекрасно, така че считам, че диспозитива трябва като цяло да вземе текста от ОИК. 

Защото в цялата докладна никъде не ставаше въпрос за смърт, Мир на праха на 
починалия господин! Така че Николов е абсурд. 

ПЕТЪР МИРЧЕВ: Колеги, пристъпваме към гласуване на второто предложение, при 

положение, че първото не е прието. А именно до 15-ти септември временно 
изпълняващ длъжността кмет да бъде Венко Палчев, кмет на село Виево, като за 
периода от 1 юли до 15-ти септември 2019 г. същият да получава допълнително 

възнаграждение в размер на 500 лева на месечна основа, а след това временно 

изпълняващ длъжността кмет да бъде Юлиян Чиев – кмет на село Петково.  

(Михаил Генчев, от място: И той да получава същото възнаграждение.) 

ПЕТЪР МИРЧЕВ: Със същото заплащане. Пристъпваме към гласуване. Поименно 

гласуване, колеги. 

 

Поименно гласуване на предложението на Бюджетната комисия по проекта за 

решение по т. 2 от дневния ред: 
 

1. Анастас Караджов   – „за“ 

2. Ангел Безергянов    – „за“ 

3. Анита Чолакова   – „за“ 

4. Валентин Кюлхански    – „за“  

5. Валентин Цолов    – отсъства 
6. Данчо Киряков    – „за“ 

7. Димитър Кръстанов    – „за“ 

8. Димитър Николов    – „за“ 

9. Екатерина Гаджева   – „за“ 

10. Елисавета Лободова    – „за“ 

11. Ивайло Халваджиев    – „за“ 

12. Иван Пищалов     – отсъства 
13. Илия Томов     – „за“ 

14. Кирил Хаджихристев   – „въздържал се“ 

15. Коста Начев     – „за“ 

16. Костадин Василев    – отсъства 
17. Мариана Сивкова    – отсъства 
18. Мария Семерджиева    – отсъства 
19. Марияна Методиева    – „за“ 

20. Милен Журналов    – „за“ 

21. Милен Пачелиев    – „за“ 

22. Михаил Генчев    – „за“ 

23. Петър Мирчев     – „за“ 
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24. Салих Аршински    – „за“ 

25. Славка Каменова    – отсъства 
26. Стефан Сабрутев    – „за“ 

27. Стоян Иванов     – „за“ 

28. Филип Топов     – „въздържал се“ 

29. Юлия Кисьова     – „за“ 

 

ПЕТЪР МИРЧЕВ: Моля, обявете резултата. 
(Анелия Кехайова: 21 „за“, без „против“, 2 „въздържали се“.) 

ПЕТЪР МИРЧЕВ: Колеги, с 21 „за“, без „против“ и 2 „въздържали се“, решението се 
приема. И остава да гласуваме цялата докладна, тъй като в диспозитива на решенията 
има още две точки, а именно на основание чл. 60 от АПК, че се допуска предварително 

изпълнение на решението с оглед защита на важни обществени интереси и точка 3 – 

избраният временно изпълняващ длъжността кмет на село Славейно стъпва в 
правомощията си, считано от датата на постановяване на настоящото решение. 
Пристъпваме към гласуване колеги, на цялата докладна с така приетото вече 
предложение. Поименно гласуване. 
 

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

1. Анастас Караджов   – „за“ 

2. Ангел Безергянов    – „за“ 

3. Анита Чолакова   – „за“ 

4. Валентин Кюлхански    – „за“  

5. Валентин Цолов    – отсъства 
6. Данчо Киряков    – „за“ 

7. Димитър Кръстанов    – „за“ 

8. Димитър Николов    – „за“ 

9. Екатерина Гаджева   – „за“ 

10. Елисавета Лободова    – „за“ 

11. Ивайло Халваджиев    – „за“ 

12. Иван Пищалов     – отсъства 
13. Илия Томов     – „за“ 

14. Кирил Хаджихристев   – „въздържал се“ 

15. Коста Начев     – „за“ 

16. Костадин Василев    – отсъства 
17. Мариана Сивкова    – отсъства 
18. Мария Семерджиева    – отсъства 
19. Марияна Методиева    – „за“ 

20. Милен Журналов    – „за“ 

21. Милен Пачелиев    – „за“ 

22. Михаил Генчев    – „за“ 

23. Петър Мирчев     – „за“ 

24. Салих Аршински    – „за“ 

25. Славка Каменова    – отсъства 
26. Стефан Сабрутев    – „за“ 

27. Стоян Иванов     – „за“ 
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28. Филип Топов     – „въздържал се“ 

29. Юлия Кисьова     – „за“ 

 

ПЕТЪР МИРЧЕВ: Моля, обявете резултата. 
(Анелия Кехайова: 21 „за“, без „против“ и 2 „въздържали се“.) 

ПЕТЪР МИРЧЕВ: С 21 „за“, без „против“ и 2 „въздържали се“, колеги, приема се 
докладната записка.  
 

               Общинският съвет след като се запозна с докладната записка на Председателя 
на Общински съвет  Смолян – ДАНЧО КИРИЛОВ КИРЯКОВ,  на основание чл. 42, 

ал.6, и ал. 11 от ЗМСМА,   

 

Р Е Ш И: 

 

1.   До 15 септември 2019 г., Временно изпълняващ длъжността Кмет на с. 
Славейно да бъде Венко Палчев – Кмет на с. Виево, като за периода от 1 юли 2019 г. до 
15 септември 2019 г., същият да получава допълнително възнаграждение в размер на 
500 лв. на месечна основа, а след това временно изпълняващ длъжността кмет на с. 
Славейно да бъде Юлиян Чиев – Кмет на с. Петково, до полагане на клетва от 
новоизбрания кмет, който да получава същото възнаграждение.  

2. На основание чл. 60 от АПК, ОбС-Смолян допуска предварително 

изпълнение на решението, с оглед защита на важни обществени интереси. 

3. Избраният временно изпълняващ длъжността кмет на кметство с. 
Славейно встъпва в правомощията си, считано от датата на постановяване на 
настоящото решение. 
 

ПЕТЪР МИРЧЕВ: Давам думата на г-н Киряков, за да продължи по следващите точки 

от дневния ред. 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Благодаря, г-н Мирчев. Продължаваме нататък със стари точки № 

37, 38, 39 и 40. 

 

ПО ТРЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Финансова подкрепа за ФК „Родопа – 

Смолян“ – гр. Смолян. 

   ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – кмет на Община Смолян 

 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Г-н кмете, имате думата по точка 37, стара 37, сега трета. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Стара, нова, точката е наистина стара, тъй като и на предишни 

сесии коментирахме предложението за финансова подкрепа за футболният клуб. 

Наистина знам и опонентите казват, че на Общината първа грижа е детско-юношеският 
футбол, но човек като стане на 18, животът не свършва, ами напротив – повече 
отговорности и става по-тежък. Нашите деца трябва да спортуват и след 18, младежи 

вече. Поел съм ангажимент, че ще ви предложа и това не е от днес и от вчера, още от 
преди години. Вярно, две години не можаха да влезнат, но факт е за радост на цялата 
футболна общественост в Смолян, но тази година сме във „В“ група. Затова 
предлагаме и тази финансова помощ за клуба, за да може наистина да участва във „В“ 

група. Има много форми на собственост на футболните клубове. Навсякъде има 
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плюсове и минуси. Помните и преди време предложих да има общински футболен 

клуб, не се прие. Другата форма е частен клуб със сериозен спонсор. За сега в нашият 
град го няма това. Така че единственият възможен вариант е този смесен вариант, 
където Общината подпомага. Знам, критистите казват, че собственикът на клуба си 

поема рисковете – и плюсове, и минуси, но в тази наша ситуация, за да го има отбора, 
смятам че Смолян е футболен град, винаги има публика. От дете си помня, че стадиона 
винаги е бил пълен, така че хората имат нужда. Затова предлагам на вашето внимание 
да подкрепим футболният клуб, за да може да се състезава във „В“ футболна група.  
ДАНЧО КИРЯКОВ: Имате думата, колеги. Преди това да кажа, има подадени две 
декларации за конфликт на интереси – г-н Хаджихристев и г-н Кюлхански. 

(Кирил Хаджихристев, от място: Моята е по друга точка.) 

 ДАНЧО КИРЯКОВ: За друга точка ли е? Без очилата съм. Да, извинявам се. 28-ма е 
вашата. Г-н Кюлхански за 37, 38, 39 и 40. Има и две заявления за изказване – на Албен 

Хубенов и простете ме, но Златан Стефанов като бащино име. Имате думата. Някой 

вдигна ръка първи. Г-н Кюлхански? 

СТОЯН ИВАНОВ: Комисията, г-н председател. 

ДАНЧО КИРЯКОВ: А, комисията. Добре, заповядайте за комисията! 
СТОЯН ИВАНОВ: Не може да се изказва преди… 

(Кирил Хаджихристев, от място: Преди шефа на комисията.) 

СТОЯН ИВАНОВ: Преди да е ясно какво е решението на комисиите. Трябва този ред, 

четири години не го научихме, трябва да го научим. Комисията по бюджет и финанси с 
пълно единодушие, бяха 7 „за“, без „против“ и „въздържали се“, от всички 

политически сили, взе следното решение. Да не се финансира нито единият, нито 

другият футболен клуб, докато не настъпи обединение по егидата на общински клуб и 

тогава Общината да си поеме отговорности и задълженията по финансиране на тези 

клубове. Същото беше решението и за другите две докладни, които касаят раздаване на 
паркинги, билбордове, стълбове и така нататък. Сега, нещата ако са претърпели 

някакви метаморфози е друг въпрос. Това е решението на Комисията. Аз си запазвам 

правото на изказване. Няма да нарушавам правилата, да сливам изказването на 
председателя на комисията и моето персонално изказване. Ще се изкажа след 

евентуално останалите колеги. 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Благодаря, г-н Иванов. Г-н Кюлхански, имате думата. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Само да направя едно уточнение, извинявам се. Това го 

коментираме, знам за решението на комисията, сигурно някога в бъдеще ще стане. Но 

тука има и въпрос на спешност, тъй като вече първенството е почнало. Затова и я 
внасям тази докладна. Съгласен съм и съм убеден, че разумът ще надделее, някога ще 
се обединят и ще има един клуб в този град, както трябва да бъде. Но този етап има 
спешност в цялата докладна, защото почнало е първенството, върви. Сигурно сега и г-н 

Кюлхански ще каже точно за какво трябват тия пари. 

ВАЛЕНТИН КЮЛХАНСКИ: Уважаеми г-н кмет, уважаеми г-н председател на 
Общинския съвет, уважаеми колеги, уважаеми граждани! Ще се опитам да бъда 
максимално кратък. Първо искам да благодаря за положените сили до сега от Община 
Смолян за финансирането на клуба. Както и г-н кметът каза, още преди три години 

решихме, че ще намерим форма и начин отборът като се изкачи в трета лига да се 
спонсорира по някакъв начин. Моментът дойде и наистина тези пари са нужни. 

Подчертавам, футболният клуб ги желае само за мъжкият отбор. Затова, че отборът 



Протокол № 56/15.08.2019 г.  

  

27 

 

влезна в трета лига. Ако не беше се случило, едва ли щеше и нямаше да я има тази 

точка. По отношение на обединението. О`кей, няма никакъв проблем! Но въпросът в 
момента е такъв, че отборът е в трета лига и обединението може да се случи по един-

единствен начин. Този клуб, който е в трета лига, може да придобие този, който е на 
по-ниско ниво. В противен случай отборът ще бъде изгонен от трета лига. Друго 
според мен не е нужно. Доста сме го дъвчили този въпрос, едва ли е нужно още нещо 

да казвам. Тези пари са нужни за транспорт, за покриване на съдийските такси, за 
храна, за медицинско обслужване и тъй нататък. Само мога да кажа, че един 

домакински мач да се проведе на територията на Смолян е от порядъка някъде на 1 200 

лева. Готов съм да отговоря на всеки въпрос. Повече няма да говоря. Все пак се 
надявам всички общински съветници да вземат едно разумно решение, защото 

наистина тези средства са необходими и ако не се случи, просто съдбата на отбора и на 
футбола в Смолян е застрашена. Благодаря! 
ДАНЧО КИРЯКОВ: Други желаещи за изказване? Г-н Иванов. 
СТОЯН ИВАНОВ: Уважаеми колеги, аз миналият път, когато беше дебата за 
футболният клуб, си позволих да направя така основен анализ каква е финансовата 
ситуация. Всички знаете, че в момента, както г-н Топов каза, сметките са запорирани. 

Но той пропусна да обясни защо. Това е стар ангажимент, Консорциум „Светлина“. 

Преди 2011-та година, наследство на Българската социалистическа партия. Има 
съдебно решение и в момента ние сме поставени под напрежение, финансово 

напрежение. Всичко, което е като наследство идва от там, от преди 2011-та година. Аз 
няма да се уморя да повтарям. По тази причина, в момента и общинските съветници не 
са си получили заплатите за 11 месеца. При тия условия без да има актуализация на 
бюджета, ние трябва да осигуряваме 50 хиляди лева на този футболен клуб. Аз имам 

предложение и следващата точка, подобни средства, ще взема отношение, да бъдат 
осигурени и на другия футболен клуб, който пък е много по-стар от този. Това, което 

изтече в публичното пространство е „играе под чужда търговска марка“. Той няма 
легитимация. Не знам как ще ги реши проблемите. Но това няма никакво значение. 
Значи този клуб е усвоил през тази година 24 хиляди лева… 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Момент, г-н Иванов. Г-н Генчев и гостите ви моля, да уважавате 
изказващите се. Да не предприемаме действия, които… г-н Сабрутев настояваше много 

да ги има. 
(Михаил Генчев, от място: Да говорим по темата обаче, не да се връщаме 25 пъти на 

едно и също.) 

СТОЯН ИВАНОВ: Г-н Генчев, говорим по темата. Говорим за запори, нямаме пари. 

Без да имаме актуализация на бюджета, ние трябва да осигуряваме 50 хиляди лева. 
Това говорим. На този клуб е осигурен, в интерес на истината, 24 хиляди лева текущи 

през тази година, които се полагат по линия на спортните клубове. Даден им е стадион, 

дадени им са съблекални, поета е издръжката, плаща им се тока, плаща им се водата. 
До колкото си спомням, г-н Захариев говореше, че са платени транспортни разходи. 

Тоест направени са много, много, много разходи, не е само тези 24 хиляди лева. Г-жа 
Аръчкова говори, там на въпросите каза много над 100 хиляди лева. Искам да кажа 
следното нещо, което е важно. По отношение на държание, по отношение на 
възпитание и така нататък. Миналият път, когато аз си позволих да се изкажа, вечерта 
имаше един коментар от старши треньора, не знам дали е тука, не го познавам, 

Сюрджиев… 
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(От залата: Тук съм.) 

СТОЯН ИВАНОВ: Не го познавам, г-н Сюрджиев. Значи коментарът беше следният. 
Този мендил Стоян Иванов, ако още веднъж бъде избран за общински съветник, този 

град трябва да бъде опожарен. Малко след това получих на електронната поща една 
снимка, след един мач в какво състояние е оставена съблекалнята. Няма да я 
коментирам. Значи когато говорим за средства на Общината, нали трябва да ги 

насочваме във възпитанието, в морала на футболистите, в морала на тези хора, които 

управляват този клуб. И ще ми бъде интересно да ми каже след призива на кмета, че 
децата трябва да бъдат тренирани без такси на родителите, г-н Кюлхански да стане и да 
сподели събира ли такси. След всичко онова като разходи събира ли такси от родители 

и т. н.? Аз няма да подкрепя това предложение, защото няма никакви обективни 

реалности да го подкрепя. Футболен клуб ЦСКА, за да се издържа, е отишъл в банката 
и е взел няколко милиона за издръжката. Значи който иска да издържа футбол, отива 
поема ангажименти, взема заем и си издържа организацията и футболния клуб. Това е. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Все пак вносителят. 
ДАНЧО КИРЯКОВ: Веднага след това, г-н Кръстанов. Вносителят иска думата. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Г-н Иванов, аз искам едно да призова, защото като вносител, в 
крайна сметка да излезнем от рамките на Общинския съвет и от всичко. Тука това не 
става въпрос за политика и за нищо друго, но смятам, че като казвам за децата, и за 
децата е важно да могат да идат на мач. Аз си спомням като дете беше празник като 

играеше „Родопа“. Г-н Чаушев като играеше. Затова това е важно и за децата. Трябва 
да имаме отбор, да имаме пример. Така ще ги запалим повече и тях да спортуват. Сега 
ако става въпрос, ето всички знаете, г-н Кюлхански е от друга група, един път не ме е 
подкрепил за 4 години, но не е важно това. По-важното е да вземем решение да 
подпомогнем футбола, да има футболен отбор, защото съм убеден, че за децата е много 

важно да имат ей такива кумири. Хора спортуващи. Футболът освен спорт е и 

педагогика, всичко друго. Така че ви призовавам наистина да подкрепите това 
предложение. 50 хиляди Общината може да си ги позволи. До кога ще стигнат – ще 
има друг Общински съвет, но смятам, че това го правим преди всичко за децата и 

младите хора на Смолян. Има нужда от футбол, има нужда от мъжки отбор.  

ДАНЧО КИРЯКОВ: Г-н Кръстанов, имате думата. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Благодаря ви, г-н председателю! Уважаеми г-н кмет, 
уважаеми колеги и гости! Аз първо ще направя реплика на колегата Стоян Иванов, 
защото уважението произтича от самоуважението. И му предлагам да спре да се 
оправдава с БСП. Ама то не може за всичко да е виновно БСП, г-н Иванов. Вие както я 
подкарахте така, на всяко заседание ме карате да ви правя реплики и да търся всякакви 

еквилибристики на словото, за да ви обясня, че е унизително това, което правите. Вие 
се оправдавате с БСП и с това кой казал за вас някъде. Ами който го е страх от мечки, 

не ходи в гората. Нас ни обсъждат, защото сме общински съветници. Може утре да ни 

изберат, може и да не ни изберат. Спрете да се оплаквате. По същество. В момента ние 
обсъждаме един въпрос, който е важен за обществеността на Смолян. Кметът преценя, 
че такива са възможностите в момента да подкрепим футбола. И вие му се 
противопоставяте. Тука не става въпрос за генерални решения за години напред. Става 
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дума за това, че отборът ни е в трета лига и трябва да продължи да играе там, за да 
бъде в крайна сметка и нашия град така да му се чува името и целият комплекс от 
преимущества, които има такова участие. Така че като председател на бюджетната 
комисия все пак, ние говорихме за дългосрочните перспективи пред възможността да 
се развива футбола, а в случая става дума за подпомагане за конкретния сезон. Но с 
оплакване не става. Това е моят акцент. 
(Стоян Иванов, от място: Дуплика.) 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Дуплика, г-н Иванов. 
СТОЯН ИВАНОВ: Г-н Кръстанов, задълженията към Консорциум „Светлина“ са от 
преди 2011 година, сключени от вас договори. Тази година 800 000 лева присъдени. Те 
дали ще влезнат в сила не е ясно, въпросът е, че съдия-изпълнителите действат. Значи 

това са ваши, ваши наследства. Няма как 800 000 лева ваши. Той г-н Мелемов каза за 
„Рожен Експрес“. Предлагаме безплатно пътуване и накрая 300 хиляди лева идва г-н 

Мелемов и трябва да ги плати. Същата работа. То не е само това, те са много. Мога да 
не спирам тука с часове. По отношение на  „който не ходи в гората“, ама г-н 

Кръстанов, отговарям ти на репликите, „който го е страх от мечки“. Значи позорните 
обстоятелства, позорните обстоятелства, които е изнесъл старши треньора и аз му 
написах, че чл. 147 се наказва с от 3 до 7 хиляди лева и с обществено порицание и 

тогава той на другият ден го изтри, но той…. 

(Михаил Генчев, от място: Председателю…) 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Моля ви!  

(Реплика на Михаил Генчев от място /не се чува.) 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Г-н Генчев, отправям ви забележка! Моля ви! 

СТОЯН ИВАНОВ: Трябва да знае, че давността на тези тежки обиди не е един и два 
дена, да се справи там със закона и аз не съм решил дали няма да му търся отговорност 
или не. За сега съм се отказал, но не е късно. 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Г-н Сабрутев беше преди вас. 
(Албен Хубенов – гражданин: Изказване, все пак съветниците да се запознаят.) 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Въпросът е, че вие не сте казали … 

СТЕФАН САБРУТЕВ: Имам реплика на г-н Иванов. 
ДАНЧО КИРЯКОВ: Заповядайте! Извинявайте, само вие не сте казали по коя точка от 
дневния ред. Кажете ми и ще ви дам думата. Просто не зная. В момента г-н Сабрутев 
има думата. 
СТЕФАН САБРУТЕВ:  Първо към г-н Иванов. Аз съм го посъветвал да си пие гинко 

билобата и пак ще го посъветвам. Ама вие, г-н Иванов, бяхте 2007-ма – 2011-та 
общински съветник и бяхте част от управляващото мнозинство на БСП. Хубаво е да го 

помните, хубаво е някой да ви го напомня и ще ви го напомням всеки път. Няма да 
говоря за розите, за прегръдките този път, защото мисля, че съм го повтарял 
достатъчно и целият град ви знае. Винаги сте с властта, това е истината. Обиди няма да 
нанасям. Искам първо да поздравя кмета, че внася за пореден път тази докладна. Тя 
наистина е много спешна. До колкото аз съм запознат, това е една част от сумата, която 

е необходима за издръжката на отбора във „В“ група. Тя наистина е спешна и ние не 
можем да отлагаме вече. Искам да наблегна на една част от докладната, в която пише, 
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че това финансиране е свързано с класирането и участието на мъжкия отбор на клуба в 
трета футболна група, а не за детските и за другите. Тука говорим за мъжката група, че 
там има нужда от необходими средства, които да се издържа. Между 150 и 200 хиляди 

лева по груби сметки е издръжката на футболния клуб на година. Този клуб от някъде 
трябва да ги набави. Затова има и последваща точка. Аз искам да предложа, тъй като 
няма решение, искам да предложа следното решение към точката. Да се отпуснат 
50 000 лева от бюджет 2019 на ФК „Родопа – Смолян“, като за изразходването им бъде 
представен отчет след изтичането на годината и на основание чл. 60, ал. 1 от АПК 

допуска предварително изпълнение на взетите в настоящата докладна решения. 
(Стоян Иванов, от място: Дуплика.) 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Моля само да ми го дадете в писмен вид. Аз мога да ви цитирам 

после. Дуплика, г-н Иванов. 
СТОЯН ИВАНОВ: Дуплика на г-н Сабрутев. Той непрекъснато повтаря едно и също 

нещо като развален грамофон 2007-2011-та година. 2007-ма – 2011-та година съм бил 

представител на СДС. Как да съм бил част от управляващото мнозинство? Значи 

управляващото мнозинство, там има подписани договори, г-н Сабрутев. Виж кои са 
били в управляващото мнозинство. Там са били БСП и БЗНС. Аз, г-н Начев и още 
двама – г-н Палагачев и още … Бог да го прости – Салимехмед Немков, бяхме част от 
друга коалиция. Как ще ме вкарваш ти в този качамак, че съм бил част от 
управляващото мнозинство на БСП? Няма доказателства. Изкарвайте каквото искате. 
Изкарайте писмени, изкарайте да видим. 

(Стефан Сабрутев, от място: Ще изкараме разбира се.) 

(Михаил Генчев, от място: Г-н председателю, процедура.) 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Процедура, г-н Генчев. От място.  

(Михаил Генчев, от място: Ще ви моля да въвеждате ред в залата. Когато 

коментираме по някаква определена тема, да направим възможното по-малко да 

излизаме от темата и да разсъждаваме конкретно и да вземаме конкретни решения. 

На мен съдбата на г-н Иванов в момента въобще не ме интересува. Предполагам, че и 

гражданите на Смолян не ги интересува. Така че нека да не превръщаме залата в 

нещо, в което не трябва да я превръщаме.) 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Добре, г-н Генчев. Ще се опитам това да го направя. 
(Михаил Генчев, от място: Предлагам да прекратим разискванията.) 

(От залата: А, не.) 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Г-н Аршински. 

САЛИХ АРШИНСКИ: Благодаря! Г-н председател, уважаеми колеги! Подред. Г-н 

Иванов, не е вярно, че всички политически сили са гласували „против“ докладната. Аз 
като представител на ДПС не съм бил в комисията, защото беше Курбан Байрям 

празника и съм го празнувал. Честит празник на тези, които го празнуват! Честито 
Успение на Света Богородица и на всички приятели християни! Честито на имениците, 
които са в залата! Да сте живи и здрави! Така че това първо не отговаря на истината. 
Второ. 

(Стоян Иванов, от място: Които са били в комисията.) 
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САЛИХ АРШИНСКИ: Аз казах защо. Но вие казахте, че всички политически сили са 
гласували „против“, което не отговаря на истината. На трето място. Футболът колеги, е 
прекалено скъпо начинание. Чест прави на тези, които са се захванали с това нещо и са 
докарали до там нещата да имаме отбор във „В“ група. Тъй като имам приятели, които 

се занимават, този отбор, за да се задържи във „В“ група, минимум 300-400 хиляди 

лева му трябват на сезон. Нали не бъркам, колеги? Вие сте професионалист. Това са 
разходи, издръжки и така насетне. Но едно участие на Община Смолян с 50 хиляди 

лева е разумно. Това все пак колеги, те не казват отбора на Кюлхански, на г-н 

Сюрджиев, те казват „Родопа“ от Смолян. Това е някакъв престиж и за самият град. На 
трето място, колеги, това не е незаслужена подкрепа. Хората са доказали с техни 

средства и възможности, че разбират това, което правят, след като имаме отбор във „В“ 

група. И заслужават една такава подкрепа. И на последно място по отношение на 
докладната. Не знам кой е списал докладната, но в този вид написана тя не произвежда 
нищо. Какво значи „Общинският съвет да даде становище да подпомогнем клуба?“ 

Означава дайте да дадем! Аз предлагам да си бъде изписано в докладната предложение 
решение – т. 1 Община Смолян или Общински съвет…, да се формулира, отпуска 50 

хиляди лева от бюджета на Община Смолян за подпомагане на Футболен клуб – 

наименованието, от бюджет 2019. 2. Възлага на кмета на Община Смолян да внесе 
актуализация на бюджета за съответната сума. Солидаризирам се предложението на г-н 

Сабрутев за предварително изпълнение по АПК. По този начин докладната приета 
вече, би имала някаква тежест. В този вид, в който е внесена, тя не произвежда нищо. 

Затова ако трябва, г-н председател, да ви го изпишем.  

ДАНЧО КИРЯКОВ: Г-н Сабрутев го формулира добре мисля, така че аз го записах. 

САЛИХ АРШИНСКИ: Само там не чух за актуализация на бюджета. 
(Стефан Сабрутев, от място: Актуализация на бюджета да запишем във втора 

точка.) 

САЛИХ АРШИНСКИ: Няма как да мине без това нещо. Благодаря! 
ДАНЧО КИРЯКОВ: Предварителното изпълнение е безсмислено като предложение. 
Юридически е безсмислено, безсмислено е. 
САЛИХ АРШИНСКИ: О`кей!  

ДАНЧО КИРЯКОВ: Като не е актуализиран бюджета е безсмислено. 

САЛИХ АРШИНСКИ: Аз затова казах, че без актуализация на бюджета нищо не може 
да се случи. 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Да, затова казвам, че това по-добре го оттеглете за предварително 
изпълнение, защото кмета няма какво да изпълнява просто. 

САЛИХ АРШИНСКИ: Бих го подкрепил, ако то има някакъв резон. 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Двама граждани има записани за изказване. Желаете ли сега? 

САЛИХ АРШИНСКИ: Г-н председател, в тази връзка… 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Мислех, че приключихте, затова. 
САЛИХ АРШИНСКИ: Мисля, че изказванията на гражданите са по друга точка. Ако е 
по тази…. 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Ами те заявяват, че е по темите за футбола.  
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САЛИХ АРШИНСКИ: Темите за футбола са 4, 4 докладни записки. Така че ще помоля 
председателя, ако някой ще се изказва, да е по темата на докладната. Имаме тема за 
подпомагане на един футболен клуб, имаме тема за подпомагане на друг футболен 

клуб, имаме тема за рекламодатели на един футболен клуб, имаме тема за 
рекламодатели на друг футболен клуб. Така че да преценим кой къде се изказва. 
Благодаря! 
ДАНЧО КИРЯКОВ: Ето, г-н Златан Стефанов, имате думата. И кажете по тази тема ли 

ще се изказвате. 
ЗЛАТАН СТЕФАНОВ – гражданин: Чуваме ли се? Така. Аз съм родител на едно от 
децата, които тренират във Футболен клуб „Родопа 1927“. 

(Кирил Хаджихристев, от място: Това не е по тази точка.) 

ЗЛАТАН СТЕФАНОВ: Не, по тази точка е. 
(Кирил Хаджихристев, от място: Не, следващата е за 1927.) 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Добре, вижте сега! вижте сега! Нека да чуем две изречения от 
човека, тогава ще му кажем дали е по темата или не е. Малко уважение имайте! 
ЗЛАТАН СТЕФАНОВ: Пряко засяга следващата точка – финансирането на детските 
клубове. Щях да кажа, господа уважаеми съдебни, общински съветници, но не мога да 
кажа на хора, които не казаха „децата са ни важни“. Единствено кметът беше 
единственият, който каза „децата“. Ние тука в този град конфронтираме деца срещу 
други деца. Съжалявам, че имам трепет в гласа ми, но аз го приемам лично. Аз 
защитавам интересите на всички деца – на нашия клуб и на децата от другия клуб. 

Защото тези деца след много кратко време ще бъдат разочаровани, тъй като другият 
клуб използва фалшива марка. И аз имам свидетелство за регистрация на футболен 

клуб. Ето, за медиите и ще  го представя на г-н председателя. Който има желание, може 
да се увери в неговата истинност, че клуба, новосъздаденият клуб 2011-та година 
използва чужда марка. Децата ще бъдат разочаровани, защото след известно време ще 
останат без лого на футболните си екипи. Не искам да си мисли никой от родителите, 
защото сега някои от родителите ще станат и ще кажат „не, ти мислиш за твоите деца и 

за децата от вашия отбор“. Мисля за всички деца. Затова исках да се случи 

обединението – всички деца да бъдат под една шапка и да бъдат общински клуб. Тъй 

като това не може да стане, очевидно е, представям не само себе си и моето дете, а и 

всички родители, които не могат да бъдат тука. Защото те са работещи родители. Те са 
родители, които не могат да бъдат тук, тъй като работят и изкарват прехраната си с 
много труд и не могат да бъдат тука. Разбирате по какви причини. Това са хора, които 

не могат да си позволят такси и не само такси. Ние всички знаем, че футболът е скъп 

спорт. Съгласен съм с г-н Кюлхански, че 50 хиляди лева не стигат и нямам отношение 
към мъжкия футбол. Аз говоря за детския футбол. Всички тия родители, всеки ще каже 
„35 лева са нищо“, те не са само 35 лева. Те са екипи, това са неща, които аз не ги 

разбирам, аз не съм футболист. Но те са много повече пари. Има една група хора, 
които живеят в този град, от които съм и аз, които не можем да си позволим тази такса. 
И разбирате, че ние също сме хора на този град. И то много, много повече от 
останалите хора. Има едни деца, които искат да осъществят детските си мечти, но 
могат, тъй като трябва да плащат такси. Нямам какво повече да кажа. Ще представя 
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свидетелството на вас и всеки, които иска да се запознае, че единственият легитимен 

клуб е „Родопа 1927“. Благодаря ви! 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Благодаря и аз! Така, г-н Хубенов, вие искате ли думата по тази 

точка? Моля? 

АЛБЕН ХУБЕНОВ: Да. 
ДАНЧО КИРЯКОВ: Заповядайте! 
АЛБЕН ХУБЕНОВ – гражданин: Уважаеми г-н председател, уважаеми г-н кмет, 
уважаеми дами и господа общински съветници, кметове, граждани! Чухте, това касае 
емблемата на Футболен клуб „Родопа 1927“, който беше преименуван от тази школа 
„Смолян 2000“. Това е календар от 2007-ма година. Тъй като отборът, който беше в 
„А“ група, след това „Б“ група, след това фалира. Държавна администрация в лицето 

на Стайков, Общинска в лицето на г-жа Дора Янкова, председателят на фалиралия 
футболен клуб г-н Фиданов и футболните хора на Смолян, взеха решение, тъй като ние 
имахме мъжки отбор, да се преименуваме на футболен клуб „Родопа 1927“, да влезнем 

във „В“ група и това го направихме съвместно и с г-н Кюлхански, г-н Сабрутев беше в 
управителния съвет. Емблемата и наследството на футболен клуб „Родопа 1927“ е в 
този клуб, чието мнение аз представлявам. И сега го изказвам. Ние сме за обединение 
на футболните клубове и ако това беше станало декември месец, нямаше да ги има 
последващите сесии и всичко щеше да бъде нормално. Така че ние все още сме за това 
обединение. Сега аз няма как да не съм и за финансиране на футболния отбор, който 
представлява г-н Кюлхански, тъй като с четири гола на квалификации те влезнаха във 
„В“ група и те са на тези снимки. Три е вкарал сина на г-жа Кисьова, който е почнал и 

другият е Христо от Устово. Те са на тези снимки, така че аз няма как да съм против 
децата, които години съм им казвал, че те един ден ще играят мъжки футбол, да съм 

против. И не сме против. Ясно е, че ако стане обединение, то ще бъде вече при следващ 

мандат, след изборите. Сега няма време. И бих призовал някой да направи 

предложение, ако става това финансиране, да бъде финансирана и дейността на нашия 
футболен клуб, тъй като ние спряхме мъжкия отбор, защото бяхме във „В“ група 2011 

година и заради разцеплението, което сегашният футболен клуб пребиваващ във „В“ 

група направи, ние тогава се отказахме. Преживяхме този резил, да приключим 

дейност. Аз не им го пожелавам и те сега да го преживеят. Тази зима спряхме мъжкият 
си футболен отбор, защото ето тези хора им обещахме, че децата им ще тренират 
безплатно. И за да не даваме повече разходи за мъжки футбол, се концентрирахме 
върху детския. И трябва да е ясно, че той не е цъфнал и вързал. Моето мнение е, че 
когато си подредим нещата в детско-юношеската школа, нали трябва да мислим за 
мъжки футбол. Но постфактум сега – имаме проблема, така че ако може да се обединят 
гласуванията и да се дадат пари и на двата футболни клуба, ако ще се дават. Плюс 
евентуално, ако се дават рекламни площи, те да финансират двата футболни клуба. 
Защото е ясно, че ние футболните хора сме на два лагера, не можем да се разберем. И 

без да се намеси силово Общината, това няма да стане. И ние да слушаме защото ясно 

е, че опираме до Общината. Имаме идеи за финансиране, след като говорим за 
безплатно участие на децата, но това ще стане вече при следващия Общински съвет, 
когато пожелавам всеки да заеме отново своето място от тези, които присъстват тук. 
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Но в крайна сметка гражданите ще решат. Ние обаче трябва да информираме 
родителите кой какво настроение има, така че това е моят апел по тази точка. 
(Михаил Генчев, от място: Председателю, направих предложение за прекратяване на 

разискванията. Моля да се гласува.) 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Добре. Има предложение за прекратяване на разискванията. Който 
е „за“, моля да гласува. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 13, „ПРОТИВ“ – 5, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 1. 

ДАНЧО КИРЯКОВ: С 13 гласа  „за“, 5 „против“ и 1 „въздържал се“, прекратяваме 
разискванията. И подлагам на гласуване предложението на г-н Сабрутев, да се 
осигурят …, така ли да бъде думата? 

(Стефан Сабрутев, от място: Да се отпуснат.) 

ДАНЧО КИРЯКОВ: … 50 хиляди лева от бюджет 2019, като за изразходването на 
средствата бъде представен отчет. Кога? Може и 2030 година. И второ, няма. 
(Стефан Сабрутев, от място: Актуализация на бюджета.) 

(Салих Аршински, от място: Има предложение за актуализация.) 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Формулирайте го, г-н Аршински. 

САЛИХ АРШИНСКИ: Точка 2 от решението: „Възлага на кмета на Община Смолян да 
внесе проект за актуализация на бюджета с гласуваната сума“. И да не вземам думата 
пак, искам поименно гласуване. 
ДАНЧО КИРЯКОВ: То е поименно задължително. Така. Други предложения няма. Не 
сме пропуснали. Подлагам на гласуване първото предложение, да се отпуснат 50 

хиляди лева от бюджет 2019 година, като за изразходваните средства се представи 

отчет. Поименно гласуване, колеги. 

 

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

1. Анастас Караджов   – „за“ 

2. Ангел Безергянов    – „за“ 

3. Анита Чолакова   – „за“ 

4. Валентин Кюлхански    – не участва в гласуването  

5. Валентин Цолов    – отсъства 
6. Данчо Киряков    – не участва в гласуването 

7. Димитър Кръстанов    – „за“ 

8. Димитър Николов    – „за“ 

9. Екатерина Гаджева   – „за“ 

10. Елисавета Лободова    – „за“ 

11. Ивайло Халваджиев    – „за“ 

12. Иван Пищалов     – отсъства 
13. Илия Томов     – „за“ 

14. Кирил Хаджихристев   – „за“ 

15. Коста Начев     – „за“ 

16. Костадин Василев    – отсъства 
17. Мариана Сивкова    – отсъства 
18. Мария Семерджиева    – отсъства 
19. Марияна Методиева    – отсъства 
20. Милен Журналов    – „за“ 
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21. Милен Пачелиев    – „за“ 

22. Михаил Генчев    – „за“ 

23. Петър Мирчев     – „за“ 

24. Салих Аршински    – „за“ 

25. Славка Каменова    – отсъства 
26. Стефан Сабрутев    – „за“ 

27. Стоян Иванов     – отсъства 
28. Филип Топов     – „за“ 

29. Юлия Кисьова     – „за“ 

 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Моля, обявете резултата. 
(Анелия Кехайова: 19 „за“, без „против“ и „въздържали се“.) 

ДАНЧО КИРЯКОВ: С 19 гласа „за“, без „против“ и „въздържали се“, предложенията, 
направени предложения се приемат.  
 

Общинският съвет след като се запозна с докладната записка на Кмета на Община 
Смолян – НИКОЛАЙ ТОДОРОВ МЕЛЕМОВ, във връзка с  писмо с  Вх.№ДЛ005606 

от 14.06.2019г. от ФК „Родопа – Смолян“ – гр.Смолян и на основание чл.21, ал.1, 

т.8 от ЗМСМА, 

Р Е Ш И: 

 

       Да се отпусне  на ФК „ Родопа – Смолян“ гр. Смолян, финансова подкрепа в  
размер на  50 000 лв./петдесет хиляди лева / от бюджет 2019 г. на община Смолян, като 

за изразходваните средства се представи отчет.     
 

 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Следваща точка от дневния ред.  

 

ПО ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Финансова подкрепа за ФК „Родопа 

1927 Смолян“, гр. Смолян. 

    ДОКЛАДВА: Стоян Иванов – общински съветник 

 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Оказване на финансова помощ на футболен клуб „Родопа 1927“ – 

гр. Смолян, която е внесена от Общинският съветник Стоян Иванов.  
(Михаил Генчев, от място: Няма го вносителя.) 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Ще изчакаме една минута. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Може би и тук да поясня наистина каква е разликата между 
двете точки. Значи Община Смолян така или иначе подпомага всички клубове. Има 
комисия, като разпределя парите. В предишната точка извънредното беше точно тази, 

която предизвиква извънредни разходи, за да го има отбора.  
ДАНЧО КИРЯКОВ: Г-н Иванов, като вносител… 

(Стоян Иванов, от място: Мой ред ли е?) 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Ами как, отдавна. Чакаме ви 5 минути. 

СТОЯН ИВАНОВ: Не е от 5 минути, защото аз 1 минута съм бил… 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Заповядайте, като вносител ви давам думата. 
СТОЯН ИВАНОВ: Значи като вносител аз не знам резултатът от предишното 
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гласуване, дали сте гласували 50 хиляди лева. Смятам, че ако сте гласували за единия 
клуб, уважаеми колеги, трябва да подкрепите и другия. В противен случай ще има 
разделителна линия в нашето общество. Няма нищо по-различно от регистрацията на 
единия и на другия клуб. Още повече, г-н Мелемов винаги е казвал, че инвестиции от 
общинския бюджет ще бъдат насочени към детско-юношеския спорт. Защото 
приоритетите, дали ще инвестираме в четвърто, пето място на мъжкият отбор, който 
може и да изпадне в по-ниската група или приоритет е да инвестираме в нашите деца. 
Защото спортът какво възпитава? Възпитава колективното начало, възпитава здравото 
тяло, здравия дух, възпитава нравствени добродетели. Вместо да ги хвърлим тези деца 
на улицата, да ги вкараме в средата на цигарите, алкохола и наркотиците, мисля че ще 
е по-добре да заделим някой лев. И тези инвестиции да бъдат насочени в здравето на 
децата и в тяхното израстване. Това бяха основните ми мотиви на базата на които аз 
съм внесъл тази докладна и се надявам да подкрепите всички единодушно, както и 

предишната докладна. Надявам се, колеги! 

(Анастас Караджов, от място: Процедура.) 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Г-н Мирчев има думата, след това г-н Безергянов, след това… 

(Ангел Безергянов, от място: Има процедурен въпрос. Процедурата е с предимство.) 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Добре, процедура. 
АНАСТАС КАРАДЖОВ: Понеже съм на мнение, вече трети път дъвчем едни и същи 

теми, Сесийна зала не е място, където се решават спорове. Г-н Иванов, вече разделение 
във футбола има, така че процедурно предлагам прекратяване на разискванията, за да 
не дъвчем едно и също нещо вече трети път. 
ДАНЧО КИРЯКОВ: Много неетично, много неколегиално. 

(Стефан Сабрутев, от място: Предлагам да си оттегли предложението.) 

(Димитър Кръстанов, от място: Обратно становище по процедурата.) 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Заповядайте!  
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Благодаря ви, г-н председателю! Позволявам си, уважаеми 

колега Караджов, възползвайки се от конкретното писание на такава ситуация в нашия 
Правилник, да изкажа категорично обратно становище във връзка с предложението, 

което направихте за прекратяване на разискванията. Има неща, които трябва да се 
изговорят. И в тази връзка, моля млади колега, да го оттеглите, за да може повече хора, 
в това число и присъстващи граждани и други, да изкажат своето становище да има 
истински дебат и обсъждане. Никога не е излишен подобен дебат. Напротив. В 

ситуации като днешната, мисля че е крайно необходим даже. И едно прекратяване на 
разискванията означава, не толкова, че ще останат недоизказани неща, а че някой е 
пожелал да отреже така да се каже правото на някого да има свободен изказ на 
проблема. Между другото проблемът с детските, с детско-юношеският футбол и с това 
да не противопоставяме децата е възлов. И по него трябва да говорим. Как да го 
направим? Защото е много лесно да кажем – или ще се обедините в общински, или 

няма Общината да финансира. Ама това е лесно да се каже, но трудно е да се направи. 

Всички го разбираме. Така че това е като становище по отношение на децата. Но 

отново моля, колега, да го оттеглите. 
ДАНЧО КИРЯКОВ: Оттеглено е искането за процедура. Г-н Мирчев беше заявил 
първи. Заповядайте! 
ПЕТЪР МИРЧЕВ: Уважаеми г-н председател, уважаеми г-н кмет, колеги, гости! Аз 
също искам да взема становище по тази докладна. Разбира се, то е в положителна 
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посока. Изслушах внимателно изказването на г-н Хубенов и на човека, на който не 
запомних името, който преди него се изказваше. За мен, аз смятам, че е чест на тези 

хора, техния клуб, в който участват, да не събират такси. И именно деца, за които 
господина спомена, които нямат тази възможност, да могат да практикуват този обичан 

от тях спорт. Придържам се към казаното от г-н Мелемов, няколко пъти в днешното 
заседание, че децата в крайна сметка ние на тях трябва да залагаме, те са нашето 
бъдеще и не трябва по никакъв начин да пресичаме техните мечти. Затова ви моля и ви 

призовавам да подкрепим и тази докладна записка и да не правим разделение между 
мъжкия отбор и детския отбор. И мъжете са важни, и децата са важни. И не е тук 
мястото според мен да се прави разделение. Така че призовавам всички да подкрепим и 

тази докладна и да се финансира и футболен клуб „Родопа 1927“. Благодаря! 
ДАНЧО КИРЯКОВ: Г-н Безергянов, отказвате ли се вие? 

(Ангел Безергянов, от място: Как ще се отказвам?) 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Защото вдигнахте ръка веднага след г-н Мирчев, ама после… Г-н 

Хаджихристев след това. 
ДАНЧО КИРЯКОВ: Заповядайте! 
АНГЕЛ БЕЗЕРГЯНОВ: Благодаря, г-н председателю! Уважаеми г-н кмет, уважаеми 

колеги! Наистина много така се почувствах, когато го чух това изказване от колегата. 
Благодаря на г-н Кръстанов, че взе така опровержаема позиция относно това. Би 

следвало да има дебат. Всеки един от нас има какво да каже, има желание. При 

положение, че има възможността всеки да се изкаже, да се прекратяват разискванията е 
много несериозно. Относно темата за финансирането на футбола в град Смолян. Както 

знаем, дадох шанс единствено на това мъжкия футболен клуб да успеят да покажат 
какво могат и съответно моето гласуване беше единствено в тази насока. Дълбоко съм 

убеден, че в Смолян няма как да има две „Родопи“. Ако не предприемем действия към 

обединяване, аз чух и двете страни, че са съгласни да се обединят и да вървят в една 
посока, но явно че няма как да стане. Единственият възможен вариант, но той не е тема 
на обсъждане днес е да има един общински футболен клуб с ясни правила, с ясно 

финансиране, с управляващо тяло, което да менажира съответния футбол. Аз имах 

какво да кажа и по другата точка. Исках да попитам г-н Кюлхански какви средства 
външни са привлечени, той като председател на Управителния съвет в този клуб, 

защото както е ясно на нас и на всички хора трябва да бъде ясно, че Община Смолян 

издържа на 100 % почти футболния клуб. Като осигурява спортните бази абсолютно 
безплатно, всички разходи за ток, вода, отопление и режийни са поети от Общината. 
Както стана ясно, абсолютно всички разходи, които се правят за транспорт, кадрово, 

техническо обезпечение, също се покриват от Община Смолян. Другото, което е важно 
да се знае. Реално тези такси, които се събират само за възнаграждение на треньорите 
ли отиват? Също така смятам, че е най-логично, когато подкрепим, не може да правим 

деление между децата на футболен клуб „Родопа Х“ и „Родопа Y“. Когато 

подпомагаме децата на град Смолян, ние имаме ангажимента да ги подпомогнем в 
пълен обем. Не може да има разделение между отборите. Уважаеми колеги, ако 

положим необходимите усилия, град Смолян може да стане Анталия на Балканите за 
лятна подготовка на спорта. Всичките условия необходими ги има. Има обявена 
процедура в размер на около 850 хиляди лева за пълно обновяване на стария стадион в 
Смолян, благодарение пак на усилията на кмета и на правителството на г-н Бойко 

Борисов. 
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(От залата: Браво!) 

АНГЕЛ БЕЗЕРГЯНОВ: И всичко това, което е направено по спортната база, никога 
град Смолян е нямало такава техническа кадрова обезпеченост от гледна точка на 
възможностите за спорт.  Това не трябва да се оставя на заден план. И пак казвам, това 
е представено изцяло безвъзмездно да се ползва от футболните клубове.  Единствено 
това мен ме интересува. Какви средства са привлечени външни за подпомагане на 
футболният клуб „Родопа – Смолян“? 

(Стефан Сабрутев, от място: Г-н председател, процедура. Въпросът беше по 

предходната точка. Г-н Безергянов не зададе. Сега говорим за друг клуб. Моля ви се! 

Спазвайте реда.) 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Може да ми се молите, има право на изказване и съм  му дал 

думата. 
АНГЕЛ БЕЗЕРГЯНОВ: Интересува ме също толкоз години подпомагаме спорта, един 

отчет и разходно-оправдателен документ не е постъпил при нас да видим аджеба за 
какво се харчат тези средства. Това са обществени пари, колеги. Не е толкоз лесно да 
се разходват така. Нека видим за какво се ползват, къде отиват тези пари. Имаме право, 

както ние, така и гражданите да го знаят. Няма нищо лошо. „За“ съм, ще подкрепя и 

тази докладна, но нека има прозрачност, нека има някаква отчетност. Нека се 
запознаем с тези факти и обстоятелства. Нека има един проектобюджет, който да ни се 
покаже за какво ще се харчат тези пари. Нека има една концепция за този футбол, нека 
има една стратегия. Какво правим? Какво развиваме? Мога още, няма да бъда 
многословен, затова пак казвам, ще подкрепя докладната, но това е временно решение. 
Решение, което е за даден период от време. И аз съм убеден, че в един последващ 

период Община Смолян няма как напълно да финансира мъжкия футбол. Това на всеки 

един трябва да е ясно от нас. Няма ресурса да го направи самостоятелно. Именно 
затова стъпките са много ясни и точни, но не е тука момента и времето да ги говорим. 

И заявявам, че подобен тип помощ би следвало и ще подкрепя, но това е последният 
път в този си вид, в който подкрепям такъв тип помощ за мъжкия спорт. Благодаря!  
ДАНЧО КИРЯКОВ: Г-н Хаджихристев. 
(Стефан Сабрутев, от място: Реплика.) 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Реплика, г-н Сабрутев. 
СТЕФАН САБРУТЕВ: Г-н Безергянов, не знам, вие най-вероятно не сте в час. Ние 
обсъждаме 38-ма точка, ако не бъркам. Нали, г-н председател? Ние говорим за 
докладната на г-н Стоян Иванов, в която той предлага да финансираме футболен клуб 

„Родопа 1927“. Нали съм прав? До тука той искаше някакви отчети от г-н Кюлхански. 

Аз мисля, че той беше в залата на предходната точка. Аз също искам да знам за какво 
са изразходват, но го питайте там, където е нужно. Тука сега задавате едни въпроси. 

Сега говорим за съвсем друга докладна. Към г-н Иванов. Тъй като бяхте излезли 

някъде, аз тази сесия за втори път искам да изкажа благодарност на г-н Мелемов. Вие 
не можахте да чуете неговите думи, преди да напусне и той залата, че едната докладна 
е доста различна от другата. И той много точно и ясно очерта различията, че в 
предходната докладна, която приехме, става въпрос за 50 хиляди за това, че отборът е в 
трета лига и трябва да се финансира. В тази докладна ние искаме едни 50 хиляди лева, 
но не е ясно за какво. Не е конкретизирано. Така. В ръцете си държа една Наредба № 

12, защото факт е, както каза и г-н Мелемов, парите, които са около 100 хиляди лева, 
ако не ме лъже паметта в бюджета за спортните клубове и за спортни дейности, ние 



Протокол № 56/15.08.2019 г.  

  

39 

 

сме изработили една наредба, ние – казвам Общинският съвет, № 12 за финансово 

подпомагане на спортните клубове в Община Смолян. Нямам представа точно коя дата 
и дали нашият парламент сега местен или предходния са гласували, но това не е толкоз 
важно. Съгласно тази наредба, всеки спортен клуб получава право на безплатно 
ползване на зала, басейн и каквото там било. Не само футболен клуб „Родопа Смолян“, 

не само футболен клуб „Родопа 1927“, волейболният, тенис-клубовете. Всички те 
ползват тези привилегии. Но ние сме изработили една наредба и тази наредба дава 
възможност на клубът „Родопа 1927“ да се включи съгласно Наредбата и съответно да 
кандидатства за тези пари, както са го правили до сега и „Родопа Смолян“. Не искам да 
си мисли някой, че искам да правя някакво разделение. Разделението го има. И аз 
подкрепям г-н Безергянов в това, че наистина на Смолян два клуба са много. Кметът го 

казвал също нееднократно. Но ние тука няма да го направим това обединение. Това е 
работа на двата клуба, да седнат и да се разберат. Само ще зачета Глава 3, Ред за 
финансово подпомагане – това, което ние сме гласували. Това е реда в Общинския 
съвет. чл. 8 „Ежегодно в срок до 28 февруари, заинтересованите смолянски спортни 

клубове следва да подадат до кмета на Община Смолян заявление за финансово 
подпомагане“. Чл. 9. „Към заявленията за предходния член кандидатите за финансово 
подпомагане прилагат формуляри за изчисляване на точките на клуба за предходната 
година по приложените към него и към настоящата наредба Приложение № 5 – 

заявление, Приложение № 2 – график за всички групи, отбори към спортни клубове за 
предстоящата състезателна година. Приложение № 3 – списък на всички 

заинтересовани треньори, които ще водят дейността на спортния клуб и тяхната 
натовареност, списък на всички активни състезатели, участващи в дейностите 
организирани от спортния клуб, Приложение № 6 – контактен лист, Приложение № 7 -  

декларация по чл. 7, т. 3 от Наредбата, както и една редица от документи. И питането 
ми е, тъй като трябва да гласуваме отпускане за финансиране на клуба „Родопа 1927 – 

Смолян“, дали е подадена такава молба до кмета за финансиране и дали са получавани 

средства за предходната 2018-та и за тази 2019-та. Защото тук ще е важно и каква 
ангажираност е имала управата на клуба и съответно дали кметът е разрешил, защото 

от там може да получават някакви пари. Не ми е ясно точно какво се е случило. 

Благодаря! 
(Албен Хубенов, от място: Може ли да се изкажа?) 

(Михаил Генчев, от място: Не, не, стига.) 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Чакайте малко! Чакайте малко! Малко търпение имайте! Моля ви! 

Г-н Хаджихристев има думата. 
(Ангел Безергянов, от място: Дуплика имам, г-н председател.) 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Дуплика. Заповядайте за дуплика. 
АНГЕЛ БЕЗЕРГЯНОВ: Уважаеми г-н кмет, уважаеми г-н председателю, колеги 

съветници! Във връзка с репликата, която беше направена от г-н Сабрутев, мисля че 
тази наредба, не мога да я възпроизведа, която той каза в момента, действа единствено 

за ресурса, който е утвърден с общинския бюджет. Говорим за тези 80 хиляди лева, 
които бяха за спортните клубове. А не става въпрос за допълнителна помощ, каквато се 
иска сега в момента.  
(Стефан Сабрутев, от място: Искаме да видим дали до сега са получавали, какво са 

получавали? Дали са подавали? 

АНГЕЛ БЕЗЕРГЯНОВ: Да, но те са коренно различни нещата. Не знам.  
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(Стефан Сабрутев, от място: По този начин ще разберем каква ангажираност има.) 

АНГЕЛ БЕЗЕРГЯНОВ: Разбирам ви. Напълно резонен е въпроса. Но аз пак казвам, тук 
се касае за равни възможности пред двата клуба и за това, че не бива да се делят 
децата. Това е единственият смисъл и логика на цялото нещо. А за това по какъв начин 

и че не съм могъл да се изкажа и да ми отговори г-н Кюлхански, защото беше важно 
това за мен, беше затова, че г-н Генчев каза да се прекратят разискванията и вие го 
подкрепихте. Аз гласувах „против“, но само с моя глас няма съответно как да имам 

възможност да взема отношение по тази точка. Общо взето, тука мисля, че нещата са 
различни. Говори се за общинска наредба, в рамките на бюджета, а тука става въпрос 
за една финансова помощ, която е по друга линия. И ще бъде придобита след 

актуализация евентуално на бюджета. Благодаря! 
ДАНЧО КИРЯКОВ: Така. Г-н Хаджихристев. Г-н Кръстанов, помолете г-н Генчев, 
както помолихте и г-н Караджов, по същият начин, че трябва да се изговорят нещата. 
(Димитър Кръстанов: Нямам проблеми с него. Ще се разберем.) 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Имате думата. 
КИРИЛ ХАДЖИХРИСТЕВ: Г-н председател … 

(Михаил Генчев, от място: С една разлика, че аз го направих след два часа 

разисквания, пък той го направи в началото.) 

(От залата: Чакай малко.) 

(Михаил Генчев, от място: Ама няма чакай! Като правим забележки, да сме 

коректни.) 

КИРИЛ ХАДЖИХРИСТЕВ: Г-н председател, чувствам, че на тази сесия Правилникът 
се нарушава системно и затова най-вероятно вие сте виновен. В отделна част и 

общинските съветници. Първо допускате по точката, която беше за „Родопа Смолян“, 

да има изказване на граждани за „Родопа 1927“. Сега колегата Безергянов, явно докато 

му го напишат, пък някой предложи да прекратят разискванията и не можа да се 
включи. Говори по точка, която вече е минала. И тука вече като председател на 
Комисията по законност ще ви кажа следното: Пак допуснахте грешка, както и 

предишната сесия, когато се гласуваше отпускането на помощ. Тогава имаше 
предложение, освен основното, на г-н Аршински и на г-н Сабрутев за 100 хиляди лева. 
Вие го подложихте на гласуване, то не беше прието и вие не подложихте на гласуване 
основното предложение от 50 хиляди лева. Ако това беше станало, ние сега нямаше да 
водим тези спорове. Тук на предишната точка отново допуснахте нарушение. 
Гласувахте предложенията, но не гласувахме докладната като цяло. Това са 
процедурни нарушения, които са изцяло ваша отговорност. Искам да заявя и тука на 
всички, че никой не дели децата на град Смолян. Само че клубовете, говоря в 
множествено число, явно не си вършат както трябва работата. Преди малко стана 
въпрос за Наредбата. Оказва се, че „Родопа 1927“ изобщо не се е регистрирала в 
Общината, за да кандидатства за тези пари, в същото време говорят, че от техните 
клубове са излезнали едни добри футболисти. Много добре! Но това не означава, че 
като е излезнал от техния клуб футболист, той не може да премине в друг клуб. Това е 
в целия свят. И сега последно. Искам да се обърна към г-н Иванов. Г-н Иванов, вие 
като председател на Бюджетната комисия, от този микрофон заявихте, че на вашето 
заседание всички категорично са гласували „против“ отпускането на тези средства и по 
едната точка, и по другата точка. Тоест за двата клуба. Вие сте вносител на едната 
докладна. Значи вие сте гласували против докладната. Защо не я оттеглихте от дневния 
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ред, след като е така? Сега излизате и казвате „да, като се дава на единия клуб, ще се 
даде и на другия клуб“. И аз съм „за“, но трябваше по друг начин. И искам да кажа, че 
когато един човек в ушите си почне да чува залповете на Радецки, на Аврора, вече е 
много късно.  

ДАНЧО КИРЯКОВ: Сега, едно уточнение искам да направя. На г-н Хаджихристев да 
му напомня, че докладната от кмета и предният път беше написана по същия начин и 

нямаше никакво решение. Единственото предложение беше на г-н Сабрутев. Аз ви 

съветвам така малко по-положително да говорите, защото само така със заяждане към 

мен и към Иванов… 

(Кирил Хаджихристев, от място: Това не е заяждане.) 

ДАНЧО КИРЯКОВ: … Няма да постигнете кой знае какви успехи. 

(Кирил Хаджихристев, от място: Г-н Иванов, той се заяжда.) 

ДАНЧО КИРЯКОВ: За предната докладна пък въобще не е необходимо да подлагам на 
цялостно гласуване, защото вносителят няма никакво предложение друго. По същият 
начин, както и предния път. И е достатъчно да подложа на гласуване само 
предложенията, които бяха направени от г-н Аршински и от г-н Сабрутев. Не разбирам 

добре тези забележки. Заповядайте, г-н Аршински. 

(Стоян Иванов, от място: Реплика на г-н…) 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Реплика не сте казали. 

(От залата: Каза.) 
ДАНЧО КИРЯКОВ: Не съм чул. Като говоря трябва да слушам и всички ли в залата? 

(Димитър Кръстанов, от място: Налага се, да.) 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Налага се. Не е фатално, ето. Давам ви думата. 
СТОЯН ИВАНОВ: Значи по отношение на разпределение на средства. Г-н 

Хаджихристев, комисар Хаджихристев, той четири години, неговата група не 
подкрепиха нито един бюджет, не подкрепиха безлихвените заеми, не подкрепиха 
данъчните закони, не подкрепиха наредбите за местни такси, не подкрепиха 
програмите за разпореждане, не подкрепиха нито една продажба. Е как сега ще се 
изправиш пред хората на Смолян и ще кажеш „дайте да раздаваме пари“ и то извън 

бюджета? Значи това ми е моята реплика. А когато сме се обединили всички в 
комисията, че трябва да има консенсус и без консенсус не трябва да се раздават пари, 

естествено, че ще отстъпя. Значи в момента ако беше оттеглена едната докладна, щях 

да оттегля и моята, но при положение, че не е оттеглена, държа си на докладната и се 
надявам да подкрепите и да дадете на момчетата 50 хиляди лева. Това е. 
ДАНЧО КИРЯКОВ: Г-н Аршински, имате думата. Дуплика не може. Вие не сте се 
изказвали някой да ви е репликирал и вие  да направите дуплика. 
САЛИХ АРШИНСКИ: Г-н Хаджихристев може, той има право. Затова питам.  

ДАНЧО КИРЯКОВ: Няма. Аз го погледнах преди това. 
САЛИХ АРШИНСКИ: Благодаря! Вие вече с поглед се разбирате. Уважаеми колеги, аз 
съм малко чувствителен от известен период на тема дискриминация и това, което чух 

преди малко от г-н Хубенов, който ми беше учител по физическо, че правим 

разделение между децата малко ме заболя. Уважаеми спортни деятели, не си 

решавайте вашите междуклубни проблеми през Общинския съвет на Смолян, в 
частност през децата на община Смолян. Тези общински съветници не могат да бъдат 
пешкир за това, което имате между вас. Не мисля, че има нормален човек, който да 
иска да раздели децата на Смолян, които искат да спортуват. До тука по темата с 
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разделението. Мисля, че тя е заигравка с нещо, с което не бива. Сега на темата с 
докладната. По едно стечение на обстоятелствата, във функцията ми на областен 

председател на ДПС ми се налага да се занимавам с такава тема в други общини. И 

през вицепрезидента на БФС и през г-н Фисински, който е представител на БФС за 
областта, аз поисках едни справки, за да мога с основание на база факти, да имам както 
се казва информирано решение. Първо да кажа, че ние гласувахме 50 хиляди лева за 
мъжкия футбол в Смолян, а не за детски школи. Ако бяхме гласували 50 хиляди лева за 
детската школа на „Родопа“ с президент Кюлхански, имаше резон и другият футболен 

клуб, и трети, и четвърти, да иска и той такава сума. До някъде е резон, защото пък от 
друга страна имаме наредба с правила, кой по какви критерии може да иска и да 
получава пари. Обаче сега пред мен са едни справки официални на Български 

футболен съюз. Междуобластна група деца – нали говорим за деца, ФК „Родопа 
Смолян 2018 г.“ такова нещо апропо да кажа в юридическият мир не съществува. 
Затова съм попитал БФС през вицепрезидента, на какво основание този клуб 

съществува в класирането. Какъв е този отбор и аз не мога да кажа, г-н Кръстанов. Има 
тука един отбор, който се появява – ФК „Родопа Смолян 2018“. Не знам кой е този 

отбор и не знам кой му е президент. Има три точки, пише от служебна победа. На 
последно място. В същата справка съществува отбор ФК „Родопа – Смолян“ само, за 
който е гласувано 50 хиляди лева, това говоря за деца. Втора справка от БФС. Поисках 

всички деца, които тренират и са регистрирани през БФС. Има само ФК „Родопа – 

Смолян“ такива деца. Ето я справката. Трета справка. Юноши младша възраст – само 

един отбор има от Смолян, който виждам, ФК „Родопа – Смолян“, на второ място, с 50 

точки. Липсва „Родопа Смолян 1927“, ОФК „Родопа“, „Родопа 2018“ и каквото още се 
сетите. Четвърта справка. Пловдив деца – там участваме и ние. 2008-ма година. 
Съществува само един отбор от Смолян, за деца говорим колеги, не за мъжки футбол. 

Съществува само един отбор – ФК „Родопа – Смолян“. Няма ОВК, няма „Родопа 
2018“, няма „Родопа 1927“. Последна справка. Всеки футболен клуб, който има 
тренировъчна дейност с деца, всяка година подава до зоналния съвет на БФС, 

представя гарнитурите, с които участва в първенството. В БФС има подадено само 
едно такова заявление от ФК „Родопа – Смолян“ с 5 гарнитури – юноши младша 
възраст, деца набор 2006-та, деца набор 2007-ма, деца набор 2008-ма и деца набор 
2009-та. Няма ОВК, няма „Родопа 1927, няма „Родопа 2018“. Колеги, за какво 
обединение? Думичката е хубава, ама за да обединяваш нещо, трябва да имаш два и 

повече субекта. Аз не виждам такива. Това, че някой…, аз отивам днес и регистрирам в 
Съда един футболен клуб, мен прави ли ме това футболен деятел? То дори на 
документи го няма. Сигурно има едни деца, които някъде отиват и тренират под 

някаква форма, но ние говорим колеги за наредби, за закони, за правилници, за каквото 

се сетите. Ние не можем да раздаваме ей така. Утре тука някой ще дойде да си 

регистрира футболен клуб „Горно нанадолнище“ и той ще иска 50 хиляди лева. Това са 
безумия. Аз не съм, пак казвам, да делим децата, но когато даваме пари, да видим 

срещу какво. Аз казах, че дори на документи го няма. Това са официални справки, пак 
казвам. Не е извадено от сайтове, от медии, от интернет, от космоса, от летящи чинии, 

със сребърна топка. Извадени официални справки с печата на Български футболен 

съюз. Това е органът, който администрира футболът в България. Няма друг, дали ни 

харесва или не. Даже БФС в момента разследват този отбор „Родопа 2018“ от къде се е 
появил и как се е появил. Това са безумия. Все пак и ние искаме да помогнем, но в 
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крайна сметка, и с това ще приключа, два селски отбора си организирали мач и 

единият отбор купил съдията, за да бие. Обаче на полувремето другият отбор водел с 
3:0. Те влезли в съблекалнята и набили съдията. „Ама ние ти дадохме пари, пък 
другият отбор води“. Съдията им казал „То на болен да помогнеш, ама на умрял как?“ 

Така че ние сме в тази хипотеза. Благодаря! 
(Албен Хубенов, от място: Може ли моето изказване по тази точка?) 

(Стоян Иванов, от място: Няма как да няма.) 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Заповядайте, да. 
АЛБЕН ХУБЕНОВ: Благодаря! Дано толкова аргументирано и Бойко да работихте за 
„Рожен Експрес“, ДПС – г-н Аршински. Нямаше да е фалирал. Сега по отношение на 
умрелия клуб „Родопа 1927“. Да, ние ще решим дали да направим регистрация на 
ОФК, защото с разрешение на БФС явно сме участвали, тъй като е факт, че фигурираме 
там. Провали се основаването на общинския футболен клуб. Имаме подадени, не знам 

каква ви е и кой ви е давал тези справки, за предстоящите първенства на Български 

футболен съюз ние сме дали заявка за два детски отбора, които ще участват в 
първенствата. Имаме декларации, те са тука. Мога да ги представя и да ви бъдат 
пратени по мейлите на всички общински съветници за 160 деца, които тренират. Част 
от които ние сме описали в докладната, че работим безплатно и около 70 деца не водят 
тренировъчен процес. Това е вече наш проблем. Да продължим, така че за да 
кандидатстваме за финанси от Община Смолян, трябва да имаме една година дейност и 

тогава да се финансира. Ние работим безплатно. Сега, за януари това нещо ще го има. 
Преди години също бяхме подали, имаше деца, но на 2 пъти се прави опит за 
обединение и се надявахме това нещо да стане. Ние сме си понесли негативите и за 
участие на детски отбори и на мъжкия отбор. Така или иначе очакваме графика. Това 
да ви информирам, който да бъде утвърден от кмета, за да се раздели базата и нашите 
деца да могат да тренират. Има такъв, който ще бъде утвърден. Така че ние работим. 

От там нататък дали някой ще ни смята за умрели или не, всеки един общински 

съветник ще реши и ще може да гласува. Благодаря! 
(Валентин Кюлхански, от място: Може ли аз?) 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Г-н Аршински. 

САЛИХ АРШИНСКИ: Малко извън Правилника, ама няма лошо. 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Така е. Г-н председател, вие сте футболен деятел, добре. Г-н 

Хубенов, дърпате ме за езика да кажа неща, които не са за микрофон. През футбола в 
политиката не се влиза. Да не казвам повече, до тука стига. Мога да продължа. Не 
замесвайте Общинският съвет и децата. През футбола в политиката не се влиза. 
(Албен Хубенов, от място: Аз нямам намерение да влизам в политиката.) 

САЛИХ АРШИНСКИ: Г-н Хубенов, моля ви се! Няма да влизам. Не знам и какво 

„Рожен Експрес“ има, но това е друга тема. Само за това взех думата. Това са 
официални справки от Български футболен съюз. И последно изречение. Вие сега ни 

убеждавате, че имате тренировъчна дейност. Преди малко приключихте с изречението 

„предстои ни да разделим базите, за да имаме тренировъчна дейност“. Имате ли или 

нямате? Не, не. Явявате се на избори и ставате съветник. Можете да вземате думата. 
(Албен Хубенов, от място: Вие задавате ми въпрос. Какво значи да не мога да 

отговоря?) 

САЛИХ АРШИНСКИ: Аз знам отговора, защото с господина, който отговаря за базите 
съм проверил кои от гарнитурите кога са били на място да тренират. 



Протокол № 56/15.08.2019 г.  

  

44 

 

(Албен Хубенов, от място: Да отговоря аз, господина си го питайте…) 

(Михаил Генчев, от място: Председателю!) 

САЛИХ АРШИНСКИ: Приключвам, г-н председател! Няма повече. Ако искате, 
справките мога да ги раздам на всички, с печат на Български футболен съюз. 
(Михаил Генчев, от място: Дай ги към протокола.) 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Г-н Аршински, аз ще ви кажа и аз нещо, където не е за микрофона, 
по въпроса за тия справки, ама после. 
(Албен Хубенов, от място: Само две думи.) 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Г-н Кюлхански… 

АЛБЕН ХУБЕНОВ: 20 секунди. Децата тренират в училищни зали и площадки, тъй 

като нямаме утвърден график. Чакаме утвърденият график от Община Смолян, за да 
отидем на другите спортни бази. Сега тренираме където намерим, за да не пречим на 
никого. 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Г-н Кюлхански. 

ВАЛЕНТИН КЮЛХАНСКИ: По отношение на графика. Има утвърден график и е от 1 

август до 15 септември, разписан от Марин Захариев. Графикът сме го утвърждавали 

шефа на базите – Богомилов, Марин Захариев, аз и трима представители на …, ще ги 

назова поименно – Румен Джемджиев, Ангел Караиванов и Илиян Николов. От 1 

август трябваше да влезнат да тренират. Подали са три гарнитури, че ще тренират. Аз 
мисля, че никой не ги е виждал още на стадиона. Днес е 15 август. По отношение на 
обединението. Искам да кажа, ето тука е г-н Мелемов, тука е Левент Аврамов, още 
2013 година, когато имаше и футболен клуб „Родопея“, седнахме на една маса, 
обединихме се с „Родопея“. Тогава същият господин Албен Хубенов отказа да направи 

това обединение и мотивите му бяха „Времето ще покаже кой ще оцелее“. Благодаря! 
ДАНЧО КИРЯКОВ: Аз също съм свидетел на едно обединение, което вие отказахте, г-
н Кюлхански. Г-н Николов. Вие също отказахте обединение. Защо говорите само за 
едната страна? Изказвайте истината до край. Време е да се сложат картите на масата. 
Не може така. 
ДИМИТЪР НИКОЛОВ: Колеги, искам да внеса едно пояснение, тъй като на някои 

колеги не им стана ясно и на гражданите тука, на спортните деятели. Значи по стечение 
на обстоятелствата, аз присъствам на всички комисии на 100 % от началото на мандата 
до момента. На заседанието на Комисията по бюджет и финанси никой не е бил 

„против“ да финансираме и двата клуба. Като взехме решение да призовем за 
обединение на двата клуба, ще финансираме и двата, тъй като децата са наши, на град 

Смолян и не бива да настройваме децата едни срещу други и родителите. Не сме били 

против, а сме взели решение на Комисията да призовем двата клуба да се обединят. Ще 
подкрепим финансирането на двата клуба, да стане ясно на всички. Така че на 
колегите, на които не им стана ясно, не е гласувано „против“ финансиране на тази 

комисия. И на Комисията по бюджет и финанси, извинявам се, на Комисията по 
законност, тъй като не проведохме заседание, а проведохме един свободен разговор, 

там също си казахме, г-н Кръстанов, г-н Хаджихристев и аз разбира се, и другите 
колеги, също стигнахме до становище, без да се гласува, без нищо, в свободен 

разговор, наистина да призовем двата клуба да се обединят, да няма настроения, децата 
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да тренират заедно и да се развиват във футбола. И футболът в Смолян да напредва. 
Завърших! 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Други желаещи има ли за изказване? Не виждам. Предлагам 

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

ДАНЧО КИРЯКОВ: 16 гласа „за“, прекратяваме разискванията, колеги. Поименно 

гласуване, както предходната докладна. 
 

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

 

1. Анастас Караджов   – „въздържал се“  

2. Ангел Безергянов    – „за“  

3. Анита Чолакова   – „за“ 

4. Валентин Кюлхански    – не гласува 
5. Валентин Цолов    – отсъства 
6. Данчо Киряков    – не гласува 
7. Димитър Кръстанов    – „въздържал се“ 

8. Димитър Николов    – „за“ 

9. Екатерина Гаджева   – отсъства 
10. Елисавета Лободова    – „въздържала се“ 

11. Ивайло Халваджиев    – „за“ 

12. Иван Пищалов     – отсъства  
13. Илия Томов     – „въздържал се“ 

14. Кирил Хаджихристев   – „въздържал се“ 

15. Коста Начев     – „въздържал се“ 

16. Костадин Василев    – отсъства 
17. Мариана Сивкова    – отсъства 
18. Мария Семерджиева    – отсъства 
19. Марияна Методиева    – отсъства 
20. Милен Журналов    – „против“ 

21. Милен Пачелиев    – „въздържал се“ 

22. Михаил Генчев    – „против“ 

23. Петър Мирчев     – „за“ 

24. Салих Аршински    – „против“ 

25. Славка Каменова    – отсъства 
26. Стефан Сабрутев    – отсъства 
27. Стоян Иванов     – „за“ 

28. Филип Топов     – отсъства 
29. Юлия Кисьова     – „за“ 

 

 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Моля, обявете резултата. 
(Анелия Кехайова: 7 „за“, 3 „против“, 7 „въздържали се“.) 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Със 7 „за“, 3 „против“ и 7 „въздържали се“, докладната не се 
приема. 
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      Общинският съвет след като се запозна с докладната записка на СТОЯН 

ИВАНОВ – общински съветник, и във връзка подадено заявление от Управителния 
съвет на ФК“ Родопа 1927 Смолян“ гр. Смолян, до община Смолян и до 

Общински съвет Смолян с вх. № ОбС000 359/ 02. 07.2019 г. и на основание чл. 
21, ал.1, т. 8 от ЗМСМА 

Р Е Ш И: 

 

          Предложеният проект за решение не се приема /чл. 27, ал. 4 от ЗМСМА/. 

                  

ДАНЧО КИРЯКОВ: Следваща докладна записка. 
 

ПО ПЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Безвъзмездно поставяне на рекламно-

информационни елементи на стълбове за електрическо осветление и подпорни 

стени с реклама цел на Сдружение „Футболен клуб Родопа-Смолян“ и спонсори 

на отбора. 

ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – кмет на Община Смолян 

 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Безвъзмездно поставяне на рекламно-информационни елементи. 

Заповядайте, г-н кмете. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: То стана ясно, че това пак е форма на подпомагане. Идеята е 
същата. Спонсор има желаещ да подпомага. Срещу тези условия е готов да подпомага 
мъжкият отбор на „Родопа“.  

ДАНЧО КИРЯКОВ: Имате думата, колеги. 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Както стана ясно, че тия 50 хиляди няма да стигнат 
естествено, така че това е още една форма за подпомагане на клуба. 
ДАНЧО КИРЯКОВ: Заповядайте! 
ВАЛЕНТИН КЮЛХАНСКИ: Уважаеми г-н кмет, уважаеми г-н председател, уважаеми 

колеги, уважаеми гости! Както и г-н кмета спомена, тези 50 хиляди лева са нищо. И не 
е тайна, че сме преговаряли със спонсора и спонсора не е тайна. Става дума за „Fbet“. 

Срещу предоставянето на тези стълбове за реклама и тези места за поставяне на 
билбордове, ще сключим 5-годишен договор, в който ще дадат по 50 хиляди лева на 
година, плюс пълна екипировка на мъжкия отбор. По отношение на стълбовете и 

местата, в общи линии сме ги обсъдили с г-жа Цекова и в общи линии сме се спряли на 
това, което наистина може и където може да се поставят тези неща. Благодаря! 
ДАНЧО КИРЯКОВ: Други изказвания, колеги? Г-н Иванов. 
СТОЯН ИВАНОВ: Уважаеми колеги, значи Бюджетната комисия ви казах, че 
решението й беше няма ли обединение, няма предоставяне. Тези искания, още малко и 

този клуб ще поиска да му се предостави дейността на цялата община Смолян. Вие 
знаете ли какво значи 350 стълба да се накичат със знамената на „Fbet“ и 12 огромни 

билборда?  И знаете ли за какви пари става въпрос? Това става за стотици хиляди 

левове, които Общината може да взема под формата на собствени приходи. И отново 
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ей така ще ги подарим с лека ръка за 5 години. Значи не ви препоръчвам да вземате 
такова решение, уважаеми колеги. 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Г-н Сабрутев. 
СТЕФАН САБРУТЕВ: Аз искам да кажа, че ще подкрепим тази точка, защото както се 
изказах и по-рано, в предходните точки, издръжката е не малка за футболният клуб. Г-

н Иванов казва, да, това са стотици хиляди левове, ама той нали е председател на 
Бюджетната комисия, трябва да смята правилно. 5 години по 50 хиляди са 250 хиляди 

за клуба. Тоест една сигурност от която да се тръгне и да търсим сигурност да се 
покачваме в по-горни групи. След това за интереса и за парите. Значи аз имам 

билбордове, за които съм наел терени от Община Смолян. Трябва да ви кажа, че 
интересът за наемане на билборд е близък до „0“. Аз си рекламирам собствения бизнес. 
Тъй че не си мислете, че тези места може да ги дадем и да вкараме едни пари в 
бюджета. Тази фирма просто е решила да подпомогне спорта. Тъй че аз ви приканвам 

да подкрепим тази докладна.  
ДАНЧО КИРЯКОВ: Аз ще добавя само, г-н Аршински, имате думата, ще добавя само 

г-н Сабрутев, че много на ангро стана цялата тази работа. Колко пари ще бъдат от тези 

билбордове, които са изписани тука? Така е много на ангро. Заповядайте! 
САЛИХ АРШИНСКИ: Благодаря! Ние ще подкрепим докладната със следните мотиви. 

Тя е внесена от кмета на Община Смолян, което апропо би означавало, че кметът на 
Община Смолян и екипът на Общината е разгледал варианта и го е сметнал за удачен. 

До колкото успях да разговарям и с останали колеги, това означава, че футболният 
клуб ще реши не малка част от финансовите си нужди в следващите 5 години напред. 

Дай Боже да се задържат във „В“ група. На последно място, г-н Иванов, това, че една 
фирма иска да дойде да остави в Смолян 250 хиляди лева, за да си сложи рекламните 
материали, тя означава, че е видяла в този, който спонсорира, потенциал за развитие. 
Те затова хората не щат да рекламират политици апропо в скоби, защото не виждат 
политиците някакво бъдеще за развитие. Аз затова ще ви моля, г-н Сабрутев каза, 
искането, сигурно и кметът ще го потвърди, искането някой да си сложи рекламни 

материали и срещу това да даде пари, е хубаво, стига да го има. Ако имаше такъв човек 
да иска да наеме тия билбордове и стълбове и да остави пари в Общината, е Общината 
щеше да даде пари за спорта. В случая те директно финансират футболният клуб и тъй 

като пак казвам, докладната е от кмета, аз предполагам, че Общинска администрация е 
проверила при какви договорни отношения това нещо ще се случи. И пак казвам, Дай 

Боже да не е само тази фирма и отборът да иде и по-нагоре. Благодаря! 
ДАНЧО КИРЯКОВ: Г-н Иванов. 
СТОЯН ИВАНОВ: Значи тази фирма, ако дава 250 хиляди лева, приходите от реклама 
ще са над 500 хиляди лева. Тази фирма няма ей така да тръгне и ще рекламираме 
една… „Fbet“ нали знаете какво е? Една фирма, която се занимава със залози. Това ли 

ще учим децата ние? На хазарт? Много морално. И ще го накичим целия град – 350 

знамена. Знаете ли колко е на квадрат цената на едно знаменце там? 20 лева. Смятайте 
– 350 по 20 лева, по 12 месеца, по 5 години, направете си сметка само колко пари 

струва рекламата на тези стълбове. От 300 лева е един билборд, по 12 месеца, по 5 

години, направете си сметка и ще видите за колко пари става въпрос. Че ние 
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подаряваме. Никой няма да дойде ей така да ти сключва договори, защото Община 
Смолян е много красива община. Явно има интерес. Ами ако изпадне клубът догодина, 
какво правим?  

ДАНЧО КИРЯКОВ: Дуплика. 
САЛИХ АРШИНСКИ: Дуплика. Г-н Иванов, ако бяхте ми предложили фирма 
„Шипков храст“, която ще рекламира за 240 хиляди лева, аз щях да гласувам за фирма 
„Шипков храст“. Ама фирма „Шипков храст“ я няма. Рекламира този, който може да 
даде пари. Такива са правилата. Вие сте сега апологет на демокрацията и на дясното, 

вие в момента защитавате твърде ляво нещо. Някой иска да даде пари…, без да ми се 
обижда г-н Кръстанов… 

ДАНЧО КИРЯКОВ: От ляво се засегнаха. 
САЛИХ АРШИНСКИ: Някой иска да даде пари. Ако предложите друг вариант, аз съм 

„за“. Даже ще подкрепя другия вариант. Ама никой не ще да даде 250 хиляди лева. Ако 

фалира фирмата, ами сега да изброявам ли? „Автотранспорт“ след малко ще е тема, 
хиляди неща може да станат, но в общи линии в момента частна фирма от този бранш 

не съм чул фалирала, честно казано. Чул съм фалирали държавни и общински фирми, 

но не и частна фирма в този бранш. А че се занимават със залози, в крайна сметка ние 
какво да направим? Там са парите. Ние не мисля, че учим, тоест подкопаваме по 
някакъв начин морални устои в обществото. „Fbet“ ще рекламира в Смолян или в 
София или по телевизора, те парите ще ги дадат там, където са решили. Благодаря! 
ДАНЧО КИРЯКОВ: Г-н Топов. 
ФИЛИП ТОПОВ: Съвсем кратко, колеги. Лично аз не възприемам всички 

електрически стълбове да бъдат облепени с каквато и да е реклама. Ще подкрепя 
докладната записка по второ римско, но по първо римско някак си не го възприемам 

това нещо, по всички стълбове да кичим, извинявам се за израза, с каквито и да са 
рекламни материали. 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Г-н Безергянов. 
АНГЕЛ БЕЗЕРГЯНОВ: Имам един конкретен въпрос към г-н Кюлхански. Преди малко 
казахте, че тези 50 хиляди лева, които се отпускат и в самата докладна записка, ще 
бъдат за екипи, за облекло и така нататък. Сега казвате същото, че тези средства, които 

ще бъдат отпуснати по този ред, също ще бъдат за екипи. Сега да бъде по-точен. 

Единственото, което ме притеснява във въпросната докладна записка е, че в нея е 
написано спонсори. Никъде не се говори за „Fbet“. Говори се за спонсори. Знаете какви 

са събитията, които ни очакват, тези стълбове да не станат едни коледни звезди, с едни 

предизборни послания от спонсори от всякакъв вид и да заприличаме на един мини 

смешен Лас Вегас? Това е нещо, което ме притеснява. Никаква яснота по това. И 

другото, което е, конкретният въпрос. Говорихме, казаха за облекла, сега пак става 
ясно, че тези пари ще отидат за облекла. 
ДАНЧО КИРЯКОВ: Г-н Кюлхански за отговор. 

ВАЛЕНТИН КЮЛХАНСКИ: Уважаеми г-н Безергянов, в първата точка не казах за 
екипи. Екипировката е бонус от „Fbet“. По принцип не ставаше въпрос. Тя е бонус и 

ще бъде само за мъжкия отбор. 
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(Ивайло Халваджиев, от място: В първата докладна, която гласувахме, имаше за 

екипи.) 

ВАЛЕНТИН КЮЛХАНСКИ: Да, защото писмото е още от юни месец. Може и така да 
е. Но наистина екипировката ще бъде бонус от „Fbet“, ще бъде подарена. Относно 
знамената. Няма да бъдат всичките знамена на „Fbet“. Значи ще има знамена и на 
Община Смолян, и на футболния клуб и тем подобни. Ако сте били в другите градове, 
значи по… Ще се повторя. Знамената няма да бъдат всичките на „Fbet“. Ще има 
знамена и на Община Смолян, и знамето на България, и на футболния клуб и така 
нататък. Значи това не се случва само в нашия град. В доста градове „Fbet“ спонсорира 
отборите и ако сте ходили скоро и в Кърджали, и в Свиленград, и в Пазарджик, и в 
Плевен, и в Монтана, може да видите същото нещо. И не е толкова грозно, повярвайте 
ми. 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Да внеса ли уточнение и аз? 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Дуплика. 
ФИЛИП ТОПОВ: Извинявам се, няма как да правя дуплика на колегата, но докато по 
втората точка има одобрение и от главния архитект по отношение така на Закона за 
устройство на територията, пак говоря за стълбовете. Не е изчистено. Дали ще бъдат 
само висящи знамена или ще бъдат и облепяни и самите стълбове? Второ, относно 
самата собственост на тези стълбове. Представете си, тука 111 стълба гледам, от 
„Орлица“ до не знам ти къде си, 111 броя да висят някакви неща, облепяни или 

плакати, или какво ще бъде. Затова апелирам, дето се казва, поне стълбовете да ги 

изключим, иначе ще станем капалъ чарши. 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Нека едно уточнение. 
ДАНЧО КИРЯКОВ: Процедура има, г-н Безергянов. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: И аз уточнение, понеже зададоха въпроси доста.  
АНГЕЛ БЕЗЕРГЯНОВ: Съгласно Правилника, 20 минути почивка ще помоля, г-н 

председателю. 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Само да направя уточнението преди това. 
ДАНЧО КИРЯКОВ: Нека да чуем кмета. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Значи аз направих среща с „Fbet“. Това е истината. Те 
предложиха тези условия, като казаха, че тези знаменца, които ще бъдат не само техни, 

ще има знаменца и на Община Смолян, така, както го правят и в други градове. Тука 
може би да спомена, че и г-н Аршински е прав, защото няма много желаещи да 
спонсорират отбора. Това са единствените, които са дошли и казват „при тези условия 
ще спонсорираме“. Аз предавам техните условия на вас, Общинският съвет. Вие 
преценяте, но наистина няма толкова много кандидати, та да умуваме много. 

(Ангел Безергянов, от място: Има процедура.) 

ДАНЧО КИРЯКОВ: 20 минути почивка. 

* * * * * 
 

(След почивката:) 
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ДАНЧО КИРЯКОВ: Уважаеми колеги, 15 човека в залата има. Можем да продължим 

работа. Имате думата. Г-н Сабрутев искаше преди почивката думата. Забравил е, г-н 

Сабрутев. Има ли желаещи други за изказване? 

(Филип Топов, от място: По тази точка ли?) 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Да. Да, за рекламните материали, поставянето им. Г-н Топов, за 
втори път ви давам думата. Заповядайте! 
ФИЛИП ТОПОВ: Колеги, след като разгледах вида, формата, цвета на бъдещите 
реклами, тяхната еднотипност и начина на поставяне, считам, че има възможности 

Общината да контролира това нещо, поради което това изявление, което направих 

преди малко, че няма да гласувам по първата точка да не повлияе на останалите колеги. 

Кой както сметне за добре, така да гласува. 
ДАНЧО КИРЯКОВ: Г-н Безергянов. 
АНГЕЛ БЕЗЕРГЯНОВ: Разбрах, че колегите са се запознали с визията на тези 

информационни материали, които ще бъдат закачени по уличните стълбове, но не мога 
да разбера, можеше коректно и на нас да ни ги покажат – ето, вижте ги. Г-н 

Кюлхански, не е ли така? Значи едните колеги са ги видели, другите не са ги видели. И 

пак разделяме Общинският съвет на две и после търсите нашата подкрепа за 
стълбовете. Е как да стане? 

(Разисквания в залата.) 

ДАНЧО КИРЯКОВ:  Реплика на репликата не може. Това беше реплика. 
АНГЕЛ БЕЗЕРГЯНОВ: Хубаво е…  

ДАНЧО КИРЯКОВ: Добре, заповядайте! 
АНГЕЛ БЕЗЕРГЯНОВ: Във втора точка много хубаво е записано тука, съответно след 

одобряване на схема от главния архитект, все пак трябва да видим как ще изглеждат 
визуално тези материали. Каква големина, на каква височина, къде ще са сложени, 

какво ще представляват цветово? И другото, което ме интересува. Ама къде е този 

проект?  

(Валентин Кюлхански, от място: Трябва да имат разрешение, как да направят 

проект?) 

АНГЕЛ БЕЗЕРГЯНОВ: Ние като дадем разрешение, може по точка 1 да си слагаш 

каквото си искаш на стълбовете, г-н Кюлхански. Точно така излиза.  
(Филип Топов, от място: Пропуск е... ) 

АНГЕЛ БЕЗЕРГЯНОВ: Именно, точно затова говоря. Просто ние трябва да се 
запознаем. 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Как пропуск? Точно така е, г-н Топов. 
АНГЕЛ БЕЗЕРГЯНОВ: И другото, което е, искам да попитам има ли някакви 

подписани взаимоотношения от гледна точка на рекламата, на Общината с „Fbet“, 

защото аз сега разбирам, че е „Fbet“. Никъде тука не става въпрос за конкретна 
букмейкърска фирма или конкретен спонсор.  

САЛИХ АРШИНСКИ: Г-н председател, благодаря! Само опитах се да внеса консенсус 
във всичкото, което се случва и пак ще го направя. Колеги, фактът, че г-н Мелемов 
като кмет на Общината внася докладната, би означавало, че г-н Мелемов е запознат и 

екипът на Общината, включително и главния архитект. Тоест те са видели нещо, което 
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не е грозно и е изпълнимо. От гледна точка на това, аз мисля, че и колегите съветници 

от ГЕРБ като част от партията, от която е и кмета, също са запознати. Ако е било 

необходимо, вероятно в почивката, която беше дадена, са запознати, но фактът, че 
имаме едно предложение внесено от кмета, което се подкрепя от футболният клуб и от 
съветниците, апропо трябва да изключва възможността, че ще случи нещо, което ще 
бъде грозно. Не мисля, че има нормален човек, било съветник или кмет на община, 
който да допусне такова нещо. От тази гледна точка търся консенсус с тези думи. 

Благодаря, че ми дадохте думата извън Правилника. 
ДАНЧО КИРЯКОВ: Не, не сме запознати, защото няма такъв проект, г-н Аршински. 

Как да си запознат като няма проект? Други мнения? Не виждам. Предлагам 

прекратяване на разискванията. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Може ли да добавя? 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Вносителят иска да добави. 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Аз все пак чух горе-долу за какво става въпрос. Ами аз 
предполагам, когато стигнем до договор, да го внеса в Общински съвет и да бъде 
разгледан. Ако има притеснения в Общинския съвет. 
(Михаил Генчев, от място: Точно така.) 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Да няма нищо съмнително. 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Така. Не виждам желаещи. Подлагам на гласуване прекратяване 
на разискванията. Който е „за“, моля да гласува. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 21, „ПРОТИВ“ – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0. 

ДАНЧО КИРЯКОВ: С 21 „за“ прекратяваме разискванията. Гласуваме решенията, 
колеги. Първо – дава съгласие за безвъзмездно поставяне на рекламно-информационни 

елементи на футболен клуб „Родопа – Смолян“ и спонсори на отбора върху стълбове за 
улично осветление с рекламна цел, както следва…“ Изписани са ясно в решението 
надолу – ул. „Орлица“, Пампорово, хотел „Невястата“, хотел „Рибката“, „Първи май“, 

„Хан Пресиян“, бул. „България“, църквата „Висарион Смолянски“, ул. „Наталия“, ул. 

„Родопи“, „Лукойл“ бензиностанция, „Д-р Петър Берон“, зала „Величко Чолаков“, ул. 
„Стою Шишков“ и ул. „Васил Райдовски“. Който е „за“, моля да гласува, поименно 
обаче.  
 

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

1. Анастас Караджов   – „за“ 

2. Ангел Безергянов    – „въздържал се“ 

3. Анита Чолакова   – „въздържала се“ 

4. Валентин Кюлхански    – не гласува 
5. Валентин Цолов    – отсъства 
6. Данчо Киряков    – не гласува 
7. Димитър Кръстанов    – „за“ 

8. Димитър Николов    – „въздържал се“ 

9. Екатерина Гаджева   – „въздържала се“ 

10. Елисавета Лободова    – „за“ 

11. Ивайло Халваджиев    – „за“ 
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12. Иван Пищалов     – отсъства 
13. Илия Томов     – „за“ 

14. Кирил Хаджихристев   – „за“ 

15. Коста Начев     – „за“ 

16. Костадин Василев    – отсъства 
17. Мариана Сивкова    – отсъства 
18. Мария Семерджиева    – отсъства 
19. Марияна Методиева    – отсъства 
20. Милен Журналов    – „за“ 

21. Милен Пачелиев    – „за“ 

22. Михаил Генчев    – „за“ 

23. Петър Мирчев     – „въздържал се“ 

24. Салих Аршински    – „за“ 

25. Славка Каменова    – отсъства 
26. Стефан Сабрутев    – „за“ 

27. Стоян Иванов     – „против“ 

28. Филип Топов     – „за“ 

29. Юлия Кисьова     – отсъства 
 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Моля, обявете резултата. 
(Анелия Кехайова: 13 „за“, 1 „против“, 5 „въздържали се“.) 

ДАНЧО КИРЯКОВ: С 13 „за“, 1 „против“ и 5 „въздържали се“, докладната записка не 
се приема. 
 

      Общинският съвет след като се запозна с докладната записка на Кмета на 
Община Смолян – НИКОЛАЙ ТОДОРОВ МЕЛЕМОВ, на основание чл.21, ал.1, т.8 и 

чл.27 ал. 5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.11 ал.1 

от Наредба за обектите и елементите на градското обзавеждане по чл. 56 от ЗУТ, за 
рекламните, информационните и монументално-декоративни елементи и за рекламната 
дейност на територията на Община Смолян и чл.57 ал.1 от Закона за устройство на 
територията, 

Р Е Ш И: 

 

           Предложеният проект за решение не се приема /чл. 27, ал. 4 от ЗМСМА/. 

 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Обяснение на отрицателен вот. 
(Михаил Генчев, от място: Прегласуване.) 
ДАНЧО КИРЯКОВ: Закъсняхте. Обяснение на отрицателен вот. 
СТОЯН ИВАНОВ: Само едно изречение. Не кореспондира изобщо знамена на „Fbet“ 

със църква „Висарион Смолянски“. Значи това е грозна работа там. Ще станем за смях. 

Вие не се усещате какво правите. 
ДАНЧО КИРЯКОВ: Продължаваме със следваща точка от дневния ред, стара 40.  
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ПО ШЕСТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Безвъзмездно предоставяне на 

рекламни билбордове и два общински паркинга за реклама и осигуряване на 

финансови постъпления за нормално функциониране на Сдружение ФК „Родопа 

1927 Смолян“, гр. Смолян. 

      ДОКЛАДВА: Стоян Иванов – общински съветник 

 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Вносител е Стоян Иванов. Имате думата като вносител, г-н 

Иванов. Желаете ли нещо да добавите по докладната за предоставяне на рекламни 

места? 

СТОЯН ИВАНОВ: Да добавя, че по същата логика, както единият клуб, така и другият 
клуб, само че по-скромно, без да нашарим града с 350 знамена на „Fbet“. Искаме два 
паркинга – примерно като Първо основно, Болницата или както прецени Общината и 

четири билборда, както прецени и където прецени Общината. Това са нашите искания. 
(Разисквания в залата.) 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Имате думата, колеги. Г-н Аршински. 

САЛИХ АРШИНСКИ: Г-н председател, по същата логика, по която изказах за 50-те 
хиляди лева, няма нищо логично в това да се подкрепи тази докладна, тъй като няма 
какво да подпомагаме. Благодаря! 
ДАНЧО КИРЯКОВ: Не е така, г-н Аршински. Аз съжалявам… 

САЛИХ АРШИНСКИ: Г-н председател, по Правилник, съжалявам, да спазваме всички, 

разбираме вашата ангажираност към футбола… 

ДАНЧО КИРЯКОВ: За Правилника ли да спазваме? 

САЛИХ АРИШИНСКИ: Не.  
ДАНЧО КИРЯКОВ: Преди малко го нарушихме заради вас. 
САЛИХ АРШИНСКИ: Знам.  

ДАНЧО КИРЯКОВ: Е-е-е-е. 
САЛИХ АРШИНСКИ: Казах, заради вашата ангажираност към футбола, това казах. 

Към вашата ангажираност към футбола. 
ДАНЧО КИРЯКОВ: Ще ви подаря очила за следващият рожден ден, ще ви подаря 
очила. 
САЛИХ АРШИНСКИ: Благодаря, ще си ги чакам. Аз ще ви подаря Правилника. По 

същата логика.  
ДАНЧО КИРЯКОВ: Заповядайте! Г-жа Гаджева, след това г-н Хаджихристев. 
ЕКАТЕРИНА ГАДЖЕВА: Уважаеми г-н кмет, уважаеми г-н председател, дами и 

господа! Категорично съм „против“ отдаването на платени паркинги. В момента мисля, 
че сме един малкото градове, може да имаме проблем с паркирането, но поне сме 
нямали платени паркинги. И ако има платени паркинги, то би трябвало да е при ясен 

регламент, общинска наредба, да се определят сини зони. Ей просто така в ущърб на 
гражданите да решим платено паркиране, още повече отдавайки го на клуб, кой ще 
осъществява контрола? Колко се събира, дали редовно се чука касова бележка? Ако 

има такава дейност, би трябвало да е регламентирана по съвсем друг начин. А по 
отношение на и предишната докладна и тази, лично аз подкрепям и двете ситуации, но 

гласувах „въздържала се“ поради факта, че не виждам в нито една ситуация реален 

проект, за който знаем, че гласуваме. И даже ми дойде идеята, че е възможно 

клубовете, намирайки спонсор, както в случая „Fbet“, да сключат договор с Общината 
за отделните площи в интерес на трето лице. Тоест нека договорът е с Общината, но в 
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интерес на футболният клуб. Тогава би могло да има контрол, би могло да има 
архитектурен проект и всичко да се провери. Иначе принципно съм твърдо „за“ да се 
намират спонсори, да се финансират дейности. Това важи и за единият клуб, и за 
другия. Всеки, който доведе спонсор, който представи логичен проект, лично аз бих го 

подкрепила, но при по-ясни условия. Не принципно „дайте всички стълбове, дайте 
всички билбордове“. Така от входа на Пампорово би трябвало да ни посреща билборд с 
неясно съдържание. Когато Общината, договорът е през нея в интерес на трето лице, 
би било много по-лесно и ясно да контролираме нещата. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Аз поемам ангажимент да направим още една среща с „Fbet“, 

да прецезираме тези неща, които притесняват съветниците и пак да внесем докладна. 
(Михаил Генчев, от място: Браво, точно така!) 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Други мнения? Г-н Хаджхиристев искаше думата. 
КИРИЛ ХАДЖИХРИСТЕВ: Със „Fbet“ май приключи историята. Това беше 
предишната точка. 
ДАНЧО КИРЯКОВ: Да. 
КИРИЛ ХАДЖИХРИСТЕВ: Затова аз ще подкрепя г-жа Гаджева относно паркингите, 
защото явно тя е от хората, които нямат шумове в ушите. За да имаме платен паркинг, 
ние трябва да имаме промяна в Наредбата по организацията на движението. Ние 
нямаме такава промяна, така че не може да го предлагаме това нещо. 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Това не е така. Други мнения? 

(Албен Хубенов: Може ли изказване? Дал съм заявка. По точка, която касае нашият 

клуб.) 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Колега Хубенов, става много. Трябва да подложа на гласуване 
дали да ви дадат думата Общинският съвет. 
АЛБЕН ХУБЕНОВ: Аз съм се записал и касае нашият клуб. Съгласен съм, приемам 

това, което г-жа Гаджева каза, че е по-сложно паркингите, но ако може да се раздели 

гласуването и да бъде удовлетворено искането за билбордове и такива рекламни 

материали. Като пак казвам, не знам защо г-н Аршински толкова настоятелно внушава, 
че го няма другият клуб, не е така, ако трябва да го заявя. Така че това е молбата, да 
отпаднат паркингите. Каквото е възможно и е законно, да ни бъде дадена възможност и 

на нас. 
ДАНЧО КИРЯКОВ: Г-н Хубенов, така е написана докладната записка, че могат да се 
гласуват поотделно двете решения. Разбира се, вносителят също има право да приеме 
или да отхвърли, или от нещо да се откаже или да добави. Така че заповядайте, г-н 

Мирчев. 
ПЕТЪР МИРЧЕВ: Уважаеми г-н председател, уважаеми г-н кмет, колеги, гости! Аз 
правя процедурно предложение, тъй като проектът за решение по тази докладна е 
разделено в две точки, предлагам всяка една точка да се гласува поотделно. 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Аз така и щях да го подложа на гласуване.  
(Петър Мирчев, от място: Ако вносителят го приема.) 

СТОЯН ИВАНОВ: Приемам го. 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Други мнения има ли? Не виждам. 

(Стоян Иванов, от място: Приемам да оттегля първото предложение, да остане 

само за билбордовете, да не губим време.) 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Първото ви предложение е за билбордовете. 
(Стоян Иванов, от място: Значи то да остане, другото да отпадне.) 
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ДАНЧО КИРЯКОВ: Второто предложение е за паркингите. Второто оттегляте, така 
ли? Добре. Подлагам на гласуване прекратяване на разискванията. Който е „за“, моля 
да гласува. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 21, „ПРОТИВ“ – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0. 

ДАНЧО КИРЯКОВ: С 21 гласа „за“, без „против“ и „въздържали се“, прекратяваме 
разискванията. Вносителят оттегля второто решение. Подлагам на гласуване… 

(Михаил Генчев, от място: Да се прочете какво гласуваме.) 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Останалото решение. Да отдаде за безвъзмездно ползване на 
четири броя билбордове на територията на гр. Смолян на Сдружение ФК „Родопа 1927 

Смолян“ с цел отдаване на рекламно място спонсори или рекламодатели. 

(Коментар от залата /не се чува.) 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Четири броя билбордове на територията на гр. Смолян. По 
преценка явно на Общината. Който е „за“… Няма да е „за“, а трябва да е поименно. 

 

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

1. Анастас Караджов   – „против“ 

2. Ангел Безергянов    – „въздържал се“ 

3. Анита Чолакова   – „въздържала се“ 

4. Валентин Кюлхански    – не гласува 
5. Валентин Цолов    – отсъства 
6. Данчо Киряков    – не гласува 
7. Димитър Кръстанов    – „въздържал се“ 

8. Димитър Николов    – „въздържал се“ 

9. Екатерина Гаджева   – „въздържала се“ 

10. Елисавета Лободова    – „против“ 

11. Ивайло Халваджиев    – „за“ 

12. Иван Пищалов     – отсъства  
13. Илия Томов     – „въздържал се“ 

14. Кирил Хаджихристев   – не гласува 
15. Коста Начев     – „въздържал се“ 

16. Костадин Василев    – отсъства 
17. Мариана Сивкова    – отсъства 
18. Мария Семерджиева    – отсъства 
19. Марияна Методиева    – отсъства 
20. Милен Журналов    – „въздържал се“ 

21. Милен Пачелиев    – „въздържал се“ 

22. Михаил Генчев    – не гласува 
23. Петър Мирчев     – „за“ 

24. Салих Аршински    – „въздържал се“ 

25. Славка Каменова    – отсъства 
26. Стефан Сабрутев    – „против“ 

27. Стоян Иванов     – „за“ 

28. Филип Топов     – „въздържал се“ 

29. Юлия Кисьова     – отсъства 
 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Моля, обявете резултата. 
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(Анелия Кехайова: 3 „за“, 3 „против“, 11 „въздържали се“.) 

ДАНЧО КИРЯКОВ: 3 „за“, 3 „против“ и 11 „въздържали се“, докладната записка не се 
приема. 
 

      Общинският съвет след като се запозна с докладната записка на СТОЯН 

ИВАНОВ – общински съветник и на основание чл.21, ал.1, т. 23 от ЗМСМА, 

 

Р Е Ш И: 

 

           Предложеният проект за решение не се приема /чл. 27, ал. 4 от ЗМСМА/. 

 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Продължаваме напред, колеги. Ще ви моля да изберете 
председателстващ заседанието, тъй като следващата точка от дневния ред вносителят 
съм аз. 
(Ивайло Халваджиев, от място: Г-н Безергянов.) 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Други предложения не виждам. Който е „за“ г-н Безергянов да 
води заседанието, моля да гласува. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 19, „ПРОТИВ“ – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0. 

ДАНЧО КИРЯКОВ: С 19 гласа „за“, г-н Безергянов, заповядайте. 
 

(Общинският съветник Ангел Безергянов зае мястото си на временно 

председателстващ заседанието по т. 7 от дневния ред.) 

 

АНГЕЛ БЕЗЕРГЯНОВ: Благодаря ви, колеги! Преминаваме към следваща точка. 
 

ПО СЕДМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Постъпила докладна записка с вх. № 

ОбС000423/06.08.2019 г. от Георги Йочев – ликвидатор на „Смолян 

Автотранспорт“ ЕООД за продажба на поземлен имот с идентификатор 

67653.925.326 и сграда с идентификатор 67653.925.326.1 – частна общинска 

собственост в капитала на дружеството „Смолян Автотранспорт“ ЕООД – в 

ликвидация, с ЕИК 120059295. 

   ДОКЛАДВА: инж. Данчо Киряков – председател на ОбС - Смолян 

 

АНГЕЛ БЕЗЕРГЯНОВ: Докладна записка от инж. Данчо Киряков, председател на 
Общински съвет – Смолян, относно постъпила докладна записка от Георги Йочев – 

ликвидатор на „Смолян Автотранспорт“ ЕООД за продажба на поземлен имот с 
идентификатор 67653.925.326 и сграда с идентификатор 67653.925.326.1 – частна 
общинска собственост в капитала на дружеството „Смолян Автотранспорт“ ЕООД – в 
ликвидация. Уважаеми г-н Киряков, като вносител ви давам думата по докладната 
записка.  
ДАНЧО КИРЯКОВ: Аз ще кажа две изречения, които казах на комисията, която 

нямаше кворум. Необходимо е по някакъв начин да намерим път за финансиране на 
ликвидацията на дружеството. Още повече, че то вече почна да трупа задължения и е 
много вероятно септември-октомври месец да се появят официални кредитори на 
дружеството. И затова единият вариант е собственикът…, да реши Общинският съвет 
да финансира от бюджета ликвидацията, другият вариант е дружеството да започне 
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нещо да продава, с което да финансира ликвидацията. Избрал съм този вариант да ви 

предложа, във връзка и с предложението на ликвидатора, който назначихме ние. А вече 
Общинският съвет е в правото си да реши какво да прави от тук нататък. Г-н 

Аршински нещо иска да каже, само че не мога да ви дам аз думата, гледате ме мен… 

АНГЕЛ БЕЗЕРГЯНОВ: Забелязах, благодаря колеги! Разкривам дискусия. Първи беше 
г-н Аршински, след това г-н Сабрутев. Заповядайте по реда на вдигане на ръка. Г-н 

Аршински, имате думата. 
САЛИХ АРШИНСКИ: Благодаря! Уважаеми колеги, още когато приехме решението 

на Общински съвет за ликвидация на това дружество, изказах опасения по 

процедурата, по която тръгваме да го ликвидираме. И днешната сесия опасенията са 
факт. Оказа се, че г-н Йочев, който по решение на Общински съвет трябваше всеки 

месец да внася отчет до къде е стигнала ликвидацията, аз такъв отчет за изминалите 
месеци, дори да е за всеки три месеца, няма такъв. Не знам какви загуби генерира това 
дружество, при положение, че то няма никаква дейност, освен заплатата на г-н Йочев и 

на секретарката вероятно или на счетоводителя. Не знам от къде генерира загуби. Ако 

загубите са за заплатата на ликвидатора и на счетоводителя, по-разумно е да ги 

покрием от бюджета на Общината, а не да продаваме сграда. И ме притеснява фактът, 
че вече са минали месеци, а няма никаква информация до къде е стигнала тази 

ликвидация. Изказвам едно предположение, тази ликвидация ще завърши като дойде 
новият Общински съвет евентуално, според конфигурациите, според нов управител и 

така насетне. Ясно е, че в този мандат тази ликвидация няма да завърши. Това ми бяха 
опасенията още тогава. По тази причина ще гласувам „против“. Трябва да има друго 

решение да му платим заплатата на ликвидатора, а не да продаваме имущество, което 

дори, забележете, дружеството не управлява. Ние продаваме общински имоти, нали 

така? 

(От залата: То е общинска собственост.) 

САЛИХ АРШИНСКИ: То е общинска собственост. Благодаря! 
АНГЕЛ БЕЗЕРГЯНОВ: Г-н Сабрутев, имате думата за основно изказване. 
СТЕФАН САБРУТЕВ: Уважаеми г-н председател! Вие като вносител на тази докладна 
записка трябваше да ни дадете точни цифри и сведения какво се случва с това 
дружество. Прав е г-н Аршински. Вие не спазвате решение на Общинския съвет. 
Трябваше да има отчети, да се видят къде отиват парите. За какви кредитори говорим? 

Какви кредитори, като има една заплата? Най-вероятно и счетоводител на половинка. 
Пък ако има и секретарка, да си я поеме управителя. Аз не знам за какво се харчат 
пари. Аз мисля, че тази докладна, която сте внесли, е супер наглост и пренебрежение 
към Общинският съвет. Даже бих казал, че е подигравка. От години говоря тук, че 
трябва да ликвидираме това дружество, защото това е един тумор, който дърпа едни 

пари на нашата община. Погледнете назад и вижте колко пари сме дали в едни 

заплатки на хора, които отдават под наем едни помещения, които са собственост на 
Общината. Които може спокойно да идат в баланса на общинска собственост и 

отделът, който отговаря за общинската собственост да върши тази работа. Аз мисля, че 
се шегувате с нас. И с гражданите на града. Ще продаваме една сграда. Как ще я 
продаваме? Защо да я продаваме? Ще я продава някой друг – Общинският съвет. 
Кметът ще ни я предложи и така нататък. Това са абсолютни подигравки с нас. 
Никакъв отчет няма, изведнъж „дайте да изкараме на тезгяха“. Ами дайте и Автогарата 
да продадем или другите имоти, които има. За едно ликвидиране, защото законът 
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изисквал 6 месеца и до там трябва. Никаква работа не се върши, ама никаква. Няма 
какво да се ликвидира, защото ние единствените опасения, които имахме на 
предходните сесии, да не би да има задължения към държавата. И единственият 
проблем беше на НАП да не изскочат някакви задължения. 
ДАНЧО КИРЯКОВ: Точно от там. 

СТЕФАН САБРУТЕВ: И от там ли излизат задълженията? Значи ако излизат от там, 

онзи отчет, който го приемахме преди една сесия, е фалшив. 
ДАНЧО КИРЯКОВ: Ще излезнат. 
СТЕФАН САБРУТЕВ: От къде ще излезнат? От заплатата и осигуровката. Значи ако 

има някаква друга дейност, някой не си плаща ДДС-то. Аз предлагам да си я оттеглите 
изобщо, защото това е жива подигравка с нас.  
ДАНЧО КИРЯКОВ: 16 пъти повторихте за подигравката, г-н Сабрутев, която аз не я 
приемам, защото вие май предният мандат не бяхте съветник, а пък аз исках още 
тогава дружеството да се ликвидира. 
(Стефан Сабрутев, от място: Кога го предложихте?) 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Много пъти. Предлагал съм го и в началото на този мандат. Много 
пъти съм го правил това в зала, могат да се намерят и записи, и протоколи. Така че 
много ви моля, не ми слагайте крак, който изобщо не е мой. Изобщо не е мой. 

Напротив, заслугата е моя, че това дружество стана общинско преди точно 20 години. 

Точно 20 години. Министърът на транспорта го прехвърли на Община Смолян с 
решение на Министерски съвет. Г-н Кръстанов знае, питайте го, ваш съпартиец е. Така 
че не ми вменявайте такива грехове, които аз нямам нищо общо с тях. 

(Стефан Сабрутев, от място: Реплика.) 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Още повече решете го от бюджета, както казва г-н Аршински, 

предложете го по този начин. Аз нямам възражения. 
СТЕФАН САБРУТЕВ: Г-н Киряков, правилно. И вие сте били за ликвидирането. Мен 

ме учудва обаче тази докладна. Ще продаваме имот. Ама ние го наехме този човек да 
ликвидира дружеството. Да приключи с баланси, сметки, да ни донесе един отчет. Тука 
почваме да си играем на продажби. Ама това изобщо не е била идеята… 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Аз ще помоля с г-н Аршински да прочетете Търговския закон как 
се ликвидира дружество и ще разберете… 

СТЕФАН САБРУТЕВ: Ама как се ликвидира ние го знаем.  

ДАНЧО КИРЯКОВ: Ще разберете колко време трябва и как се прави.  

СТЕФАН САБРУТЕВ: Добре, времето тече, вече е ясно колко трябва. Изяснихме го на 
миналата сесия, няма да се повтаряме. Аз си пия редовно гинко билобата, за разлика от 
някои други. Става въпрос, че аз не знам какъв е смисълът ние да правим тази 

продажба. Освен, ако не сме намерили нашият купувач. В което наистина не искам да 
вярвам.  

АНГЕЛ БЕЗЕРГЯНОВ: Г-н Топов за изказване. 
(От залата: Още една реплика.) 

АНГЕЛ БЕЗЕРГЯНОВ: Добре, г-н Аршински за реплика. 
САЛИХ АРШИНСКИ: Търговският закон го четохме. Приех, тогава г-жа Каменова 
като юрист предложи аргументи – приех ги. Помня, пак за втори път да кажа, приехме, 
че ликвидаторът периодично, на три месеца, не е повече със сигурност, ще ни докладва 
какво е направил. Опасенията бяха, че от държавата, от НАП ще дойдат едни 

задължения. До днес няма такъв доклад на г-н Йочев и ако има друга сесия в 



Протокол № 56/15.08.2019 г.  

  

59 

 

следващите седмица-две, ще имам докладна за смяна на ликвидатора. Ако Йочев е 
много ценен кадър, дайте да го назначим за…, какво беше в Правилника, тука да 
следи…, за квестор. Поне като взема пари, нещо да върши. Защото до момента 
получава пари, пък нищо не върши. 

(От залата: Поне и физиката му отговаря.) 

САЛИХ АРШИНСКИ: Следващият момент е, в докладната дори, която е внесена, не 
пише сума, за какви загуби. За 5 лева загуби, за 100 хиляди загуби, за 1 милион загуби. 

Дори да приемете, че ще ги покрием от бюджета, ние не знаем колко покриваме. Да не 
се окаже в един момент, че са някакви сериозни суми и тогава някой ще ходи да се 
обяснява в правораздавателни органи от къде са дошли. Такива са фактите. Имаме 
един управител, един счетоводител на щат някакъв и най-вероятно секретарка. Може и 

да има, може и да няма. От къде са тия загуби? Ако са само от заплатите, те няма да са 
повече от 5-10 хиляди лева, ама да продадем една сграда заради… Обаче и в 
докладната не става ясно за колко. Може би и вие нямате тази информация, затова не 
сте ни я предоставили. 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Нямам я тази информация.  
САЛИХ АРШИНСКИ: Още по-лошо за Йочев. 
(Стефан Сабрутев, от място: Аз ви казвам, че е подигравка тази докладна.) 

АНГЕЛ БЕЗЕРГЯНОВ: Г-н Киряков, дуплика желаете ли?  

ДАНЧО КИРЯКОВ: Не, не.  
АНГЕЛ БЕЗЕРГЯНОВ: Г-н Топов, г-н Караджов и г-н Петър Мирчев да се готвят за 
изказване. 
ФИЛИП ТОПОВ: Колеги, в рамките на 30 секунди. Ще гласувам „въздържал се“ по 
следните съображения. Оказва се, че тази първоначалната сделка, която е осъществена, 
е продадена една част от сградния фонд там. Не ме интересува кой го е купил, обаче 
без правно основание закупил и земята на двата ПУП-а, на двете УПИ-та. Тоест в 
момента това, което предлагаме да продадем, може да продадем единствено сградата, 
която е построена на собственика на съседната сграда, калкан ли са, що са, който пък 
без правно основание е закупил на времето тази дето се казва земя. Затова лично аз ще 
гласувам „въздържал се“. И докато не се изчисти тази колизия, смесване на 
собственост и съсобственост, дори и да го продаде господина там, ликвидаторът това 
помещение, просто ще имат разправии, извинявайте за израза, със собственика. Той ще 
започне да му иска наем, защото е купил земята. Затова колеги, мисля, че е по-

разумното да се изчисти тази собственост, да се провери. Най-вероятно тука, не 
допускам умишлено, на един човек, който и да е, да му е продадено нещо, което не му 
се следва. Най-вероятно се касае за техническа грешка. 
ДАНЧО КИРЯКОВ: Оказа се, че не е така. 
ФИЛИП ТОПОВ: Така ли е? 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Преди сесията се установи, че не е така, както имахме опасения с 
вас още в понеделник за това нещо. 

ФИЛИП ТОПОВ: Не знам. Просто това, ако има друга яснота, аз ще ви помоля да я 
дадете, защото онзи ден, когато говорихме в Комисията по законност, точно с вас 
коментирахме този проблем. 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Бих ви я дал, обаче го нямам написано. Не мога да ви го дам чрез 
предаване на разговор, защото това са сериозни неща. Аз трябва да го видя написано.  
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ФИЛИП ТОПОВ: Според мен нуждае се този въпрос от доизясняване. Пак казвам, на 
комисията коментирахме, че е закупен целият поземлен имот от лице, което купува ½ 

от сградния фонд.  

ДАНЧО КИРЯКОВ: Оказа се, че не е така. 
ФИЛИП ТОПОВ: Ако не е така, значи може… 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Но го нямам написано, защото не искам да разказвам разговори. 

ФИЛИП ТОПОВ: Ако това не е така, тогава вече ще разсъждаваме по друг начин. 

АНГЕЛ БЕЗЕРГЯНОВ: Г-н Караджов, имате думата. 
АНАСТАС КАРАДЖОВ: В известна степен питането ми се припокриваше с това на г-
н Топов. От г-н Аршински също чухме някои доводи. Първо, не знаем какво 

продаваме, после не знаем за колко го продаваме. Не са изяснени факти. 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Няма оценка. 
АНАСТАС КАРАДЖОВ: Ясно. Не са изяснени факти, не сме сигурни дали продаваме 
и земята, дали само сградата. Едно формално предложение – да си оттеглите 
докладната. След изясняване, тогава евентуално. 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Г-н Кръстанов, аз не мога да ви дам думата. 
АНГЕЛ БЕЗЕРГЯНОВ: Г-н Мирчев, имате думата, след това г-н Кръстанов. 
ПЕТЪР МИРЧЕВ: Уважаеми г-н председателстващ, уважаеми г-н председател, г-н 

кмет, колеги, гости! Аз също искам да взема становище по тази докладна записка. За 
съжаление, то е отрицателно. За мен също, както и колегите споменаха, част от тях, 

има много неизвестни по тази докладна. Използва се изразът „продължава да генерира 
загуби и е в невъзможност да покрива текущи разходи“. Този термин, особено вторият, 
част от колегите знаят когато е налице какво следва. Не искам да коментирам. Но за 
мен има също неяснота. На следващо място, начинът, по който са формулирани 

четирите проекта на решения. Аз съм „против“ начинът, по който са формулирани и 

ще гласувам „против“, ако докладната не се оттегли от вносителя, защото колеги, ние 
изпадаме в колизия с нормата на чл. 41, ал. 2 от Закона за общинската собственост, 
която именно изисква тази пазарна оценка, за която г-н Киряков, вие споменахте. В 

случая ние даваме свобода на ликвидатора, той да назначи съответният оценител, той 

да прецени пазарната цена. Тоест самият ликвидатор измества нашата роля и нашата 
функция. Аз съм против това нещо на този етап да се прави. И затова в тази връзка 
правя няколко конкретни предложения. Първото предложение, то всъщност не е 
предложение, а призив, аз също ви призовавам да си оттеглите тази докладна записка, с 
цел изясняване на нещата и евентуално след като същите бъдат изяснени по 

съответния ред, да я внесете за ново разглеждане. Ако не възприемете този мой призив, 
аз предлагам единствено, ако ще се гласува по докладната, да се формулира само едно 
единствено проекторешение и то е „Възлага на ликвидатора до следващото заседание 
на Общински съвет, да избере оценител и да ни представи евентуално такава оценка. 
След което ние да преценим какво да правим. Дали да го упълномощаваме, дали да 
продаваме или респективно да преценим, ако от администрацията на Общината имат 
готовност да посочат от къде да се вземат необходимите средства за покриване и 

приключване на производството по ликвидация съответно, но след изясняване на тези 

спорни моменти. Благодаря! 
АНГЕЛ БЕЗЕРГЯНОВ: Благодаря ви, г-н Мирчев. 
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ДАНЧО КИРЯКОВ: Значи аз само ще ви кажа, че за да продаваме ние, трябва да го 
изкараме от баланса на дружеството този имот. Ние не можем да го продаваме ние, пък 
то да стои в баланса на дружеството. 

(Реплика от място на Михаил Генчев /не се чува.) 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Г-н Генчев, не може така. 
АНГЕЛ БЕЗЕРГЯНОВ: Г-н Генчев, ще ви помоля да си имаме уважението, да се 
изслушваме. Г-н Киряков, имате думата.  
ДАНЧО КИРЯКОВ: Как ще говорите върху мене? Това не е възпитано сега. 
АНГЕЛ БЕЗЕРГЯНОВ: Г-н Генчев, моля ви! Г-н Генчев, съобразявайте се с реда в 
залата. Г-н Киряков, заповядайте да си довършите изказването. 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Никога не съм правил така, когато вие се изказвате. Не можем да 
продаваме ние и да правим оценка, след като има ликвидатор. 

(От залата: Ние определяме пазарната цена.) 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Добре. Не може ние да назначим даже оценител, защото нали това 
е право на ликвидатора. Тези аргументи не ги приемам, но понеже виждам, че има 
неяснота и така и така няма да се приеме тази докладна, аз я оттеглям. Голямо скачане. 
АНГЕЛ БЕЗЕРГЯНОВ: Г-н Кръстанов, имате думата. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Въпреки че докладната е оттеглена, г-н Безергянов, 
уважаеми г-н председателю, аз се задълбочих върху този проблем след заседанието на 
комисията. Защото обсъдихме там някои неща, макар и по-набързо. Уважаеми колеги, 

по принцип в случаи като този, ликвидацията на подобно общинско търговско 

дружество или неговата несъстоятелност се решават най-елегантно по един начин. 

Вади се от капитала онези обекти, които представляват интерес за Общината. И могат 
да се извадят всички обекти, които са частна общинска собственост от капитала. И по 
този начин изключително да се облекчи и самата ликвидация, и самият ликвидатор, и 

да се скъси драстично срокът на ликвидация.  Това е въпрос, който ние решаваме. 
Тръгвайки по този път, давайки възможност на ликвидатора да продава обекти частна 
общинска собственост, ние наистина навлизаме в едни води или в една ситуация, която 

е особено неустойчива. Защото еднолично ликвидатора вместо Общинският съвет и 

вместо едноличният орган кметът да предлага и така нататък. Така че моето конкретно 
и категорично предложение в случая е да променим нашата концепция и възглед по 
отношение на ликвидацията на „Смолян Автотранспорт“ в конкретния случай. Да 
извадим от капитала всички онези земя и сгради частна общинска собственост и тогава 
това, което остане като по-малки обекти или като движимо имущество, да го 

предоставим на ликвидатора, за да може да осребрим масата на ликвидацията. 
АНГЕЛ БЕЗЕРГЯНОВ: Г-н Киряков. 
ДАНЧО КИРЯКОВ: Аз все пак съм доволен, че ви сезирах, че трябва да се финансира 
ликвидацията. Няма да стане по друг начин. Съжалявам, че комисиите нямаха кворум. 

Можеше там съвсем да променим решенията или да ги извадим от капитала имотите, 
които са, както каза г-н Кръстанов интересни или да финансираме от бюджета и т. н. 

Но нямаше. Ние само си говорихме с г-н Кръстанов и г-н Хаджихристев, мисля че 
беше, си говорихме за най-различни варианти и подходи. Но от сега нататък мисля, че 
трябва да сте така нащрек, че трябва да се финансира ликвидацията. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Само едно изречение. Трябва да кажете с каква сума и за 
какъв срок. Този, който предлага да финансираме ликвидацията. Трябва да има яснота 
по отношение обема на разходи, които възникват във връзка с това. 
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АНГЕЛ БЕЗЕРГЯНОВ: Колеги, във връзка с това, че докладната записка е оттеглена и 

моите задължения, които сте ми гласували съответно са преизпълнени, г-н Киряков, 
давам ви думата по дневния ред. Заповядайте! 
 

ПО ОСМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Одобряване на промени в 

актуализираната средносрочна бюджетна прогноза  на Община Смолян , за 

периода 2020 – 2022 г., на постъпленията от местни приходи и на разходите за 

местна дейност. 

     ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – кмет на Община 

Смолян 

 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Следваща точка от дневния ред, трета по старата номерация, за да 
не сбъркам номерата. Може би седма вече стана, но трета по старата номерация. 
Одобряване на промени в актуализираната средносрочна бюджетна прогноза на 
Общината. Имате думата. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Това е във връзка с писмо от Министерство на финансите. 
Относно бюджетната процедура за 2020-та общините следва да предоставят този 

доклад, промените в актуализацията на бюджетната прогноза за 2020-2022 г., в частта 
местни дейности. 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Имате думата, колеги! Г-н Иванов. 
СТОЯН ИВАНОВ: Уважаеми г-н председател, уважаеми г-н кмет, уважаеми колеги! 

Бюджетната комисия с 6 „за“, без „против“ и „въздържали се“, прие единодушно така 
направеното предложение. Съображения имаше само от г-н Кръстанов, който каза, че 
ще ги изрази тука. Според мен, за мен е ясно от къде идват тези съображения и затова 
във връзка с този бюджет ще направя един коментар на една публикация във вестник 
„Отзвук“ на 5 август. Една бомба, която хвърли г-н Зарко Маринов в публичното 

пространство, а именно, на първа страница, голям формат „Бюджетът на Община 
Смолян е с 4 млн. лв. дефицит – най-големият в страната, сочи Министерство на 
финансите“, отдолу – „Отзвук“. И по-нататък. Дефицитът, разликата между приходите 
и разходите в бюджета на Община Смолян е 4 018 136 лева. Съвсем отговорно, като 

председател на Комисията, заявявам, че такъв дефицит няма. Ако следваме формулата 
на Зарко Маринов, че разликата между приходите и разходите в бюджета е този 

дефицит, то ако той си беше направил труда да види отчетът за първо тримесечие, 
щеше да види, че приходите в бюджета са 2 000 435, разходите са 3 000 938 или ако 
можем да приемем така, по това време на годината дефицитът е бил 1 000 503 лв. 
Знаете март месец, януари и февруари данъци не се внасят, в април месец, също Зарко 

ако си беше направил труда, щеше да види, че за април месец са събрани още 2 000 100 

и така нататък. След малко ще говоря за финансовото състояние на Общината и към 

първото шестмесечие. Фактът обаче е безспорен, че с разпространявайки в публичното 

пространство тази цифра, бюджетът на Община Смолян е с 4 милиона дефицит, той 

създаде напрежение в социалните мрежи, чрез разпространение с вестника си, в 
електронен, книжен и така нататък. Разпространение във фейсбук и така. И реакциите 
бяха много тежки. Вижте част от тях. „Гербаджийска работа – те освен да съсипват, 
друго не могат“, „Господин Мелемов да си понесе наказанието“, „Къде са парите? Ни 

пътища, ни тротоари. Ако това наистина е факт, кога….“ 

(Димитър Кръстанов, от място: Къде цитира?) 



Протокол № 56/15.08.2019 г.  

  

63 

 

(От залата: Фейсбук.) 

(Димитър Кръстанов, от място: Какъв фейсбук, бе? Г-н председателю!) 

СТОЯН ИВАНОВ: .. прокуратурата ще предприеме действия. 
(Димитър Кръстанов, от място: Фейсбук е анонимна система, не може да четем 

фейсбук.) 

СТОЯН ИВАНОВ: Г-н кмете, Зарко просто е объркал понятията, категориите. Той не е 
направил разлика между дефицит в бюджета и дефицит в бюджетното салдо. След 

малко ще обясня какво представлява и дефицит в бюджетното салдо. Факт е, че се 
създаде напрежение. Факт е, че това напрежение се създаде 3 дена преди номинирането 

на кандидатурите, когато г-н Мелемов беше предложен за трети мандат. Вие виждате 
каква е реакцията. Аз споделям, съвсем така отговорно си мисля, че чрез тази 

публикация е накърнено доброто име, честта и достойнството на кмета. Точно в този 

момент. Г-н кмете, така ако ме послушате, трябва да сезирате Съвета за електронни 

медии. Може да ме ползвате за консултант там.  

(Смях в залата.)  

СТОЯН ИВАНОВ: Защото действително е оронен вашият престиж, вашето 

достойнство, вашата чест. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Не е за първи път, така че… Той и за децата ми коментира, та 
за моята чест.  
СТОЯН ИВАНОВ: Сега, сравнявам двата показателя, от къде идва заблуждението. 

Значи Министерството на финансите коментира шест показателя, които са критерии за 
стабилност и устойчивост. А те са плащанията по дълга, задължения за разходи, поети 

ангажименти за разходи, просрочени задължения, бюджетно салдо – въпросното и 

събираемостта на двата данъка. Вижте какво казва чл. 130 от Закона за публичните 
финанси. Бюджетното салдо, когато в продължение на три бюджетни години е 
отрицателна величина, тогава има проблем. Общината не спазва един от критериите за 
финансова устойчивост и стабилност. Но, ако е направена една снимка на 31 март и то 

е отрицателна величина, това не е никакъв проблем. Ако 2019-та, 2020-та, 2021-ва 
бюджетното салдо е отрицателно, тогава е проблем. Зарко, ако си беше направил 

труда, щеше да види, че на 31.12.2018 г., само 90 дена преди това, бюджетното салдо е 
5 милиона положително. И вие виждате в прогнозата, която ни е представена, че 
бюджетното салдо тази година се планира да е отрицателно, догодина положително, 

по-догодина положително или Общината ще отговаря на този критерий. Сега, ако 
тръгнем да правим анализ на финансовото състояние, защото Зарко го прави, само 

едно искам да кажа. За първите шест месеца на тази отчетна година, Общината е 
събрала 5 800 000 лева. С 300 000т лева повече от миналата година. Не може да кажеш, 

че е разклатена стабилността и нейната устойчивост. Напротив, от както се водят 
статистически данни, от 2012-та година, има публични отчети, това е най-високият 
прираст за първите шест месеца. По-нататък в неговата публикация, ако първата част, 
дали грешка или не, дали се е объркал или не, той е изразил неверни неща, неверни 

данни, невярна информация, в следващата част от неговата публикация, която аз 
наричам манипулация, той говори „Г-н кмета е отличник, защото на 31 март е оставил 

57 милиона поети ангажименти за разходи“. Но Зарко ако беше коректен, защото той 

най-малко 10 пъти е бил тука и аз съм говорил за този показател, той трябваше да 
напише, че на 1.11-ти г-н Мелемов заварва 84 500 000 лв. поети ангажименти за 
разходи, завещани му от Българската социалистическа партия, респективно от г-н 
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Генчев като отговарящ за финансите по онова време – 84 500 000 лв. И действително г-
н Мелемов е отличник, защото за 8 години е успял да стопи 28 милиона от този 

показател. 

(Смях и ръкопляскания в залата.) 

СТОЯН ИВАНОВ: А виждате, че… 

(Реплика на Михаил Генчев, от място / не се чува.) 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Г-н Генчев, моля ви се! После ще ви дам думата и ще се защитите. 
СТОЯН ИВАНОВ: А виждате, че в края на бюджетния тригодишен период, съгласно 

прогнозата, този показател си отива в мярка и ще бъде 20 милиона лева. Дай Боже! И 

по отношение на последната част в публикацията, тоест манипулацията на Зарко 

Маринов, той говори за договори, които са сключени без финансиране. Ами „ВиК“ 

като има финансиране, нали виждате, че една година не може да потегли да прави 

водният цикъл? 

(Димитър Кръстанов, от място: И това е аргумента.) 

СТОЯН ИВАНОВ: Общественият интерес е налагал да се сключат тези договори. Там, 

ако беше си направил труда, щеше да види, че протокол № 2 за строителна линия и 

започване на строителство е изрично указано – ще започне след осигуряване на 
финансиране. Това е по отношение на тази статия. 
(Михаил Генчев, от място: Каза контрольорът.) 

СТОЯН ИВАНОВ: От тук нататък ще коментираме цифрите в точката. Виждате 
предоставената ви докладна записка, че дългът от 13 420 000 ще намалява плавно на 
11 860 000, 7 400 000 и ще стигне 5 500 000 през 2022 година. Предвижда се нов дълг 
от ФЛАГ по финансиране на европроекти, в размер на 3 200 000 лева. Вие знаете, че 
този заем се плаща съвсем малка лихва накрая, а понякога самият фонд поема цялата 
лихва. Приходите регулярно се движат между 15 и 18 милиона за тези три години. 

Бюджетното салдо, за което Зарко се е поизхвърлил, тази година ще бъде съгласно тази 

справка минус 2 милиона 747, догодина 432 плюс, по-догодина – 2 милиона 252 плюс и 

2020-ра – 1 805 000. Това бюджетно салдо с един финансов трансфер от отрицателно 
става положително. Но ако се беше консултирал, нямаше да направи тази глупост, за 
която сега ще си понесе отговорностите, сигурен съм. Ако не наказателни и 

административни, то ще си ги понесе от читателите, тези, които му четат вестника. 
Задълженията за разходи и те са в норма. Тази година 3 200 000, догодина 2 600 000 

лв., 2021-ва – 2 200 000 и накрая за 2022-ра година – задължения за разходи около 2 

милиона. Поетите ангажименти вече казах. Заварени са 55 милиона тази година, в края 
на годината се очакват 39 милиона, през годините, за да стигнат 20 милиона и да 
влезем в норматив. Или в обобщение, предлагам на колегите да подкрепят бюджетната 
прогноза и да бъдат спокойни, че действително финансовото състояние на Общината е 
стабилно.  

(Михаил Генчев, от място: Такава професионална защита.) 

СТОЯН ИВАНОВ: Най-високата събираемост и най-високият приход от както се води 

отчетност и към този момент, към първото шестмесечие. Друг е въпросът, че след тази 

канонада от разходи, които излизат непрекъснато, минимална заплата, деца да 
финансираме, футболисти, новородени и така нататък, може би новият Общински 

съвет ще трябва малко да мръдне данъците нагоре. Приключих. 

(Стефан Сабрутев, от място: Реплика, изказване.) 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Реплика, г-н Сабрутев. 
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СТЕФАН САБРУТЕВ: Както не еднократно съм казвал, г-н Иванов, чете бюджети, 

отчети, прогнози, като дявола евангелието. Не е по-различен и днес. Аз мисля, че вече 
целият град го знае, не ги учудва хората какви празни приказки говори. Аз първо искам 

да честитя на партия ГЕРБ новият член на Общинският съвет и да го поздравим човека. 
Той от дълго време драпа и се бори и най-вероятно е станал и член на партията. Второ. 

Г-н председател, към вас процедурно предложение. Значи мисля, че тази сесия се 
убедихте, че това, което бях предложил преди известно време за квестор, е напълно 

необходимо. Даже аз си мисля, че трябва да поканим психиатър. Има хора, които се 
изказват, които буйстват и трябва да се вземат мерки. Казвам го съвсем отговорно. 

Слушаме празни приказки по половин час, едни и същи неща. Всяка сесия. Заговори ли 

се за едно нещо, то се повтаря 10 пъти. Така. Аз си направих труда да поровя в 
Министерство на финансите и намерих следните справки. Тъй като г-н Иванов казва, 
че г-н Маринов е писал някакви глупости. Значи, ако е така, то трябва да се обърнем 

към министъра на финансите и съответно неговият екип, защото какво четем там. 

Общини с най-голям дял на поетите ангажименти за разходи спрямо годишните 
разходи. Община Смолян, това е към първо тримесечие, 30-ти март – 119 %. На първо 
място, г-н Иванов, и уважаеми съграждани. Това поети договори. Тоест те са се 
увеличили. Какви са договорите, никой не ги показва какви са, защо са и защо сме ги 

поели. По-надолу чета. Общини с отрицателно бюджетно салдо към края на първото 
тримесечие на 2019-та. Община Смолян – - 4 018 136 лева. Чета по-назад. Една 
екселска таблица за размера на просрочените задължения по бюджетите, по области – 

14 121 707 лв. 
(Венера Аръчкова – зам.-кмет на Община Смолян, от място: Области.) 

СТЕФАН САБРУТЕВ: Да, области са. Значи това са все едни такива отрицателни 

явления, за които ние говорим. Г-н кмета каза, че има някакво писмо от Министерство 
на финансите, което налага да направим съответно промяна в средната, в съответната 
прогноза, но тука не е приложено към документите. Кое всъщност налага да 
разглеждаме тази точка? Ако има, дайте го това писмо, защото аз рових така надълбоко 

в документите, те са достатъчно много, но не намерих такова писмо, за да видим каква 
е причината. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Г-жа Аръчкова. 
СТЕФАН САБРУТЕВ: 28.02.2019-та, във връзка с Решение от 31 март. Ама 
извинявайте, 28.02 е било преди около пет месеца и половина. Значи 5 месеца и 

половина сме спали пак. За мен, да ви кажа честно, единствената причина, поради 

която разглеждаме тази точка е следната. Това се вижда, четейки внимателно в 
обяснителната записка от г-н Мелемов, кмет на Община Смолян. В прогнозата за 
общинския дълг и разходите за лихви по него за периода 2020 – 2022 г. на Община 
Смолян, има посочено намерение за поемане на нови кредити от ФЛАГ на стойност за 
целия период – 3 200 000 лева. Средствата са необходими за стартиране, както и за 
предстоящи проекти на Община Смолян. И тук са изброени проекти от 2018-та, след 

това кои ще бъдат подадени 2019-та. За мен единствената причина да разглеждаме тази 

точка е точно това, че трябва да гласуваме, по-нататък също имаме други точки, 7-ма 
мисля, да поемем един нов дълг, което по-нататък ще се изкажа и в тази точка, според 

мен не е законно. Благодаря! 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Ще дам думата на г-жа Аръчкова, но аз казах и ще повторя. 
Във връзка с изготвяне на бюджет 2020 на държавата, Министерство на финансите 
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всяка година го прави и пише всяка година такова писмо, ама вие не сте разбрали. 

Давайте, г-жо Аръчкова. 
ДАНЧО КИРЯКОВ: Дуплика има г-н Иванов. 
СТОЯН ИВАНОВ: Не знам мене ли имаше предвид, партия, мартия и така нататък, 
номинации. То е публично кои са номинациите, г-н Сабрутев. Не съм, никой не ме е 
канил в партия, никой не ме е калесвал. Значи препоръчвам на г-н Сабрутев никога да 
не се изказва неподготвен в тази бюджетна материя, също като Зарко. Също като 
Зарко! Лаик! Не познава материята. Как ще говориш за поети ангажименти, като 

знаеш, че вие оставихте 87, сега са 57. Как ще говориш? Ще говориш за просрочени 

задължения, ама в областта – Баните, Рудозем и така нататък. Тука са 500 хиляди лева 
и са много под нормативите. Значи като не сте подготвени… И друго какво прочете? 

А, за бюджетното салдо. Бюджетното салдо ви казах, декември месец е било 5 

милиона, след три месеца е 4 милиона. Това е трансфери. Един трансфер забавен или 

по-навреме, едно счетоводно записване и бюждетното салдо става отрицателно. Но 
така, както е внушено – 4 милиона, ако ви питам 4 милиона и 18, вие никога няма 
обясните от къде идва това 4 милиона и 18. Каква зависимост? 

 

СТОЯН ИВАНОВ: Каква зависимост е? Защото то е зависимост от цифри, плюсове, 
минуси. Станете и кажете, щом сте компетентен. Зарко да стане да се изкаже, ама и той 

няма да може да каже.  
(Кирил Хаджихристев, от място: Министърът на финансите…) 

СТОЯН ИВАНОВ: Министърът на финансите е писал дефицит в бюджетното салдо, не 
е писал дефицит в бюджета. Две различни неща. И аз съм съгласен, че дефицитът в 
бюджетното салдо е отрицателен и знам елементите как е станало, но вие не знаете и 

спорите, и се опитвате нещо да доказвате тука на феновете си. И така. Да го обясни 

този, който го е написал. Аз за мене си знам. 

(Стефан Сабрутев, от място: Дуплика.) 
ДАНЧО КИРЯКОВ: Това беше дуплика. 
(Стефан Сабрутев, от място: Защо да не може? Това беше реплика.) 
ДАНЧО КИРЯКОВ: А, реплика. Дуплика, извинете, г-н Сабрутев.  
СТЕФАН САБРУТЕВ: Уважаеми г-н Иванов! „Уважаеми“ го слагам в кавички, защото 
не ви уважавам, да ви кажа честно, но сте господин все пак. Да ви кажа, че аз работих 

преди малко с цифри от Министерство на финансите свалени. За разлика от мен, вие 
работихте с едни прогнози, които са написали Община Смолян и които не е ясно дали 

ще се сбъднат. Само искам да заявя от този микрофон, многократно съм го казвал, и 

искам да го запомните всички и гражданите на Смолян, когато г-н Мелемов си тръгне 
на 1 октомври от Община Смолян, дълговете ще бъдат повече, от колкото остави г-жа 
Янкова. Запомнете го добре. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Предизборната кампания почна. Хайде, госпожо Аръчкова, 
отговори му ти. 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Госпожа Аръчкова. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: И ще те помоля да говориш на професионален език. 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Уважаеми г-н председател, уважаеми общински съветници, 

уважаеми г-н кмет, гости! Значи съгласно спазванията на изискванията на чл. 83, ал. 2 
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от Закона за публични финанси и съгласно указанията на Министерство на финансите, 
до 1 септември ние трябва да имаме приета и изпратена в Министерство на финансите 
такава прогноза за този период от време. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Това всяка година се прави, нали? 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Да. В същото време с решение на Общинският съвет  
идентичната прогноза, почти едно към едно, е приета с ваше решение № 52 от 3 януари 

2019 година, тази година. Тази прогноза е веднъж приета от вас с вашето решение от 
31 януари 2019-та. А относно цифрите, които коментира г-н Сабрутев. Да, Община 
Смолян е била в 2011 година с 348 % поети ангажименти спрямо бюджета. И ако си 

спомняте всички, с влизането в сила на Закона за публични финанси, чл. 130, ние не 
отговаряхме на три от показателите. В следващите години показателите се подобриха 
другите два и остана само показателят за поети ангажименти, който в момента е 98 % 

към шестмесечието на 2019 година. Няма как Общината да е работеща община, да 
изпълнява договори по европейски програми, по проекти, без да поема и да изпълнява 
свои ангажименти, свои контрагенти. Това, което цитирате за просрочените 
задължения и за дълга, г-н Сабрутев, е справката за Смолянска област. Отваряйки 

Община Смолян в Смолянската област я няма. Няма този показател да е нарушен. И 

останалите показатели, които се следят по чл. 130 от Закона за публични финанси, ние 
нямаме нарушение. Единственият показател, това ни е показателят, който е за поетите 
ангажименти. Относно отрицателното салдо. Не сравнявайте търговско дружество с 
община. Общината е на касово изпълнение. Касовото изпълнение е реални разходи, 

реални приходи, които като пари са влезнали и като пари са изразходвани. Различно е 
начин на начисляване, различно е начин на разплащане. Тъй че не заради това, че г-н 

Иванов се е изказвал и в негова подкрепа, самите факти са такива. И плаващото салдо е 
затова салдо, което се контролира в края на годината и затова се дава в прогнозите, в 
следващите три години – четири. Три години последователно, ако е отрицателно, вече 
ние ще бъдем в нарушение на показателя. Защото тука попадат всички трансфери, 

всички постъпления, независимо дали са  по европейски програми и проекти и всички 

видове разплащания. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Да се надяваме, че някой вдяна.  
ДАНЧО КИРЯКОВ: Други изказвания и мнения има ли? Г-н Топов. 
ФИЛИП ТОПОВ: Колеги, аз предварително казвам, че ще гласувам с чиста съвест 
„против“ тази прогноза, защото имаше едни указания на министъра на финансите, 
които не се спазват и продължават да не се спазват. Имаше едни указания, ще бъда 
съвсем кратък, да бъдат прекратени договори, дългосрочни договори с изтекъл срок за 
поети ангажименти за разходи. И точно тука е разковничето. Тези договори, не знам 

колко сте прекратили, колко са в наличност, но те също допринасят за влошеното 
финансово състояние. Преди да скочи някой да каже, че сме много добре, ще ви кажа, 
че ние когато приехме тази оздравителна програма, този план за оздравяване, това 
беше по указание на министъра на финансите, който е и сегашният министър на 
финансите. Ние тогава, за да заобиколим, извинявайте за израза, част от неговите 
указания, прекратихме този оздравителен план. Срокът на този оздравителен план 

беше една година. Ние с формираното безпринципно мнозинство от 15 гласа 
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прекратихме този оздравителен план. Януари месец отново с 15-те гласа на 
безпринципното мнозинство приехте тази прогноза. В крайна сметка това наистина е 
прогноза, но нещата тука по никакъв начин не кореспондират с действителното 
фактическо положение. Няма да навлизам въобще в подробности, цифри, таблици и 

прочие. Те са приоритет на финансистите и на икономистите. Относно приказките за 
Заро Маринов, не трябва г-н Иванов да бъдат насочени към Заро Маринов, а към 

министъра на финансите г-н Горанов. Това е официален документ. Ако г-н Горанов е 
вложил нещо в своята дето се казва справка, която е факт, тя е публична, тука говорим 

за една справка на министъра на финансите. Ако има там проблем, търсете го там. 

Стига с този Заро Маринов. Аз категорично ще гласувам „против“ защото не искам да 
ставам съучастник в една прогноза, в кавички, която в никакъв случай няма да бъде 
същата в този вид. И наистина, прав е г-н Сабрутев. Действията, още догодина, по-

догодина, виждате срокът за кога е – до 2022 година. Много ви моля! Поради тези 

съображения категорично „против“ ще гласувам. А който иска, както иска да гласува, 
разбирате ли?  

(Стоян Иванов, от място: Реплика.) 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Реплика, г-н Иванов. 
СТОЯН ИВАНОВ: Г-н Топов, защото той беше помагач на Зарко Маринов в 
разпространение на тази манипулация, не трябва да занимавам Зарко, аз, г-н кмете, те 
моля да сезираш СЕМ, защото има безспорни доказателства. Нека да дойде резултата 
от СЕМ, след това ще имаш възможност да търсиш и други отговорности, наказателни 

отговорности. По отношение на това, че ние сами тука с мнозинство сме се измъкнали 

от режим на финансово оздравяване, това е пълен смях, г-н Топов. Ние без да 
изпълним показателите как да стане тази работа? Искаш да ти ги кажа сега всичките 
шест показатели? Всичките влезнаха в норма. Как да стане така с гласове? Не става 
така. Един-единствен показател, който социалистите оставиха и скоро няма да се 
измъкнем от него. Това е. В момента Общината е в абсолютно стабилно и устойчиво 

състояние, в момента. Това е!  
ДАНЧО КИРЯКОВ: Г-н Караджов. 
АНАСТАС КАРАДЖОВ: Уважаеми г-н Киряков, уважаеми г-н Мелемов! Не мислех да 
взема дума по тази точка, тъй като не се чувствам корифей във финансите, за разлика 
от г-н Иванов, но има нещо, което ме смущава. Г-н Мелемов няколко пъти съобщи, че 
това всяка година се прави. Предполагам, че средносрочната бюджетна прогноза всяка 
година се изисква, което е най-нормалното. Но ние тука одобряваме промени в тази 

средносрочна прогноза. И моят въпрос е именно какви точно промени се налага да 
направим и дали сме я внесли и в последствие сме осъзнали, че нещо сме пропуснали?  

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Всяка година се прави бюджет. Няма как да няма нов бюджет. 
Не може… 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Ако си бяхте направили една сверка с приетото решение и с 
предишният път, където ви е прогнозата, 2019-та до 2021-ва, 2020-та и 2022-ра, щяхте 
да си ги установите нещата. В крайна сметка аз пак казвам, прогноза такава, каквато ви 

е предложена, има приета на 31 януари 2019 година. Тази прогноза е изпратена в 
Министерството и Министерството ни искат новата прогноза, съгласно чл. 83, ал. 2. 
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Единствената прогноза е в трансферите по програма ФЛАГ, европейски средства и 

транферите между различните второстепенни разпоредители. Друга промяна 
специално в местни дейности ние нямаме. 
(Стефан Сабрутев, от място: Реплика имам.) 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Реплика, г-н Сабрутев. 
СТЕФАН САБРУТЕВ: Г-н Караджов, сега най-вероятно разбрахте, че по принцип това 
са прогнози, както преди малко казах, и тези прогнози не ги правим добре и те не 
сбъдват. И както се изказах одеве, единствената причина, за да гласуваме в момента 
нов план е точно 3 200 000 лева. Не го ли разбрахте? Нищо друго не е променено. 

Просто ние трябва да натоварим Общината с още един дълг от 3 200 000 лв. Това 
трябва да решим сега. И трябва всеки да се замисли дали трябва да го правим или не. 
Аз лично и нашата група ще бъдем „против“. 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Други мнения и изказвания има ли? 

(Венера Аръчкова, от място: Искам да попитам, репликата нали беше към мен?) 

(Стефан Сабрутев, от място: Не, на г-н Караджов. Аз на вас реплика не мога да 

правя, защото не виждам в Правилника такава възможност.) 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Не виждам други… А, г-н Кръстанов. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Благодаря ви, г-н председателю! Уважаеми г-н кмете, 
уважаеми колеги! Има един проблем, който реално съществува и който не може да 
бъде подминат, когато става дума за това какви ресурси отделяме, за да развиваме 
проекти и програми на Общината. И за да развиваме въобще общината. И това е 
тежкият недостиг на местни приходи в частта „продажби“. Никой по никакъв начин и 

аз това споделих и в комисията, не го казвам за първи път, ние имаме един кух обем от 
приходи, който върви през годините и който изкуствено увеличава, надува числото на 
общинския бюджет на Смолян. И затуй ни се налага сега фактически да търсим 

кредитиране за участието на Общината в определени начинания, без да ги дефинирам 

конкретно, защото в местните приходи ние имаме една не лоша събираемост, и друг 
път съм го казвал, сравнително добра, но в частта приходи от продажби ние имаме 
тежка значително така създаваща напрежение и проблем в разплащанията. Така един 

недостиг като цяло. И както се казва, очакваме и приходи, които знаем, че няма да 
бъдат реализирани. Ако ние, нека да погледнем нещата в алтернативен вариант, ако 

ние планираме ефективно в бюджета на Общината реалните възможни приходи от 
продажби, ние практически ще спечелим повече, защото ще кажем на целия останал 
свят, в това число на дирекция „Финанси на общините“ в Министерство на финансите, 
това са нашите възможности. Това е реалното състояние. Община Смолян не може по 
този начин да генерира приходи, с които да гарантира местните си разходи. И това е за 
мен, което е. И категорично трябва да се осъзнаят всички, което е безспорно, което 

никой не оспорва, и което трябва да ни даде съзнанието, че ние тук според мен не 
прилагаме най-адекватният подход.  

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Абсолютно е прав! Благодаря за това изказване! Наистина с 
продажбите имаме проблеми. Винаги го давам като емблематичен пример училището в 
Белев дол. Преди 7 години имаше кандидат да го купи, Общинският съвет каза „не“. Не 
съм ходил, може и да е паднало. 
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ДАНЧО КИРЯКОВ: Други мнения и изказвания? 

(Димитър Кръстанов, от място: Това реплика, значи дуплика.) 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Добре, заповядайте! 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ:  Искате да ме върнете към ония времена, когато тук ви 

молех като заместник-областен управител да гласувате за стълб, за трафопост, и за 
водоем, а вие искахте от Дора Янкова заместник-председател. Ама моля ви се! Нека не 
се връщаме в тази смешна ситуация. 
(Филип Топов, от място: Реплика.) 

ДАНЧО КИРЯКОВ: На кого? 

(Филип Топов, от място: На г-н Кръстанов.) 

(Смях в залата.) 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Това беше реплика. На репликата реплика не може. Това беше 
реплика. Подлагам на гласуване прекратяване на разискванията.  
(Димитър Кръстанов, от място: Аз се изказах, кметът ми направи реплика, аз му 

направих дуплика. Ако той ми направи реплика, ще му направя дуплика и на него.) 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Ама не може реплика на репликата. Това казвам аз. 
(От залата: Изказване.) 

(Димитър Кръстанов, от място: Г-н председател, аз направих изказване. Кметът ми 

направи реплика, аз му направих дуплика.) 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Така е и е приключила процедурата с възможност за правене на 
реплики за вас. След като вие сте направили дуплика, е приключила процедурата. 
Съгласен ли сте? 

(Димитър Кръстанов, от място: Мога да правя дуплика на всяка реплика поотделно.) 

(Филип Топов, от място: Аз правя…) 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Г-н Топов, имаш мерак да се изкажеш, заповядай на микрофона. 
Против Правилника, заповядай! 

(Димитър Кръстанов, от място: Не е против Правилника.) 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Моля ви се! С вашата дуплика приключва повече реплики. С 

вашата дуплика приключват повече реплики. 

ФИЛИП ТОПОВ: Сега да не навлизаме в подробности. Правя реплика на изказването 

на г-н Кръстанов, за да изразя отношение по изказването на г-н Иванов. Ние всяка 
година приемаме кухи бюджети в приходната част. Самият г-н Иванов казва, че 
събираме горе-долу 17 и горе-долу 18 милиона, като приходна част. Защо всяка година, 
всяка година се приема кух бюджет при условие, че се знае, че тази приходна част 
няма да бъде изпълнена на половина? Той ви го обясни г-н Кръстанов за какво става 
реч.  

ДАНЧО КИРЯКОВ: Така. Не виждам повече желаещи за изказване. Подлагам на 
гласуване прекратяване на разискванията. Който е „за“, моля да гласува. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 16, „ПРОТИВ“ – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0. 

ДАНЧО КИРЯКОВ: 16 „за“, претратяваме раизскванията. Поименно гласуване колеги. 

 

Поименно гласуване на проекта за решение по т. 8 от дневния ред: 
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1. Анастас Караджов   – „въздържал се“ 

2. Ангел Безергянов    – „за“ 

3. Анита Чолакова   – „за“ 

4. Валентин Кюлхански    – отсъства  
5. Валентин Цолов    – отсъства 
6. Данчо Киряков    – „за“ 

7. Димитър Кръстанов    – „въздържал се“ 

8. Димитър Николов    – „за“ 

9. Екатерина Гаджева   – отсъства 
10. Елисавета Лободова    – „въздържала се“ 

11. Ивайло Халваджиев    – „за“ 

12. Иван Пищалов     – отсъства 
13. Илия Томов     – „въздържал се“ 

14. Кирил Хаджихристев   – „въздържал се“ 

15. Коста Начев     – отсъства 
16. Костадин Василев    – отсъства 
17. Мариана Сивкова    – отсъства 
18. Мария Семерджиева    – отсъства 
19. Марияна Методиева    – отсъства 
20. Милен Журналов    – отсъства 
21. Милен Пачелиев    – „въздържал се“ 

22. Михаил Генчев    – „въздържал се“ 

23. Петър Мирчев     – „за“ 

24. Салих Аршински    – отсъства 
25. Славка Каменова    – отсъства 
26. Стефан Сабрутев    – „против“ 

27. Стоян Иванов     – „за“ 

28. Филип Топов     – „против“ 

29. Юлия Кисьова     – отсъства 
 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Моля, обявете резултата. 
(Анелия Кехайова: 7 „за“, 2 „против“ и 7 „въздържали се“.) 

ДАНЧО КИРЯКОВ: 7 „за“, 2 „против“ и 7 „въздържали се“, докладната записка не се 
приема. 
 

               Общинският съвет след като се запозна с докладната записка на Кмета на 
Община Смолян – НИКОЛАЙ ТОДОРОВ МЕЛЕМОВ, на основание чл.21, ал.1, т.12 и 

ал.2 и чл.27, ал.3  от Закона за местното самоуправление и местната администрация, 
чл.83, ал.2 от Закона за публичните финанси и Наредбата за условията и реда за 
съставяне на тригодишната прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, 
изпълнение и отчитане на бюджета на Община Смолян 

 

Р Е Ш И: 

 

Предложеният проект за решение не се приема /чл. 27, ал. 3 от ЗМСМА/. 
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ПО ДЕВЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Предложение за включване на 

общински детски градини и училища в Списъка със защитените детски градини и 

защитените училища за учебната 2019/2020 година. 

ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – кмет на Община Смолян 

 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Следваща докладна записка е предложение за включване на 
общински детски градини и училища в Списъка със защитени детски градини и 

училища за учебната 2019/2020 година. Да изчакаме ли вносителят? 

(Стефан Сабрутев, от място: Разбира се. 5 минути почивка.) 

(Димитър Кръстанов, от място: Почвам да си мисля дали не продължим заседанието 

утре.) 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Умувам по този въпрос, но аз мисля още малко усилия, да минем 

още няколко точки, които са така мисля важни и съм ги предложил напред в дневния 
ред. 

(Филип Топов, от място: Значи няма правна възможност да отлагаме от днес за 

утре.) 

(Димитър Кръстанов, от място: Как да няма?) 

(Филип Топов, от място: Бихте ли ми позволили на микрофона?) 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Да. Заповядайте! 
ФИЛИП ТОПОВ: Значи, за да се отлага заседанието за друга дата, трябва да се пусне 
обявление, да се насрочи и така нататък. Просто няма как. 
ДАНЧО КИРЯКОВ: Мисля, че сме правили такава процедура за продължение на 
заседанието.  

ФИЛИП ТОПОВ: Вероятно там сме сгрешили. Нека да не повтаряме още веднъж тази 

грешка. 
(Димитър Кръстанов, от място: С мнозинство можем да решим този въпрос без 

никакъв проблем.) 

(Разисквания в залата.) 

(Реплика на Филип Топов, от място / не се чува.) 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Това е различно, г-н Топов. 
(Димитър Кръстанов, от място: Това е друг казус.) 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Г-н кмете, стара четвърта точка. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Ежегодно преди новата учебна година включваме общински 

детски градини и училища в списъка със защитени детски градини и училища. Няма 
какво да добавя. 
ДАНЧО КИРЯКОВ: Имате думата, колеги. 

(Стефан Сабрутев, от място: Процедура.) 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Г-н Сабрутев. 
(Стефан Сабрутев, от място: Да прекратим разискванията.) 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Има предложение за прекратяване на разискванията. Който е „за“ 

моля да гласува. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 15, „ПРОТИВ“ – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0. 

ДАНЧО КИРЯКОВ: С 15 „за“ прекратяваме разискванията. Подлагам на гласуване 
докладната записка с решенията в нея. Явно гласуване, колеги. Който е „за, моля да 
гласува. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 15, „ПРОТИВ“ – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0. 
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ДАНЧО КИРЯКОВ: С 15 гласа „за“ докладната записка се приема. 
 

Общинският съвет след като се запозна с докладната записка на Кмета на Община 
Смолян – НИКОЛАЙ ТОДОРОВ МЕЛЕМОВ, на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от 
Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 5, ал. 1 от ПМС 

№121/23.06.2017 г. за приемане на критерии за определяне на защитените детски 

градини и защитените училища и на условия и ред за тяхното допълнително 
финансиране   
 

Р Е Ш И: 

 

1. Предлага на Министерство на образованието и науката в Списъка на защитените 
детски градини и защитените училища за учебната 2019/2020 година да бъдат 
включени следните общински детски градини и училища на територията на община 
Смолян: 

- Детска градина „Дъга“ – с. Смилян 

- Детска градина „Русалка“ – с. Търън 

- Детска градина „Изворче“ – с. Момчиловци 

- Детска градина „Детелина“ – с. Широка лъка 
- Основно училище „Никола Й. Вапцаров“ – с. Широка лъка 
- Основно училище „Св. св. Кирил и Методий“ – с. Смилян 

- Основно училище „Стою Шишков“ – с. Търън 

- Основно училище „Св. св. Кирил и Методий“ – с. Момчиловци 

- Основно училище „Св. св. Кирил и Методий“ – с. Арда 
2. Възлага на Кмета на община Смолян да внесе в Министерство на образованието 

и науката, в изискуемия по чл. 5, ал. 2 от ПМС №121/23.06.2017 г. срок, мотивирано 

писмено предложение за включване на посочените в т. 1 детски градини и училища в 
Списъка на защитените детски градини и защитените училища за учебната 2019/2020 

година.  
 

 

ПО ДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Предложение за включване на 

общински детски градини и училища в Списъка на средищните детски градини и 

училища за учебната 2019/2020 година. 

ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – кмет на Община Смолян 

 

ДАНЧО КИРЯКОВ:  Следваща докладна записка, аналогична. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Аналогична, за средищни детски градини и училища. 
ДАНЧО КИРЯКОВ: Имате думата, колеги. Предложение за прекратяване на 
разискванията. Който „за“, моля да гласува. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 14, „ПРОТИВ“ – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0. 

ДАНЧО КИРЯКОВ: 14 гласа „за“, прекратяваме разискванията. Явно гласуване, 
колеги.  Който е „за“ предложението на г-н кмета и решенията в нея, моля да гласува. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 15, „ПРОТИВ“ – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0. 

ДАНЧО КИРЯКОВ: С 15 гласа „за“ докладната записка се приема.  
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                 Общинският съвет след като се запозна с докладната записка на Кмета на 
Община Смолян – НИКОЛАЙ ТОДОРОВ МЕЛЕМОВ, на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 

и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 3, ал. 1 

от ПМС №128/29.06.2017 г. за определяне на критерии за включване в Списъка на 
средищните детски градини и училища 
 

Р Е Ш И: 

 

1. Предлага на Министерство на образованието и науката в Списъка на средищните 
детски градини и училища за учебната 2019/2020 година да бъдат включени следните 
общински детски градини и училища на територията на община Смолян: 

- Детска градина „Русалка“ – с. Търън 

- Детска градина „Изворче“ – с. Момчиловци 

- Основно училище „Стою Шишков“ – с. Търън 

- Основно училище „Св. св. Кирил и Методий“ – с. Момчиловци 

- Основно училище „Св. св. Кирил и Методий“ – с. Арда 
2. Възлага на Кмета на Община Смолян да внесе в Министерство на образованието 

и науката, в изискуемия по чл. 3, ал. 2 от ПМС №128/29.06.2017 г. срок, мотивирано 

писмено предложение за включване на посочените в т. 1 общински детски градини и 

училища в Списъка на средищните детски градини и училища за учебната 2019/2020 

година. 
 

 

ПО ЕДИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Разрешение за формиране на 

паралелки и групи с брой на учениците и на децата в тях под определения 

минимум за учебната 2019/2020 година.  

ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – кмет на Община Смолян 

 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Следваща докладна записка. Разрешение за формиране на 
паралелки и групи с брой на учениците и децата под определения минимум. 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Маломерните, да. 
ДАНЧО КИРЯКОВ: Маломерните. Имате думата, колеги. Не виждам желаещи. 

Предлагам да гласуваме прекратяване на разискванията. Който е „за“, моля да гласува. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 14, „ПРОТИВ“ – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0. 

ДАНЧО КИРЯКОВ: С 14 гласа „за“ прекратяваме разискванията. Който е „за“ 

приемане на докладната записка и решенията в нея, явно гласуване, моля да гласува. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 15, „ПРОТИВ“ – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0. 

ДАНЧО КИРЯКОВ: С 15 гласа „за“ докладната записка се приема. 
 

 

Общинският съвет след като се запозна с докладната записка на Кмета на Община 
Смолян – НИКОЛАЙ ТОДОРОВ МЕЛЕМОВ, на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от 
Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 68, ал. 1, чл. 69 и 

чл. 59 от Наредба за финансирането на институциите в системата на предучилищното и 

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

училищно образование на всяко дете в общината 
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Р Е Ш И: 

 

1. Разрешава за учебната 2019/2020 година формиране на маломерни 

самостоятелни паралелки по чл. 68, ал. 1 от Наредба за финансирането на 
институциите в системата на предучилищното и училищното образование, с брой на 
учениците в паралелка не по-малко от 10, както следва: 

 

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

2. Разрешава за учебната 2019/2020 година формиране на маломерни 

самостоятелни и слети паралелки по чл. 69 от Наредба за финансирането на 
институциите в системата на предучилищното и училищното образование, с брой на 
учениците в паралелка по-малко от 10, както следва: 

№ по 

ред 

 

Училище / град, село 

 

Клас / паралелка 

Брой 

ученици в 

паралелка 

 1. ОУ „Стою Шишков” - 

с.  Търън 

III клас                    1 самостоятелна 
IV клас                    1 самостоятелна                    
VI клас                    1 самостоятелна 
VII клас                  1 самостоятелна 

11 

12 

16 

10 

2. ОУ „Юрий Гагарин”-  гр. 

Смолян 

III клас                    1 самостоятелна 
IVклас                     1 самостоятелна 
VI клас                    1 самостоятелна 
VII клас                  1 самостоятелна  

12 

13 

17 

17 

3. ОУ „Св. св. Кирил и 

Методий“ – с. 
Момчиловци 

III клас                    1 самостоятелна 
V клас                     1 самостоятелна 
VII клас                  1 самостоятелна 

10 

11 

        10 

4. ОУ „Св. св. Кирил и 

Методий” – с. Смилян 

III клас                    1 самостоятелна 
V клас                     1 самостоятелна               

13 

15 

5. СУ „Отец Паисий“ – гр. 

Смолян 

II клас                     1 самостоятелна 
X клас                     1 самостоятелна         

14 

10 

6. СУ „Св. св. Кирил и 

Методий“ – гр. Смолян 

XII клас                  1 самостоятелна         11 

7. ОУ „Стою Шишков“ – 

гр. Смолян 

VI клас                    2 самостоятелни 

 

29  

/17 и 12/ 

№ по 

ред 

 

Училище / град, село 

 

Клас / паралелка 

Брой 

ученици в 

паралелка 

 1. ОУ „Св. св. Кирил и 

Методий” – с. Арда 
I и IV клас                  1 слята 
II клас            няма записани ученици         

III клас                        1 самостоятелна 
V клас            няма записани ученици 

VI и VII клас              1 слята 

4 /2+2/ 

0 

3 

0 

5 /3+2/ 
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  За посочените по-горе училища се прилагат разпоредбите на чл. 68, ал. 4-7 от 
Наредба за финансирането на институциите в системата на предучилищното и 

училищното образование.    
 

3. Разрешава за учебната 2019/2020 година формиране на група по чл. 59 от 
Наредба за финансирането на институциите в системата на предучилищното и 

училищното образование, с брой на децата в групата, както следва: 

4. Възлага на Кмета на Общината да предприеме необходимите действия за 
привеждане на приетите по точки 1, 2 и 3 решения в изпълнение. 
              

 

ПО ДВАНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Поемане на дългосрочен дълг 

от ДЗЗД „Фонд за устойчиви градове”, по реда на Закона за общинския дълг във 

връзка с проект „Обновяване и енергийна ефективност на културна 

инфраструктура – сграда на Планетариум Смолян“ 

ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – кмет на Община Смолян 

 

 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Следваща докладна записка – поемане на дългосрочен дълг от 
„Фонд за устойчиви градове“. Г-н кмете, имате думата. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Поемане, става въпрос за проект „Обновяване и енергийна 
ефктивност на Планетариума“. 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Имате думата, колеги. Г-н Сабрутев. 
СТЕФАН САБРУТЕВ: Аз ще зачета преди решението частта, която е записана в 
докладната. „Във връзка с гореизложеното и в изпълнение на Решение на Общински 

съвет – Смолян № 748 от 29.03.2018 г. и на основание чл. 17, ал. 1 от Закона за 
общинския дълг, чл. 21, ал. 1, т. 10 и чл. 27, ал. 5 от Закона за местното самоуправление 
и местната администрация, предлагам Общинският съвет да вземе следното решение.“ 

И тъй като сега ще ви зачета чл. 17а, искам да го изслушате какво гласи той, чл. 17а, ал. 

1, която сте цитирали в докладната. Общинският съвет не може да приема решения за 
поемане на дългосрочен дълг, след изтичане на 39 месеца от неговото избиране. 

2. ОУ „Св. св. Кирил и 

Методий” –  

с. Момчиловци 

I  клас                         1 самостоятелна 
II клас                         1 самостоятелна 
IV клас                       1 самостоятелна 
VI клас                       1 самостоятелна 

6 

8 

6 

7 

3. ОУ „Н. Й. Вапцаров” –  

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

4 /3+1/ 

5 /3+2/ 

4 

8 /5+3/  

4. ОУ „Стою Шишков” - 

с. Търън 

I клас                          1 самостоятелна 
II клас                         1 самостоятелна 

5 

7 

№ по 

ред 

Детска градина /  

град, село 

Град, село / група Брой деца 

 1. ДГ „Дъга” – с.  Смилян с. Могилица                      1 група 6 
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Поради тази причина каквото и да решим, това ще бъде незаконосъобразно. Предлагам 

кметът да я оттегли. Трябвало е малко по-рано да се сетите. Тоест около 8-9 месеца 
преди новите избори. Благодаря! 
ДАНЧО КИРЯКОВ: Има нещо, което разбирам… Г-жа Аръчкова, имате думата. 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Г-н Сабрутев, има изключения на тези неща. Това е по 
европейски програми и проекти се финансират, а това е новият модел, тъй наречената 
„Фонд за устойчиви градове“. Там ние сме подали документи и сме кандидатствали за 
с проект за финансиране на Планетариума – Смолян. Проектното предложение е 
прието. В крайна сметка минато е на обществено обсъждане, минати са всички 

параметри. В крайна сметка „Фонд за устойчиво развитие“, просто на нас ни е 
необходимо ваше решение. Независимо, че има срок. Има изключения, посочени са. 
(Стефан Сабрутев, от място: Реплика.) 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Заповядайте, г-н Сабрутев! 
СТЕФАН САБРУТЕВ: Значи, ако е имало изключения е трябвало да ги посочите в 
докладната. Значи пак не сте подготвени, защото това, което сте цитирали като чл. 17, 

ал. 1 гласи точно това. Изключенията можеше да посочите на база на кои изключения 
ще се позовете. Сега ние няма да имаме времето тука да дискутираме. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Да. Вие можете да гласувате „против“ , Планетариумът 40 

години чака ремонт. Така че няма проблеми, въпросът е да се знае. 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Веднага ви зачитам, чл. 84, ал. 1 и ал. 5 от Закона за държавния 
бюджет на Република България за 2019 година е решен проблемът с поемането на дълг 
от общините над 50 % праг по Закона за публични финанси и програмата за 
финансиране на устойчиви градове. Ограничението от 39 месеца за вземане на 
решението не важи за случаите, базирайки се на чл. 17а, ал. 2 от Закона за общински 

дълг. Причината е, че Законът в случая и Законът за държавния бюджет е предвидено 

дългът по финансовите инструменти да е извън чл. 32 от Закона за публични финанси. 

Това е методиката и това е, което е пратено. 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Други мнения, колеги, има ли? Не виждам. Предлагам да 
гласуваме прекратяване на разискванията. Който е „за“, моля да гласува. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 15, „ПРОТИВ“ – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0. 

ДАНЧО КИРЯКОВ: С 15 гласа „за“ прекратяваме разискванията. Поименно гласуване, 
колеги. 

 

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

1. Анастас Караджов   – „въздържал се“ 

2. Ангел Безергянов    – „за“ 

3. Анита Чолакова   – „за“ 

4. Валентин Кюлхански    – отсъства  
5. Валентин Цолов    – отсъства 
6. Данчо Киряков    – „за“ 

7. Димитър Кръстанов    – „въздържал се“ 

8. Димитър Николов    – „за“ 

9. Екатерина Гаджева   – отсъства 
10. Елисавета Лободова    – „въздържала се“ 

11. Ивайло Халваджиев    – „за“ 

12. Иван Пищалов     – отсъства 
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13. Илия Томов     – „въздържал се“ 

14. Кирил Хаджихристев   – не участва в гласуването 

15. Коста Начев     – отсъства 
16. Костадин Василев    – отсъства 
17. Мариана Сивкова    – отсъства 
18. Мария Семерджиева    – отсъства 
19. Марияна Методиева    – отсъства 
20. Милен Журналов    – отсъства 
21. Милен Пачелиев    – „въздържал се“ 

22. Михаил Генчев    – „въздържал се“ 

23. Петър Мирчев     – „за“ 

24. Салих Аршински    – отсъства 
25. Славка Каменова    – отсъства 
26. Стефан Сабрутев    – „въздържал се“ 

27. Стоян Иванов     – „за“ 

28. Филип Топов     – „въздържал се“ 

29. Юлия Кисьова     – отсъства 
 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Моля, обявете резултата. 
(Анелия Кехайова: 7 „за“, без „против“, 8 „въздържали се“.) 

ДАНЧО КИРЯКОВ: 7 гласа „за“, без „против“ и 8 „въздържали се“, докладната записка 
не се приема. 
 

                 Общинският съвет след като се запозна с докладната записка на Кмета на 
Община Смолян – НИКОЛАЙ ТОДОРОВ МЕЛЕМОВ, на основание чл.17, ал.1 от 
Закона за общинския дълг, чл.21, ал.1, т.10 и чл. 27, ал. 5 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация 
 

Р Е Ш И: 

 

Предложеният проект за решение не се приема /чл. 27, ал. 4 от ЗМСМА/. 

 

ПО ТРИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Създаване на звено за 

предоставяне на услугата „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с 
увреждания“ във връзка с изпълнението на проект BG05M9OP001-2.040-033 

„Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания от Община Смолян“, 

по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, Процедура 

чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-

2.040 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 2”. 

                    ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – кмет на Община Смолян 

 

 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Следваща докладна записка. Създаване на звено за предоставяне 
на услугата „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания“. Г-н кмете, 
имате ли да добавите нещо? 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Няма какво да добавя. 
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ДАНЧО КИРЯКОВ: Имате думата, колеги. Не виждам желаещи. Да гласуваме 
прекратяване на разискванията тогава. Който е „за“, моля да гласува. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 16, „ПРОТИВ“ – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0. 

ДАНЧО КИРЯКОВ: 16 гласа „за“, прекратяваме разискванията. Явно гласуване, 
колеги. Който е „за“ приемане на докладната записка, моля да гласува. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 15, „ПРОТИВ“ – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 1. 

ДАНЧО КИРЯКОВ: С 15 „за“ и 1 „въздържал се“, докладната записка се приема. 
 

                 Общинският съвет след като се запозна с докладната записка на Кмета на 
Община Смолян – НИКОЛАЙ ТОДОРОВ МЕЛЕМОВ, на основание чл. 21, ал. 1, т.23 

от Закона за местното самоуправление и местната администрация, 
 

Р Е Ш И: 

 

1. Създава Звено към дирекция „Международни проекти програми и обществени 

дейности“ в Община Смолян, което да действа като оператор/доставчик на услугата 
Патронажна грижа за възрастни хора и хора с увреждания, в рамките на проект 
BG05M9OP001-2.040-033 “Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания 
от Община Смолян“, по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-

2020. 

2. Възлага на Кмета на Община Смолян да извърши всички необходими правни 

действия за възлагане на услугата от общ икономически интерес  Патронажна грижа за 
възрастни хора и лица с увреждания в съответствие с изискванията на Решението на 
ЕК от 20 декември 2011г. за УОИИ и указанията на Оперативна програма „Развитие на 
човешките ресурси“.  

 

 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Следваща докладна записка. 
 

ПО ЧЕТИРИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Упълномощаване на 

Кмета на Община Смолян за издаване на запис на заповед в полза на 

Министерство на труда и социалната политика, главна дирекция „Европейски 

фондове, международни програми и проекти“, определена за 

Управляващ орган на Оперативната програма „Развитие на човешките ресурси“ 

2014-2020, обезпечаващ авансово плащане по договор № BG05M9OP001-2. 040 -

0033 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания от Община 

Смолян“, изпълняван от Община Смолян. 

   ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – кмет на Община Смолян 

 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Упълномощаване на кмета на Община Смолян за издаване на 
запис на заповед в полза на Министерство на труда. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Няма какво да добавя. 
ДАНЧО КИРЯКОВ: Няма какво да добави вносителят. Имате думата, колеги. Не 
виждам желаещи. Да гласуваме прекратяване на разискванията. Който е „за“, моля да 
гласува. 
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ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 17, „ПРОТИВ“ – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0. 

ДАНЧО КИРЯКОВ: 17 гласа „за“, прекратяваме разискванията. Поименно гласуване. 
 

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

1. Анастас Караджов   – „за“ 

2. Ангел Безергянов    – „за“ 

3. Анита Чолакова   – „за“ 

4. Валентин Кюлхански    – „за“ 

5. Валентин Цолов    – отсъства 
6. Данчо Киряков    – „за“ 

7. Димитър Кръстанов    – „за“ 

8. Димитър Николов    – „за“ 

9. Екатерина Гаджева   – отсъства 
10. Елисавета Лободова    – „за“ 

11. Ивайло Халваджиев    – „за“ 

12. Иван Пищалов     – отсъства 
13. Илия Томов     – „за“ 

14. Кирил Хаджихристев   – „за“ 

15. Коста Начев     – отсъства 
16. Костадин Василев    – отсъства 
17. Мариана Сивкова    – отсъства 
18. Мария Семерджиева    – отсъства 
19. Марияна Методиева    – отсъства 
20. Милен Журналов    – отсъства 
21. Милен Пачелиев    – „за“ 

22. Михаил Генчев    – „за“ 

23. Петър Мирчев     – „за“ 

24. Салих Аршински    – отсъства 
25. Славка Каменова    – отсъства 
26. Стефан Сабрутев    – „за“ 

27. Стоян Иванов     – „за“ 

28. Филип Топов     – „за“ 

29. Юлия Кисьова     – отсъства 
 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Моля, обявете резултата. 
(Анелия Кехайова: 17 „за“, без „против“ и „въздържали се“.) 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Със 17 гласа „за“, без „против“ и „въздържали се“, докладната 
записка се приема. 
 

Общинският съвет след като се запозна с докладната записка на Кмета на Община 
Смолян – НИКОЛАЙ ТОДОРОВ МЕЛЕМОВ, на основание чл. 21, ал. 1, т. 10 и чл. 27, 

ал. 4 и 5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация 
 

Р Е Ш И: 
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    1.  Упълномощава  Кмета на Община Смолян да  подпише  запис на заповед по 

утвърдения  образец, в полза на Министерство на труда и социалната политика, главна 
дирекция „Европейски фондове, международни програми и проекти“, определена за 
Управляващ орган на Оперативната програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-

2020, в размер на 63 638,40  лв. (шестдесет и три хиляди шестстотин тридесет и осем 

лева и четиридесет стотинки), за обезпечаване на стойността на авансово плащане по 

договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2. 040 -

0033 “Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания от Община Смолян“, 

изпълняван от Община Смолян. 

 

 

ПО ПЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Обезпечаване на авансово 

плащане по Административен договор за предоставяне на безвъзмездна 

финансова помощ № РД-02-37-107/12.12.2018г. и номер от ИСУН- № 

BG16RFOP001-5.002-0024-С01 „Създаване на дневен център за подкрепа на лица с 
различни форми на деменция и техните семейства в гр. Смолян“, по процедура за 

директно предоставяне № BG16RFOP001-5.002 „Подкрепа за 

деинституционализация на социалните услуги за възрастни и хора с увреждания” 

с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 -2020 

г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално 

развитие“.    

   ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – кмет на Община Смолян 

 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Следваща докладна записка, обезпечаване на авансово плащане. 
Г-н Мелемов, имате ли да добавите нещо? 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Няма какво да добавя.  
ДАНЧО КИРЯКОВ: Имате думата, колеги. Не виждам желаещи. Да гласуваме 
прекратяване на разискванията. Който е „за“, моля да гласува. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 17, „ПРОТИВ“ – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0. 

ДАНЧО КИРЯКОВ: 17 гласа „за“, без „против“ и „въздържали се“, прекратяваме 
разискванията. Поименно гласуване, колеги. 

 

Поименно гласуване на проекта за решение по т. 15 от дневния ред: 
 

1. Анастас Караджов   – „въздържал се“ 

2. Ангел Безергянов    – „за“ 

3. Анита Чолакова   – „за“ 

4. Валентин Кюлхански    – „за“  

5. Валентин Цолов    – отсъства 
6. Данчо Киряков    – „за“ 

7. Димитър Кръстанов    – „за“ 

8. Димитър Николов    – „за“ 

9. Екатерина Гаджева   – отсъства 
10. Елисавета Лободова    – „въздържала се“ 

11. Ивайло Халваджиев    – отсъства 
12. Иван Пищалов     – отсъства 
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13. Илия Томов     – „въздържал се“ 

14. Кирил Хаджихристев   – „въздържал се“ 

15. Коста Начев     – отсъства 
16. Костадин Василев    – отсъства 
17. Мариана Сивкова    – отсъства 
18. Мария Семерджиева    – отсъства 
19. Марияна Методиева    – отсъства 
20. Милен Журналов    – отсъства 
21. Милен Пачелиев    – „въздържал се“ 

22. Михаил Генчев    – „въздържал се“ 

23. Петър Мирчев     – „за“ 

24. Салих Аршински    – отсъства 
25. Славка Каменова    – отсъства 
26. Стефан Сабрутев    – „въздържал се“ 

27. Стоян Иванов     – „за“ 

28. Филип Топов     – „въздържал се“ 

29. Юлия Кисьова     – отсъства 
 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Обявете резултата, моля. 
(Анелия Кехайова: 8 „за“, без „против“ и 8 „въздържали се“.) 

ДАНЧО КИРЯКОВ: 8 „за“, без „против“ и 8 „въздържали се“, докладната записка не се 
приема. 
 

Общинският съвет след като се запозна с докладната записка на Кмета на Община 
Смолян – НИКОЛАЙ ТОДОРОВ МЕЛЕМОВ, на основание чл.21, ал.1, т.10 и чл.27, 

ал.4 и 5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация 
 

 

Р Е Ш И: 

 

Предложеният проект за решение не се приема /чл. 27, ал. 4 от ЗМСМА/. 

 

ПО ШЕСТНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Обезпечаване на авансово 

плащане по договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16M1OP002-5.003-

0004-C01, проект № BG16M1OP002-5.003-0004 „Мерки за подобряване качеството 

на атмосферния въздух в Община Смолян“, финансиран по приоритетна ос 5 

„Подобряване качеството на атмосферния въздух“, процедура за предоставяне на 

безвъзмездна помощ № BG16M1OP002-5.003 „Мерки за подобряване качеството 

на атмосферния въздух“ на Оперативна програма „Околна среда 2014 - 2020 г.““ 

   ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – кмет на Община Смолян 

 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Обезпечаване на авансово плащане по друг договор. 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Аз мисля дали има смисъл, след като не приеха за хората с 
увреждания? 
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ДАНЧО КИРЯКОВ: Мерки за подобряване качеството на атмосферния въздух в 
Община Смолян. Имате думата, г-н кмете. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Виж сега, предишната беше създаване на дневен център за 
подкрепа на лица с различни форми на деменция и техните семейства в гр. Смолян. 

(Михаил Генчев, от място: Знаем, да.) 

(Венера Аръчкова, от място: Не се прие.) 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Не се прие. Подкрепа за деинституционализация на 
социалните услуги за възрастни и хора с увреждания. Ами тогава какво правим? Щом 

за възрастни хора с деменция ... какъв е смисълът да чета и да не чета до края? Няма 
какво да добавя. До края. 
ДАНЧО КИРЯКОВ: Имате думата по докладната записка, старият № 11, за 
ориентация. Не виждам желаещи. Подлагам на гласуване прекратяване на 
разискванията. Който е „за“, моля да гласува. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 15, „ПРОТИВ“ – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0. 

ДАНЧО КИРЯКОВ: С 15 „за“, без „против“ и „въздържали се“, прекратяваме 
разискванията. Поименно гласуване, колеги. 

 

Поименно гласуване на проекта за решение по т. 16 от дневния ред: 
 

1. Анастас Караджов   – „въздържал се“ 

2. Ангел Безергянов    – „за“ 

3. Анита Чолакова   – „за“ 

4. Валентин Кюлхански    – „за“ 

5. Валентин Цолов    – отсъства 
6. Данчо Киряков    – „за“ 

7. Димитър Кръстанов    – „против“ 

8. Димитър Николов    – „за“ 

9. Екатерина Гаджева   – отсъства 
10. Елисавета Лободова    – „въздържала се“ 

11. Ивайло Халваджиев    – отсъства 
12. Иван Пищалов     – отсъства 
13. Илия Томов     – „въздържал се“ 

14. Кирил Хаджихристев   – „въздържал се“ 

15. Коста Начев     – отсъства 
16. Костадин Василев    – отсъства 
17. Мариана Сивкова    – отсъства 
18. Мария Семерджиева    – отсъства 
19. Марияна Методиева    – отсъства 
20. Милен Журналов    – отсъства 
21. Милен Пачелиев    – „въздържал се“ 

22. Михаил Генчев    – „въздържал се“ 

23. Петър Мирчев     – отсъства 
24. Салих Аршински    – отсъства 
25. Славка Каменова    – отсъства 
26. Стефан Сабрутев    – „въздържал се“ 
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27. Стоян Иванов     – „за“ 

28. Филип Топов     – „въздържал се“ 

29. Юлия Кисьова     – отсъства 
 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Моля, обявете резултата. 
(Анелия Кехайова: 6 „за“, 1 „против“, 8 „въздържали се“.) 

ДАНЧО КИРЯКОВ: 6 „за“, 1 „против“ и 8 „въздържали се“, докладната записка не се 
приема. 
 

Общинският съвет след като се запозна с докладната записка на Кмета на Община 
Смолян – НИКОЛАЙ ТОДОРОВ МЕЛЕМОВ, на основание чл. 21, ал. 1, т. 10 и чл. 27, 

ал. 5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация  
 

Р Е Ш И: 

 

Предложеният проект за решение не се приема /чл. 27, ал. 4 от ЗМСМА/. 

 

(Димитър Кръстанов, от място: Обяснение на отрицателен вот.) 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Обяснение на отрицателен вот, г-н Кръстанов. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Уважаеми колеги, категорично  смятам, че числото, което е 
определено за предварителни проучвания по тази програма е страшно завишено, от 
където и да го погледнем. 442 хиляди мисля, че бяха за проучване. Това ме кара да си 

мисля, че има неща, които трябва да се прецизират там. 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Тия неща ги решава програмата, няма субективно отношение, 
но факт е. Много е важно наистина да се знае, защото хората ги чакаха тези котли. 

(Стефан Сабрутев, от място: Има обществена поръчка.) 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Има естествено. Така че тя не е играна. Не ги залагаме ние 
колко да бъде за проучване и колко за котлите и така нататък. 
(Михаил Генчев, от място: То така става изтичането.) 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Много е важно да се знае. Аз няма какво да добавя, то е ясно. 

 

ПО СЕДЕМНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Разрешение за изработване 

на Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване на поземлен 

имот с идентификатор 57282.10.454 в местност „Оградата”, землище на с. 

Полковник Серафимово.       ДОКЛАДВА: 

Николай Мелемов – кмет на Община Смолян 

 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Следваща докладна записка. Разрешение за изработване на ПУП. 

Имате думата, колеги. Г-н кмете, имате ли нещо да добавите? Имате думата. В 

Полковник Серафимово землището. 

(Михаил Генчев, от място: Няма.) 

(Димитър Кръстанов, от място: Давай!) 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Подлагам на гласуване прекратяване на разискванията. Който е 
„за“, моля да гласува. 
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ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 16, „ПРОТИВ“ – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0. 

ДАНЧО КИРЯКОВ: 16 „за“, прекратяваме разискванията. Явно гласуване, колеги. 

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

ДАНЧО КИРЯКОВ: 16 гласа „за“, докладната записка се приема. 
 

Общинският съвет след като се запозна с докладната записка на Кмета на Община 
Смолян – НИКОЛАЙ ТОДОРОВ МЕЛЕМОВ, на основание чл. 21, ал.1, т.11 от 
ЗМСМА във връзка с чл. чл. 124а, ал.1 и ал.2 от ЗУТ и чл. 124б, ал.1 от ЗУТ 

 

Р Е Ш И: 

 

1. Разрешава изработването на проект за Подробен устройствен план - План за 
регулация и застрояване на  поземлен имот с идентификатор 57282.10.454 в местност 
„Оградата”, землище на с. Полковник Серафимово, със следните устройствените 
параметри  – устройствена зона Жм, плътност на застрояване до 60%, височина на 
застрояване до 10 метра, кинт  до 1.2, озеленяване – до 40%. 

Проектът да се изработи от правоспособни проектанти и да отговаря на 
изискванията на Наредба № 8 от 14.06.2001 г. за обема и съдържанието на 
устройствените схеми и планове и Наредба № 7 от 22.12.2003 г. за правила и 

нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони. Към 

проекта да се представят становища от РИОСВ, РЗИ и схеми Ел и Ви К части.  

Проектът да се представи в Община Смолян окомплектован с актуална скица от 
кадастралната карта на землище с. Полковник Серафимово и изработен в М 1: 1000. 

  2. Одобрява задание за изработване за Подробен устройствен план  - План за 
регулация и застрояване на поземлен имот с идентификатор 57282.10.454 в местност 
„Оградата”, землище на с. Полковник Серафимово.  

 

ПО ОСЕМНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Разрешение за изработване 
на Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване на поземлен 

имот с идентификатор 69345.11.10 в местност „Топъня”, землище на с. Стойките. 

   ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – кмет на Община Смолян 

 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Следващата е аналогична, колеги. Кмете, нещо да добавите? 

Няма. Имате думата. Местност „Топъня“. Така е. Не виждам желаещи. Подлагам на 
гласуване прекратяване на разискванията. Който е „за“, моля да гласува. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 16, „ПРОТИВ“ – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0. 

ДАНЧО КИРЯКОВ: С 16 гласа „за“ прекратяваме разискванията. Явно гласуване, 
колеги. Който е „за“ приемане на докладната записка и решенията в нея, да гласува. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 16, „ПРОТИВ“ – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0. 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Със 16 гласа „за“ се приема докладната записка. 
 

 Общинският съвет след като се запозна с докладната записка на Кмета на Община 
Смолян – НИКОЛАЙ ТОДОРОВ МЕЛЕМОВ, на основание основание чл. 21, ал.1, т.11 

от ЗМСМА във връзка с чл. чл. 124а, ал.1 и ал.2 от ЗУТ и чл. 124б, ал.1 от ЗУТ 
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Р Е Ш И: 

 

1. Разрешава изработването на проект за Подробен устройствен план - План за 
регулация и застрояване на  поземлен имот с идентификатор 69345.11.10 в местност 
„Топъня”, землище на с. Стойките, със следните устройствените параметри  – 

устройствена зона Ов, плътност на застрояване до 30%, височина на застрояване до 8 

метра, кинт  до 0.8, озеленяване – до 50%. 

Проектът да се изработи от правоспособни проектанти и да отговаря на 
изискванията на Наредба № 8 от 14.06.2001 г. за обема и съдържанието на 
устройствените схеми и планове и Наредба № 7 от 22.12.2003 г. за правила и 

нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони. Към 

проекта да се представят становища от РИОСВ, РЗИ и схеми Ел и Ви К части.  

Проектът да се представи в Община Смолян окомплектован с актуална скица от 
кадастралната карта на землище с. Стойките и изработен в М 1: 1000. 

 

3. Одобрява задание за изработване за Подробен устройствен план  - План за 
регулация и застрояване на поземлен имот с идентификатор 69345.11.10 в местност 
„Топъня”, землище на с. Стойките.  

 

ПО ДЕВЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Приемане на Проект на 

Програма за овладяване на популацията на безстопанствените кучета на 

територията на Община Смолян и План за действие за периода 2019 – 2024 г. 

  ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – кмет на Община Смолян 

 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Следваща докладна записка. Приемане на Проектп на Програма за 
овладяване на популацията на безстопанствените кучета. Г-н кмете, имате ли нещо да 
добавите? Имате думата, колеги. Г-н Хаджихристев, заповядайте! 
КИРИЛ ХАДЖИХРИСТЕВ: Г-н председател, сериозен проблем, който съществува в 
община Смолян, както и в други общини. Дълго време нямахме Програма за 
овладяване популацията на бездомните кучета. Излезна Националната програма за 
овладяване на популацията, но тук искам да кажа защо ще гласувам „против“. 

Задължително Програмата и Плана за изпълнение по овладяване популацията на 
кучета минават през обществено обсъждане. Дори в докладната записка е записано, че 
на общественото обсъждане, тоест на страницата на Община Смолян е качена само 

Програмата и общественото обсъждане е минало само с Програмата, без Плана. Така 
че аз считам, че е нарушена процедурата и тази точка трябва да се оттегли до 

провеждане на обществено обсъждане с мерките и Плана и след това да бъде 
подложена за гласуване. 
ДАНЧО КИРЯКОВ: Други мнения? Г-н Сабрутев, заповядайте! 
СТЕФАН САБРУТЕВ: Уважаеми г-н кмете, искам да попитам, гласувахме в бюджета 
около 200 хиляди лева за кучкарник. До къде са стигнали нещата? Оползотворихме ли 

ги? Направихме ли нещо с тях и какви са перспективите? В какъв период може да 
очакваме, че ще съберем кучетата от улиците? Защото тази Програма я пишем добре, 
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написано е. Ние сме царе да пишем програми и да не ги реализираме. Та нещо така да 
кажем на гражданите с едни пари, които ги гласувахме в бюджета какво направихме до 
тука? Вече сме осми месец. 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Г-н Кръстанов. 
(Димитър Николов, от място: Г-н председател, нямаме кворум.) 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Да, току-що станахме 14. 

(Кирил Хаджихристев, от място: Ама няма и вносител.) 

ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Хайде, докато е време, с мнозинство от 14 можем да 
направим едно нещо. Да вземем решение да проведем заседанието утре.  
(От залата: А, утре…) 

ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Тогава да вземаме решения днес с 14. Е, логика. Ето, кметът 
идва. Уважаеми колеги, положението с кучетата става скандално. Който е учил 
математика, знае какво е тривиално решение. Тоест нулево решение. Четем едни 

програми, в които ни обясняват как кастрираме кучета и ги пускаме по 

местообитанията. Ясно е, че в Смолян налице са едни такива явления, при които 

външни хора и от други общини пускат кучета в района на общината. Категорично не 
мога да приема, че ние ще се примирим с това състояние. Завчера изключително 
скандален случай около библиотеката. Жена, работеща в библиотеката, преследвана от 
три кучета и с децата се разхождаме наоколо. Трябва да се търси решение на въпроса, а 
не обяснение, оправдание, че такива били законите и така нататък. Не може интересът 
на кучетата да превъзхожда интереса за здравето и сигурността на хората, на децата, на 
нашите съграждани и т. н. Какво да кажем на тази жена, която я изпохапаха там? Не 
къде да е, в центъра на Смолян до библиотеката „Николай Вранчев“. Тази 

безпомощност като че ли става вече нещо рутинно. Голяма работа, че проблемът с 
кучетата не е решен. Дайте да търсим решение. Това, което ни се предлага е абсолютно 
беззъба програма, която се основава на някакви… обсъждахме я в Комисията по 
бюджет и финанси. Експертите на Общината казаха, ами това е закона и така го 

прилагаме.  
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Предлагайте, г-н Кръстанов. Предлагайте решения, ще ги 

приемем. 

ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Вие като един мой началник, дето ми вика „Кръстанов, 
каквото ми предложиш, ще го приема“. Не е така, вие сте началниците. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ (с шеговит тон): Началници сме…  

ДАНЧО КИРЯКОВ: Г-н Топов, заповядайте! 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Да почерпим опита от Мадан. 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Изчакайте колеги, защото може някой да е излезнал за малко 
само. 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Не казват как ги решават, мълчат. 
(Димитър Кръстанов, от място: Кучкарникът?) 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Той няма да реши проблема. 
(Димитър Кръстанов, от място: Ама вие сте ветеринарен доктор.) 

ФИЛИП ТОПОВ: Извинявайте! Имам изказване. По отношение на изказването и 

вземането на отношение по дадена докладна записка може да я коментираме и двама 
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души. Кворумът е необходим за вземане на решение. И така, колеги. Конкретен 

въпрос. Г-н председател, в точка 6 относно мерките на тази програма, правя една 
скоба, наистина г-н Кръстанов, това е една мярка, тази преписана от някъде програма, 
която не сработва на нашия терен. Въпросът ми е конкретен, обаче той г-н Мелемов 
като стана на микрофона и очаква въпросите ми, излиза. Въпреки това, протоколирайте 
го. На страница 7, за периода 2014-2019 година, Община Смолян има сключени 

договори с фирми, извършващи ветеринарно-медицинска и методическа помощ, 

контрол при залавяне и така нататък. Конкретен въпрос. С кои фирми са сключени тези 

договори? Какъв срок на действие е този договор? Кога е прекратен този договор? 

Защото имам информация, че е този договор е прекратен преди близо година. И колко 
суми като пари сме похарчили по изпълнение на тези мерки? Аз съм ловджия, имам 

ловно куче, обичам кучетата, да не казвам повече от кого, но популацията на кучетата 
в Смолян се дължи именно от липсата на адекватни мерки по отношение ограничаване 
тази популация. Липсата на ефективно кастриране на мъжките кучета, които след като 

направят някаква манипулация и ти чипират, те продължават да заплождат. И една 
кучка знам по колко ражда и представете си 20 кучета колко раждат за месец. При това 
положение аз мисля, че тази популация, която се забелязва от близките 5-6 месеца, 
никой не ги е докарал тези кучета от вънка, както се опитваме отново и по стар стил да 
прехвърляме вината някъде другаде – „не съм аз.“ При това положение, при условие, 
че нямаме ефективен метод, мерки и кастрация, това е финала. Затова са се получили 

увеличения на тези скитащи кучета. И г-н Мелемов, благодаря, че дойдохте! Бихте ли 

запознали хората в залата и обществеността с кои фирми има сключени договори, 

съгласно вашите мерки, посочени в чл. 6, т. 6.1, за периода 2014-2019 година? От кога 
до кога са действащи тези договори? След като се прекрати договорът със 
старозагорската фирма, вие защо не потърсихте друга фирма да сключите отново 

договор, който да бъде действащ и да се извършват съответните манипулации? Г-жо 

Аръчкова, знам че има фирма, но резултатът е по улиците след сключване на този нов 
договор. Да не навлизаме в подробности. Какви са разходите, които сме похарчили за 
този период – 2014-2019 година? Имате ли представа в момента колко скитащи кучета 
има на територията на града? Оставяме селата, картофите и приказките от рода 
„връзват ги лятото на картофите, есента ги пускат.“ В момента е картофеният режим и 

предполагам, че ангажираните пазачи са си там. Конкретни са ми въпросите, ако може 
отговорете. Имената на фирмите, срок на изпълнение, похарчени пари и какъв е 
ефектът от цялата тази работа? По-нататък най-вероятно тази докладна записка няма да 
се приеме. Следващият път, когато се внася тази докладна записка, сега ако не можете 
и не сте готов да отговорите на тези мои въпроси, ги подгответе. Предложете как да се 
изгради приюта, ама по истинският смисъл на думата „приют“. Предложете наистина 
ефективни мерки, за да се намали тази популация. Благодаря ви, г-н Мелемов! 
(Ивайло Халваджиев, от място: Реплика на г-н Топов.) 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Реплика, г-н Халваджиев. 
ИВАЙЛО ХАЛВАДЖИЕВ: Уважаеми г-н председател, г-н кмет, колеги! В Търън, тъй 

като съм от Търън, за един месец има 4 нови възрастни кучета. Лично аз видях 
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кърджалийска кола, която пусна две кучета. Не можах да видя номера, защото беше 
тъмно. Само видях, че…  

(Реплика от залата / не се чува.) 

ИВАЙЛО ХАЛВАДЖИЕВ: Всеки може да си направи сметка в града като види кучета 
има ли млади и малки кучета или всички са възрастни. Всички ги носят от някъде. Ами 

те когато се раждат, се раждат малки. Ако се оплождат и раждат, ще виждате малки. 

Няма да виждате големи, като ги носят от някъде. 
(Димитър Кръстанов, от място: Халваджиев, какво ги правим като ни ги карат 

тогава?) 

(Ивайло Халваджиев, от място: Ние трябва да спрем да си ги возим от една община в 

друга.) 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Г-н Караджов.  
(Коментари от залата /не се чува.) 

(Димитър Кръстанов, от място: Това е обяснение, не е решение на проблема. Ако е 

гражданин, ще го приема, ама ти си съветник като мен.) 

АНАСТАС КАРАДЖОВ: Преди може би повече от година бях внесъл едно питане до 
кмета точно по тази тема, тъй като твърдях и все още твърдя, че проблемът с 
бездомните кучета в Смолян е един от сериозните след обезлюдяването на хората. 
Относно програмата, която не знам от къде е преписана, г-н Мелемов е ветеринарен 

лекар, жалко, че дори не я е прочел най-вероятно. Ако имаше тема, в който той е 
компетентен, това може би е една от тях. В програмата пише причини за наличие на 
безстопанствени кучета и тъй като една от тях е свързана с липсата на популярност на 
проблема в обществото. Г-н Мелемов, във всички социални мрежи ежедневно са 
заливани от снимки на безброй безстопанствени кучета в община Смолян. 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Какво предлагате, г-н Караджов? 

АНАСТАС КАРАДЖОВ: Аз съм го предложил преди една година. Вие, ако си 

спомняте, ми предложихте паметник да ми направите. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Република България има една единствена мобилна 
лаборатория, която е с лиценз, която може да се справи с този проблем. Още тогава 
съм предложил на Община Смолян… 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Как се справя? 

АНАСТАС КАРАДЖОВ: Има безброй примери. Фондация „Четири лапи“ е 
единствената такава амбулатория мобилна, която може по един или друг начин да се 
справи. Вие сте човекът, който… 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Справят се тези, дето ги изнасят за Холандия. Иначе как се 
справят? 

АНАСТАС КАРАДЖОВ: Кастрация. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Вчера не сте гледали, в Дупница куче кастрирано, с марка, е 
ухапало дете. Това гледахте ли го? 

АНАСТАС КАРАДЖОВ: Г-н Мелемов, излизате от темата. Искам да ви обясня първо, 

че когато кучетата са кастрирани, вие предполагам сте запознати с физиологията и с 
анатомията, първо те не са агресивни. 
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НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Аз казах точно обратното. Куче кастрирано в Дупница, го 
дават по новините, е ухапало дете. 
(Кирил Хаджихристев, от място: Дайте да си решим нашите проблеми.) 

АНАСТАС КАРАДЖОВ: Да си решим проблемите. Значи най-малкото, ако сте видели 

кола, което е несериозно за мен, от Кърджали, ако не друго, поне гледайте примера на 
колегите от Кърджали. Те поне правят нещо, карат ги в друга община. 
(Смях в залата.) 

АНАСТАС КАРАДЖОВ: Вижте, г-н Мелемов, безхаберието… 

(Димитър Кръстанов, от място: Искаш съвет, ето ти съвет.) 

АНАСТАС КАРАДЖОВ: Безхаберието е на много сериозно ниво. Това е несериозно. 

Контрол на Община Смолян. Всеки стопанин на куче е задължен да го регистрира и да 
плати такса, с изключение на 5 групи, които са кучета-пазачи, служебни и т. н. В 

Община Смолян от 2016 година има регистрирани 40 такива кучета. Вие вярвате ли, че 
в община Смолян по това време е имало 40 кучета? На кой е контролът и кой трябва да 
контролира тези стопани да си платят таксата, ако са кастрирани кучетата, да бъдат 
освободени и т. н.? Популацията на тези домашни кучета кой ги е контролирал? 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Това го прави Общината и го правим ежемесечно. 

АНАСТАС КАРАДЖОВ: Не, не го прави. Не може 40 кучета в Община Смолян да са 
регистрирани и вие твърдите, че има контрол. Това е несериозно. Аз съм председател 
на ловна дружинка със 110  човека. Само в моята дружинка има 50 кучета. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Кажете вие какво направихте? Подадохте ли един сигнал? 

АНАСТАС КАРАДЖОВ: Аз съм подал поне 10 сигнала. Може да проверите на 
дежурния телефон. 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Вие сте председател на дружинката, имате 50 кучета. 
АНАСТАС КАРАДЖОВ: Точно така. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Какво направихте вие? 

АНАСТАС КАРАДЖОВ: Аз лично? 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Да. 
АНАСТАС КАРАДЖОВ: Аз лично в ловната си територия съм отстрелял за 
последните две години скитащи кучета поне 40. 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Не, от тия 50, които имате. 
АНАСТАС КАРАДЖОВ: По Законът за лова извън населено място, и т. н. 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Добре. От тия 50, дето ги имате, вие сте председател на 
дружинка… 

АНАСТАС КАРАДЖОВ: Точно така. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Какво направихте? Тия 50 регистрирани ли са? 

АНАСТАС КАРАДЖОВ: Голяма част от тях са регистрирани, да. Но не може да ме 
убедите, че в Община Смолян има 40 кучета. През 2016-та – 55… 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Не може да ме убедите… 

АНАСТАС КАРАДЖОВ: Контролът е ваш, разберете. Аз нямам нужда да ви 

убеждавам в нещо. Община Смолян не налага контрол. 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Община Смолян не е моя. Тя е на всички граждани на 
общината. И ако председател на дружинката не иска да си направи труда да накара 
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неговите кучета да се регистрират, вие очаквате, че от Общината ще обиколят всички 

дружинки. Колко дружинки има в община Смолян? 

АНАСТАС КАРАДЖОВ: 20. 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Само 20? Че аз до колкото знам в Широка лъка са 3-4. 

АНАСТАС КАРАДЖОВ: Това са групи. Не са дружинки, както и да е. Това са сложни 

теми. Навлизаме в друга тематика. Пак казвам… 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Нали търсим решение? 

АНАСТАС КАРАДЖОВ: Решението е контрол. Пак казвам, Община Смолян й липсва. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Проблемите на града е и чистота, и кучета, трябва да се 
решават с усилията на абсолютно всички граждани. Ако очаквате някой, 5 чиновника 
от отдел „Екология“ в Общината да решат проблемите на този град, няма да стане. Не 
се ли ангажират всички наши съграждани, и със сигнали, и с всичко… 

АНАСТАС КАРАДЖОВ: Не мисля, че формата е диалог. Извинявайте, само да 
довърша. Всеки един ветеринарен лекар, който обслужва домашен любимец има 
негова регистрация. Има електронен регистър. Всеки един ветеринарен лекар. Не знам 

колко е сложно да се свържат двете системи и да се вземе от там информацията. Не 5, 

може би 1 служител може да го направи това, стига да има волята. Аз твърдя, че в 
Община Смолян няма контрол и няма воля да се справим с проблемите. Всичко 

останало е във вас. 
ДАНЧО КИРЯКОВ: Г-н Кръстанов, ще вземете ли думата? 

(Димитър Кръстанов, от място: Просто исках да кажа, че щом е работа на всички, 

да ходим да косим заедно…) 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Реплика,  г-н Топов. 
ФИЛИП ТОПОВ: Реплика на г-н Караджов. Първо, ловните кучета са вързани и те не 
са по улиците. Второ. Използвам правото на реплика да попитам кмета като как вижда 
ние гражданите да се включим в намаляване на популацията на кучетата? Да ги 

тровим? Да ги връзваме? Да ги изнасяме? Вие физически ни предложете като 
ветеринарен лекар, аз като гражданин, 20 песа ме гонят, как да отреагирам? Освен да 
бягам, не виждам друго нещо. По отношение на контрола, имате двама души назначени 

на щат, мобилни. Прав е колегата, тръгват от дом на дом, проверяват кои кучета не са 
регистрирани. Пуща му се на този човек, който си е вързал кучето в дома, в определен 

срок да може да го регистрира. Проблемът не е вързаните кучета, г-н Мелемов. Не са и 

ловните кучета. Проблемът са скитащите глутници като кучета. Те са проблемът. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Ама какво ви е предложението? Все пак искам да чуя. 
ФИЛИП ТОПОВ: Аз питам, вие казвате цялата община… 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: В момента се изготвя проект за кучкарник, за приют. 
ФИЛИП ТОПОВ: Разбрах го това. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: В момента се прави и до месец и половина – два ще бъде 
готов. А както казвате вие, сте абсолютно прав. За кучето дали сте вие или аз, дали съм 

кмет или адвокат, няма никакво значение. Така че в това отношение е абсолютно 
вярно, за скитащо куче. 20 кучета като ви гонят вас или мен, за тях няма значение, че 
вие сте адвокат пък аз кмет. Няма значение. 
ФИЛИП ТОПОВ: Идеята ми беше, вие казвате всички да се ангажираме. Като как? 
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НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Като сигнали. 

ФИЛИП ТОПОВ: Те сигналите са стотици, разбирате ли? Извинявайте! 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Благодарение на будни граждани хванахме една млекарка, 
сипваше кучета. Имаше го този случай преди няколко години, и други сигнали. Така че 
това е начинът. Защото няма какво да си кривим душата. Наистина в Смолян са най-

много кучета в цялата област. Но питам и другите колеги, „Колеги, кажете как го 

решихте?“, ама не казват. 
(Димитър Кръстанов, от място: Не казват, да.) 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Не казват. Да стане някой да каже как го реши. Никой не 
казва. Питам ги „Как го решавате?“… 

(Михаил Генчев, от място: Караджов ви каза.) 

НИКОЛАЙ  МЕЛЕМОВ: Каза го, да. 
(Михаил Генчев, от място: По същият начин, както те го решават.) 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Други мнения има ли? Не виждам. Подлагам на гласуване 
прекратяване на разискванията. 
(Кирил Хаджихристев, от място: Има гражданин.) 

(Стефан Сабрутев, от място: До къде е стигнал кучкарника, защото чухме една 

част?) 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: В момента се проектира. Значи до месец и половина – два… 

(Стефан Сабрутев, от място: Къде ще бъде той?) 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: На мястото на стария кучкарник. Ще се разшири, ще се 
направят клетки и т. н. 

(Кирил Хаджихристев, от място: Ама не е залегнало в плана.) 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Всички общини са длъжни да имат приюти. Всяка година се 
удължават. Така че това си е залегнало в закона. Всяка община трябва да има приют. 
(Стефан Сабрутев, от място: В закона е залегнало, в плана го няма.) 

(Кирил Хаджихристев, от място: Има гражданин за изказване.) 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Моля? 

(Кирил  Хаджихристев, от място: Гражданин има май за изказване.) 

ДАНЧО КИРЯКОВ: По 14 точка, освен да съм пропуснал. Ще се изказвате ли, г-н 

Марев? 

ДИМИТЪР МАРЕВ – гражданин: Уважаеми г-н председател, уважаеми г-н кмет, 
уважаеми общински съветници, уважаеми граждани! Много внимателно изслушах 

всичките мнения по отношение на този проблем за кучетата. Категорично смея да 
заявя, че нито един от вас не си е направил труда да прочете закона. 
(Филип Топов, от място: Сега, ако ще ни учиш на закони…) 

ДИМИТЪР МАРЕВ: Тук съм като гражданин, включително и вие, г-н Топов. Г-н 

Мелемов, чл. 59, ал. 3 от Закона за защита на животните, възлага контролът по 

дейностите на местната власт. Вие сте управителя на местната власт. Те са принципала. 
Тук съм да изразя моето мнение за решаване на проблема на първо време. Законът 
третира временните приюти. Единствено и само тях. Никъде не се третират 
постоянните. Това означава, че изискването за приют да бъде извън границите на 
населеното място, се отнася единствено и само за временните приюти. Конкретното ми 
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предложение. Тъй като сега съществуващият приют, бивш приют, кучкарникът така 
наречен, е в границите на населеното място, той може да бъде квалифициран като 

постоянен. Предлагам ви следното. Тъй като и по Закона, когато не се намери 

гражданин или организация, където да се грижи за кастрираното куче, и тъй като няма 
право съгласно чл. 48, ал. 3 да се връщат на детски площадки, училища, дворове на 
детски градини, а те са предимно там, ви предлагам следното соломоновско решение. 
Община Смолян така или иначе е задължена по закон да се грижи за тези 

безстопанствени кучета. Нека да ги осинови и да ги настани в собствения си имот. Там 

няма изисквания за квадратури на кучета. Те са за приютите. Община Смолян като 

стане собственик, тя може да ги наблъска там. А тези природолюбители, които ги 

хранят до магазините и детските площадки, като са толкова добронамерени, да ходят 
да купуват по един чувал храна и да го носят в кучкарника. Вие имате трима внука. 
Миналата седмица дъщеря ми на година и четири месеца вади от пясъчника две 
кучешки фекалии. Извинявайте много! Аз също съм собственик на куче. Плащам си 

20-те лева такса. Затова ви предлагам това да бъде първата стъпка. Оставате 
политиканстването настрани. Наистина, проблемът е много значим и обществен, който 

касае всички политически сили и техните гласоподаватели. Всеки един от нас в 
последствие. Действително, на общественото обсъждане присъствахме аз, г-н 

Пампоров като председател на ветеринарите, който разясни, Националната програма 
набляга на регионалните кучкарници. Следващата стъпка, която апелирам да 
направите. Чрез областния управител, направете съвещание всичките кметове на 
десетте общини в областта, а именно за локализиране на два регионални временни 

приюта, които да бъдат извън границата на населените места и да не пречат на 
съответните в близост населени места. За да се реши този проблем. Действително, да, 
отпуснали са ви 240 хиляди лева, ще се разшири този приют. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Само да не ви прекъсвам, ама това за областния управител го 
пробвахме. Мадан нямат проблеми с кучетата. Те не искат да финансират, защото те 
нямат проблеми. Те са го решили. 

ДИМИТЪР МАРЕВ: Разбирам, г-н Мелемов. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Те са го решили. 

ДИМИТЪР МАРЕВ: Въпреки това. Но Националната програма е акт от по-висок ранг. 
Съответно местните програми трябва да са съобразени с тази Национална програма. 
Там казват – регионални депа и приюти. Местните временни, кастрация и настаняване 
в регионалните депа. От там да ходят фондациите от Холандия, от Англия, там които 

бяха в село Елховец, да ги осиновяват и да ги изнасят. Но действително апелирам, нека 
да изнесем кучетата от междублоковите пространства и детските площадки. На 
главната улица децата карат колела, кучетата ги гонят. Това е недопустимо, 21-ви век. 
Затова ви предлагам, с ваша заповед утре да почнат. Хваща се кучето, паспорт и 

приключва въпроса. Който желае, да ги храни в кучкарника. Отделно по отношение на 
регистрацията. Само ще дам още една идея. Съгласно чл. 174, ал. 4 от Закона за 
ветеринарно-медицинската дейност, ние собствениците на кучета сме длъжни да ги 

регистрираме при съответния ветеринар, който ни издава паспорт. Моля ви, напишете 
един имейл, съгласно Закона за електронното управление, до Българска агенция 
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„Безопасност на храните“, да ви предостави списъка на регистрираните домашни 

любимци – кучета. От там едно длъжностно лице от Общината, отдел „Екология“, 

съвместно с един полицай, тръгват между 5 и 7 часа с извънредно работно време и 

прави проверки по квартали. Това е план-програма. На тази дата проверяваме в Устово. 

Дайте си паспорта. Всеки от нас е длъжен да си носи паспорта. Някой ще го има, друг 
няма да го има. Съответно да понесе отговорност, тъй като чл. 59, ал. 3 възлага 
контролът да се осъществява от местните власти. Затова моля ви се, предприемете тези 

две елементарни и бързи стъпки да почнем да решаваме проблема. Докато се изгради 

този приют и минат фазите за проектиране и съответно строителството. 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Други мнения има ли, колеги? Не виждам. Подлагам на гласуване 
прекратяване на разискванията. Който е „за“, моля да гласува. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 16, „ПРОТИВ“ – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0. 

ДАНЧО КИРЯКОВ: 16 „за“, прекратяваме разискванията. Явно гласуване, колеги. 

Който е „за“ приемане на решенията в докладната записка, моля да гласува. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 7, „ПРОТИВ“ – 1, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 8. 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Със 7 гласа „за“, 1 „против“ и 8 „въздържали се“, докладната 
записка и решенията в нея не се приемат. 
 

Общинският съвет след като се запозна с докладната записка на Кмета на Община 
Смолян – НИКОЛАЙ ТОДОРОВ МЕЛЕМОВ, на основание чл. 21, ал. 1,т. 23 и т. 24 и 

ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 40, ал. 3, 

от Закона за защита на животните 
 

Р Е Ш И: 

 

             Предложеният проект за решение не се приема /чл. 27, ал. 4 от ЗМСМА/. 

 

ПО ДВАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Приемане на решение за 

осигуряване на финансови средства с цел възстановяване на компрометираната 

ограда около дворното пространство на Българо-германския център (учебен 

корпус) - бивша детска градина в град Смолян, квартал Райково, улица „Искър“ 

№ 8. 

       ДОКЛАДВА: Група общински съветници 

 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Следваща докладна записка. Вносителите, имате думата. Искате 
ли нещо да добавите? Г-н Топов и г-н Хаджихристев. 
ФИЛИП ТОПОВ: Уважаеми колеги, предполагам, че всички са се запознали и с 
обстоятелствената част на докладната записка, и с проекта за решение. Понеже 
напредна времето, кратка анотация. Живущи от кв. Райково на няколко пъти потърсиха 
нашето съдействие, лично на мен и на г-н Хаджихристев. Описали сме в 
обстоятелствената част на докладната записка, че този проблем с разградения двор на 
Българо-германския център се явява едно сборище, бих казал на хора с най-различни 

интереси. Там се събират и младежи, вдига се шум и прочие, и т. н. Тези хора са 
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търсили съдействието на Общината, пускали са жалби, отказван им е достъп до 
информация. Отново казвам, че сте се запознали с тази докладна записка и не е 
необходимо да ви губя времето. По отношение на това дали Общината трябва да вземе 
мерки за възстановяване на оградата и предприемане на някакви предохранителни 

мерки, обръщаме внимание, че тука се касае за охрана на обществения ред. 

Задължение на Общината, заедно с полицията, да осъществява превантивни мерки за 
недопускане на нарушение на обществения ред. В тази връзка колеги, ние предлагаме 
тука няколко решения. Едното от тях е - Възлага на кмета да разпореди проверка за 
установяване на действителното фактическо и правно положение. На следващото 
заседание на Общинския съвет да внесе информация за резултата от тази проверка. 
Втора точка – Съгласно изготвения проект да се изчисли стойността на оградата и 

двата портала“, които евентуално след заплащане ще бъдат поставени с оглед 

ограничаване на достъпа. Трето. След изчисляване на всички разходи по 

възстановяване на оградата, да внесе предложение за актуализация на бюджет 2019 

година с цел осигуряване на необходимите средства. И четвърта точка, колеги. До 

изпълнение на решенията от 1 до 3, съвместно с ОД на МВР – Смолян да набележат 
предохранителни, по-ефективни, ежедневни контролни мерки, а именно евентуално 

поставяне на едно видео наблюдение на проблемния терен за ограничаване 
нарушенията на обществения ред и недопускане извършването на противообществени 

прояви. Не дай си Боже и престъпления. Това е, което помолиха групата граждани от 
квартал Райково. 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Г-н Николов. 
ДИМИТЪР НИКОЛОВ: Дойде време и аз да кажа нещо по същество, от което му 
хващам край – от образование и от МВР. Г-н Топов, бихте ли казали в какво се състои 

нарушението на обществения ред? Първо. Второ. Като бивш служител на Полицията, 
сме извършвали ние проверки, и г-н Хаджихристев също ще каже, в града като имаше 
сборища на криминалният контингент ние може да сме ги проверявали, но ние нямаме 
право да ги гоним от съответното място, където се събират. Това, че се събират, всеки е 
свободен да отива и да посещава в града, където си иска. Ние не можем да ограничим 

правата кой къде ще ходи, дали ще се събира в Райково или не. Мен ми е приятно в 
Райково, там ще стоя. Може да стоя до колкото си искам. Щом съм пълнолетен, след 

22 часа мога да си стоя и цяла нощ там, не нарушавам обществения ред. На следващо 
място има договор. По принцип нямам претенции, че аз разбирам много от право, но 
горе-долу елементарни неща му хващам края. Казвам така на уличен език. Щом има 
договор, той е длъжен този договор да се изпълнява. Значи договорът е подписан преди 

2011 година, от г-жа Дора Янкова и тогавашния министър на социалната политика. 
Затова се подписват договори, колеги, за да се спазват и да се изпълняват. На следващо 
място, аз не съм съгласен Общината да се харчи, да прави оценка, огради, бои, 

разправии. Защо ние трябва да плащаме, при условие, че ползвателят на имота е 
длъжен да си поддържа имота? Защо трябва да натоварваме Общината? Затова нали 

призовавам да не приемаме тази докладна. Така че хората в Райково може да имат 
някакво основание за негодувание, но да се обърнат където трябва, не към Общината. 
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Това не е задължение на Общината да поддържа Българо-германският център. Ето, има 
договор, който иска може да го прочете. Завърших! 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Г-н Топов за реплика. 
ФИЛИП ТОПОВ: Трябва да отговорим. Аз затова винаги казвам, когато колегите 
общински съветници вземат отношение, без да правя забележки или да ги 

апострофирам, четете много, много внимателно внесеният материал. И там отворете, г-
н Николов. Има писмена справка от кмета на Общината. При изпълнението на обекта, 
преустройството на ОДЗ в Център за обучение – гр. Смолян, са изпълнявани само 
видовете строително-монтажни работи, свързани с преустройството на 
съществуващата сграда. Вертикалната планировка, в това число и оградата, не е била 
предмет на договора с изпълнителя. Съжалявам! А по отношение на това кое е 
нарушение на обществения ред и така нататък, всички в залата знаят какво е. Ние 
говорим за превантивни мерки. Хората искат ограда. Хората искат някаква тишина, 
защото там много силно се вика, пък и да не ви казвам какво са намирали хората там. 

Чисто превантивни мерки, не да тръгне полицията като потеря и да ги гони. Нека да си 

стоят децата, но да има някакъв все пак предохранителен режим, с оградата, която е 
съборена и я няма, с портал, който да се заключва. До 5 часа който иска да влиза в този 

двор и да прави каквото иска. Увеселенията, битовите контакти и така нататък, трябва 
да бъдат на други места, а не под прозорците на живеещите граждани наблизо. 
Обърнете внимание, че тука има цяла подписка, има кореспонденция. Какво лошо има 
в това Общината да предвиди там някакви средства? Тя тази ограда е компрометирана. 
Тя не е премахната. Просто един елементарен може би… 

(Михаил Генчев, от място: Имотът е общинска собственост.) 

ФИЛИП ТОПОВ: Ами сега, аз затова казах, колега Генчев, че хубаво е преди да вземем 

думата, да попрочитаме малко по-подробно. Извинявайте, г-н Николов, в никакъв 
случай не ви апострофирам.  

ДАНЧО КИРЯКОВ: Така. Г-н Безергянов, след това г-н Хаджихристев. И аз един 

въпрос да задам така, докато г-н Безергянов.. Хайде, заповядайте! 
АНГЕЛ БЕЗЕРГЯНОВ: Внимателно изслушах колегите и се запознах с докладната 
записка. Имам едно такова предложение, много по-ефективно и евтино ще бъде да се 
поставят две камери, да има едно постоянно видео наблюдение и да се реши проблема 
с охраната и съответно действия непристойните. И по всяко едно време, който е 
нарушил общественият ред, да може да се вземат конкретни действия към него и 

съответно да се наложи административна или наказателна отговорност. Също така, в 
разговора с гражданите, които живеят, те казват, че я използват, подходяща е за 
използване. Много хора има пък, които желаят да я използват и не искат да я използват 
по такъв начин, че да пречат на населението. Искат да я използват по предназначение, 
защото е хубаво отремонтирана, могат да си пуснат децата да се разхождат, да си 

играят и така нататък. Тъй че считам, че трябва да намерим едно по-практично и 

актуално решение на въпроса, което според мен ще е много по-евтино, по-леко и като 
процедура и като възможност. Да има едно видео наблюдение. Благодаря! 
ДАНЧО КИРЯКОВ: Г-н Хаджихристев. Реплика ли имате? Не разбрах. 

(Стефан Сабрутев, от място: Реплика, да.) 
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ДАНЧО КИРЯКОВ: Реплика. 
СТЕФАН САБРУТЕВ: Тъй като аз съм от този квартал, мога да кажа на г-н Безергянов, 
че без ограда няма как да се случи да играят децата, защото от едната страна има 
шкарпа, която е над 2 метра висока. Сами си представяте какво ще се случи, ако няма 
ограда и майката е на другия край на площадката. Има такива родители, които си 

пускат децата наистина и там наистина е необходима тази ограда да съществува. Друг 
е въпросът вече с деца наркомани, пиянки и там, които се събират. Но родителите 
пускат децата си. Има добра площадка, има една голяма шкарпа, от която може да 
падне някое дете неволно. Затова мисля, че не трябва да се скъпим. Не е кой знае какви 

пари тази ограда да се направи. 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Аз въпросът ми щеше да бъде точно такъв към г-н Топов или г-н 

Хаджихристев. Действително е опасно, но извън Правилника съм пак, нали? Трябва 
някой да гласува да ме замести. Ние влизаме в нарушение обаче. Не е проблемът, че 
Общината ще изхарчи 1 000 или 2 000 лева. Влизаме в нарушение заради този договор, 

ако е вярно. Г-н Кюлхански и той го чете, ако така е записано, аз не съм го чел. Ако 
така е записано, влизаме в нарушение просто.  

(Реплика на Михаил Генчев, от място / не се чува.) 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Като станеш кмет Мишо, иди ти да подпишеш документ, който е в 
разрез с този договор. При една проверка ще кажат „защо си изхарчил общински 

средства за ограда, която ангажимента е на друг“. Затова става въпрос. Не става въпрос 
въобще дали… Аз не знам колко може да струва тази ограда, ама тя няма да е някакви 

колосални цифри. Г-н Хаджихристев, имате думата. Чисто юридическа страна на 
въпроса, не е за друго. 

КИРИЛ ХАДЖИХРИСТЕВ: Аз така се учудвам малко на този дебат, който възникна. 
Едно от задълженията на общинският съветник е да приема сигнали на граждани и да 
ги внася в Общинският съвет за разглеждане. Почваме да говорим за Българо-

германски център, Общината на който е преотстъпила дадено място и има сключен 

договор. Вие между другото трябва да знаете, че никой гражданин не го интересува 
какъв е договора и какви са договорните отношения между Община и този, който е 
наел този обект. Тук говорим за нещо друго, което каза и г-н Сабрутев. Ние имаме 
проблем. Гражданите ни сигнализират като общински съветници. Ние го поставяме 
като проблем и почваме да търсим всевъзможни начини да се отървем от този проблем 

– ама той не е наш, ама те гражданите да отидат да търсят някой си друг, което малко 

ме изуми в изказването на г-н Николов, или там който си трябва. Не, гражданите 
търсят общинските съветници. И ние затова сме тука, да им решим проблема. И аз ще 
ви кажа как се решава този проблем, ако иска Общината. Възлага се на общински 

служители. Ако трябва, съвместно със служители на Районно управление – Смолян, 

отива и се прави охранително обследване на този обект, в което охранително 

обследване влизат абсолютно всички неща – дали е безопасен, колко е безопасен, на 
кое място какво трябва да се направи и как да се направи. И тогава Общината с едно 
писмо до ползвателя ще го сигнализира, че той трябва да си свърши работата, 
Общината като не иска. А вие търсите начин как да отхвърлите нещата. И аз много 

пъти съм говорил от тази трибуна. Не може да кажеш, че това, което е в Общината, ами 
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то го обслужва Агенция „Пътища“. Ама какво като го обслужва Агенция „Пътища“? 

Къде са вашите контакти? Къде са вашите предложения? Къде са вашите искания да се 
подобри нещо? Търсенето на начини да се отървем от някакъв проблем, защото не е 
наш, това е безотговорност. И аз посочих един пример, пак тука казах, имате две стаи с 
коридор. И вие едната стая сте я отдали под наем и пътеката ви всеки ден се каля от 
наемателя и вие перете? До кога ще продължавате? Ей затова става въпрос. Вземете се 
малко в ръце, Общинска администрация! Помислете и направете такива действия, че да 
може да задължите тези, които са наели нещо, да си свършат работата. Никой не ви 

кара вие да отделяте пари. Още повече, има отговор на питане от гражданите, където 
Общината казва „В момента нямаме пари, но мислим по въпроса“. Е, до кога ще 
мислим? 01.06.2016-та година. Три години. 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Една хубава тема откри, г-н Хаджихристев. Какво да 
направим? Това е, дето говорихме и „Рожен Експрес“. Така е при договора. Ще ви дам 

пример. В Момчиловци  - „Дано Център“. Общината взема кредит – 100 000 евро, 

200 000 лева. Норвежкото правителство дава 800, 1 милион. И Общината го дава на 
частници и ние даже сме плащали тока. Та като станах кмет викам „То бива, бива..“ Те 
са си направили хотел, даден им е без пари и Общината им плаща тока. Представяте ли 

си? Ето такива договори са правили. „Дано Центъра“ – общината изплащаме 200 000 

лева кредит, норвежците дават 800 000, общо 1 милион. Те правят хотел и го ползват и 

ние им плащаме и тока. То такива невероятни неща има! И това с този Българо-

немския център също. Общината дава това и това, а не взема нищо. 

КИРИЛ ХАДЖИХРИСТЕВ: Ама вие слушахте ли ме какво предложение направих? 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Ама такива договори… Вие чухте ли ме какво казвам? „Дано 

Центъра“… 

КИРИЛ ХАДЖИХРИСТЕВ: Ама не „Дано Центъра, сега говорим за конкретен въпрос. 
Аз ви дадох решение на въпроса какво трябва да направите без да вложите и 1 

стотинка. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Българо-немският е сключен договора 2009-та година за 10 

години.  

КИРИЛ ХАДЖИХРИСТЕВ: Ама това го контролирате. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: 2007-ма… И 2011-та го подновяват на ново, да течат нови 10 

години и стават 14 години. 

КИРИЛ ХАДЖИХРИСТЕВ: Разбирам ви, г-н кмете… 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Общината си е дала имота и стотинка не взема. 
(Реплика на Михаил Генчев, от място / не се чува.) 

КИРИЛ ХАДЖИХРИСТЕВ: Тука не става въпрос … 

(Михаил Генчев, от място / не се чува.) 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Кажи за „Дано Центъра“ нещо. Кажи каквото искат! Вярно ли 

е, че 200 000 изплати Общината кредит? 

(Михаил Генчев, от място: Ще ги изплати, такъв е договора.) 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Добре де, защо сте им плащали и тока? Тя ползва хотела, дава 
го, печели пари и Общината й плаща тока. 
(Михаил Генчев, от място: Кой ползва и печели?) 
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НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Тези, какви бяха? Михнева… Какви бяха там? Фондация 
някаква. Хотел ремонтиран за 1 милион, те го ползват и Общината им плаща тока. Ама 
аз направо се хванах за главата. То бива, бива… 

КИРИЛ ХАДЖИХРИСТЕВ: Г-н кмете… 

(Михаил Генчев, от място: Защо не го прекрати договора?) 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Договорът е договор. Спряхме да плащаме тока и водата. Че 
от къде на къде? 

(Филип Топов, от място: Г-н Киряков…) 

КИРИЛ ХАДЖИХРИСТЕВ: Г-н кмете, между другото аз ви дадох решение на въпроса.  
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Да. 
КИРИЛ ХАДЖИХРИСТЕВ: И въпреки договорът, който е сключен, аз не разглеждам 

договора. Дадох ви начин на решение на въпроса. Вие ми говорите за „Дано“, за токове 
и за води. Тука не става въпрос… 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Г-н Хаджихристев, решение…. 

КИРИЛ ХАДЖИХРИСТЕВ: Може ли да се изкажа? 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: … на въпроса фините праходи частици беше по програмата да 
купим котли и да ги дадем безвъзмездно. Проектът е за 9 600 000 лева. Нашите 
съграждани, над 3 000 домакинства щяха да имат безвъзмездни котли. Обаче вие 
гласувате, че това не е правилно. Да се знае, че програмата спира за сега. Ще спре за 
сега. 
(Разисквания в залата /говорят вкупом.) 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Тази програма няма дялово участие, няма ангажимент 
финансов на Общината. Всичко е финансирано, 100 % гарант от Европейския съюз. 
Сега аз не съм специалист да твърдя, такава е програмата, залага ги толкова пари, те ги 

дават, те казват. Аз не коментирам. Моята идея беше, че над 3 000 домакинства в град 

Смолян, не в община, в град Смолян ще имат климатици и котли на екологично чисто 

гориво. Само че вие гласувахте… И сега коментираме ограда. Ами кажете ми къде е 
логиката в това? Имаше ли мотивация? Защо сте против 3 000 домакинства да си 

сменят дървата и въглищата. 
КИРИЛ ХАДЖИХРИСТЕВ: Вие чухте ли ме какво предложение ви дадох за оградата? 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Аз ви предложих програмата за смяна на котли и на 
климатици и вие гласувате „против“. 

КИРИЛ ХАДЖИХРИСТЕВ: Ама ние говорим в момента за Българо-германския 
център. 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Има тука медии, нека се знае. Защото хората много се 
интересуват и чакат тази програма да тръгне. 
КИРИЛ ХАДЖИХРИСТЕВ: Г-н кмете, аз говоря за Българо-немския център. 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: За оградата говорите за Българо-немския център. 

КИРИЛ ХАДЖИХРИСТЕВ: Да, и ви дадох решение на въпроса. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Да. Значи моето решение ще е следното. Ще напиша утре 
писмо до Българо-немския център да направят това нещо. 

КИРИЛ ХАДЖИХРИСТЕВ: Което са задължени по договор. 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Да, точно това ще направя. И какво има да говорим повече? 
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(Стефан Сабрутев, от място: Процедура.) 

(Димитър Кръстанов, от място: 53 месеца е проекта…) 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Процедура, г-н Сабрутев. 
СТЕФАН САБРУТЕВ:  Уважаеми г-н председател, тъй като сменихме темата и се 
върнахме на предходната точка, и тука усещам как г-н Мелемов иска да обвини тези, 

които не подкрепихме издаването на запис на заповед за близо 1 милион. Искам да 
кажа следното. И на гражданите на Смолян. Никой не е отказал този проект. Този 

проект ще се осъществи. 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Ама това не е процедура. Съжалявам! 

СТЕФАН САБРУТЕВ: Процедура е. Този проект ще се осъществи. 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Не е процедура.  
СТЕФАН САБРУТЕВ: Просто не разрешихме издаването на запис на заповед. 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Г-н Топов има реплика. 
ИВАЙЛО ХАЛВАДЖИЕВ: Аз първи имах реплика към г-н  Хаджихристев. 
ДАНЧО КИРЯКОВ: А, реплика ли?  

СТЕФАН САБРУТЕВ: Затова исках да кажа, че това ще стане. Ще си наемете фирма, 
която ще работи без аванс. 
ДАНЧО КИРЯКОВ: Реплика, г-н Халваджиев. 
ИВАЙЛО ХАЛВАДЖИЕВ: Г-н Хаджихристев, работата на общинският съветник не е 
само в зала. Проблемите не се решават само пред камерите. Аз ако бях на ваше място, 

щях да отида да потърся контакт с Българо-германския център, щях да им кажа, че има 
проблем и да си го решат. Както казва г-н Топов, не ме прекъсвайте! Така се решават 
проблемите, обаче лошото е, че когато отидеш при хората при Българо-германския 
център, там няма камери, които да предават на живо. 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Г-н Топов. 
(Кирил Хаджихристев, от място: Имам дуплика.) 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Г-н Топов, реплика. Има и тогава сте вие. 
(Кирил Хаджихристев, от място: На мен?) 

ФИЛИП ТОПОВ: Да.  
ДАНЧО КИРЯКОВ: Вие ще се сбиете. Чакайте малко, бе! 
ФИЛИП ТОПОВ: Колеги, аз имам моите няколко секунди. Исках да го спестя това 
нещо. Хората дойдоха и казаха „Господа общински съветници, с писмо отговор от 
1.06.2016-та година по повод постъпила наша жалба…“, на семейство Цацарови и 

Иванови и еди-кои си там, да не ви губя времето, и в отговора кметът е записал „с цел 

обезопасяването на дворното пространство на центъра и ограничаване достъпа на 
външни лица е необходимо да бъде изградена ограда от южната страна, както и да се 
направят два портала от югоизток и североизток. Община Смолян не разполага със 
средства, но ще потърси възможностите за тяхното осигуряване във възможно най-

кратки срокове. За предприемане на необходимите мерки за обезопасяване на дворното 
пространство на центъра, ще ви уведомим.“ Хората дойдоха и питат, от 1.06.2016 г. до 
кога кметът ще ни отговаря формално? Той не си е изпълнил това, което го е подписал. 

Най-вероятно не го е прочел. 
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ДАНЧО КИРЯКОВ: Други мнения и изказвания, има ли? Какво? Дуплика има. 
Заповядайте! 
КИРИЛ ХАДЖИХРИСТЕВ: С такива изказвания на г-н Халваджиев, кметът на 
Широка лъка го похвали на партийното събрание. Искам само да го попитам него, след 

като ми дава такъв акъл, какво направи той с кучетата, които видя, че ги пуснаха в 
Търън с кърджалийската кола?  

(Ивайло Халваджиев, от място: Не видях номера, беше тъмно.) 

КИРИЛ ХАДЖИХРИСТЕВ: Ако не сте видели номера, обадихте ли се на 112? Какво 
направихте, за да ми давате акъл с кого да се срещам аз? 

(Ивайло Халваджиев, от място: Да отговоря.) 
ДАНЧО КИРЯКОВ: Ей, колеги, напредна времето! Мислете малко! 

ИВАЙЛО ХАЛВАДЖИЕВ: Вие знаете много добре, че за да се обадя на 112, трябва да 
има нещо да им кажа. Какво да им кажа? Тъмна кола с „К“ отзад? Какво да им кажа? 

(Кирил Хаджихристев, от място: Свали три кучета.) 
ИВАЙЛО ХАЛВАДЖИЕВ: Две кучета свали. Аз ги видях. 

(Кирил Хаджихристев, от място: Три каза.) 
ИВАЙЛО ХАЛВАДЖИЕВ: Две казах. Казах, че в Търън са пуснати четири кучета за 
един месец. Слушайте ме внимателно. 

(Реплики от залата, от място /не се чува.) 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Как може, бе! Колеги, дайте малко по-сериозно! Моля ви се! Има 
ли други мнения и изказвания? Не виждам. Подлагам на гласуване прекратяване на 
разискванията.  
ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 15, „ПРОТИВ“ – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0. 

ДАНЧО КИРЯКОВ: !5 „за“, прекратяваме разискванията. Поименно гласуване, колеги. 

 

Поименно гласуване на проекта за решение по т. 20 от дневния ред: 
 

1. Анастас Караджов   – „за“ 

2. Ангел Безергянов    – „въздържал се“ 

3. Анита Чолакова   – „въздържала се“ 

4. Валентин Кюлхански    – „за“  

5. Валентин Цолов    – отсъства 
6. Данчо Киряков    – „за“ 

7. Димитър Кръстанов    – „за“ 

8. Димитър Николов    – „въздържал се“ 

9. Екатерина Гаджева   – отсъства 
10. Елисавета Лободова    – „за“ 

11. Ивайло Халваджиев    – „въздържал се“ 

12. Иван Пищалов     – отсъства 
13. Илия Томов     – „за“ 

14. Кирил Хаджихристев   – „за“ 

15. Коста Начев     – отсъства 
16. Костадин Василев    – отсъства 
17. Мариана Сивкова    – отсъства 
18. Мария Семерджиева    – отсъства 
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19. Марияна Методиева    – отсъства 
20. Милен Журналов    – отсъства 
21. Милен Пачелиев    – отсъства 
22. Михаил Генчев    – „за“ 

23. Петър Мирчев     – „въздържал се“ 

24. Салих Аршински    – отсъства 
25. Славка Каменова    – отсъства 
26. Стефан Сабрутев    – „за“ 

27. Стоян Иванов     – „против“ 

28. Филип Топов     – „за“ 

29. Юлия Кисьова     – отсъства 
 

 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Моля, обявете резултата. 
(Анелия Кехайова: 10 „за“, 1 „против“ и 5 „въздържали се“. 

ДАНЧО КИРЯКОВ: С 10 „за“, 1 „против“  и 5 „въздържали се“, докладната записка не 
се приема. 
 

Общинският съвет след като се запозна с докладната записка на ФИЛИП ТОПОВ – 

общински съветник , на основание с чл.21 ал.1 точка 6 и точка 8 от ЗМСМА, 

 

 

Р Е Ш И: 

 

Предложеният проект за решение не се приема /чл. 27, ал. 4 от ЗМСМА/. 

 

 (Димитър Кръстанов, от място: Приема се, как да не се приема? 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Не се приема.  
(Димитър Кръстанов, от място: Не обвързва директно финансови средства.) 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Как? Обвързва. Точно това, че обвързва. Аз, ако бях вносител, 

просто една от точките на решението нямаше да я има. И става с обикновено 
мнозинство. Сега, следваща точка и по-следващата, стара 16 и 17 подред, са с 2/3 

мнозинство. И аз предлагам да ги прескочим, защото в залата няма толкова хора. 
(Илия Томов, от място: Да отложим сесията. Процедурно.) 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Добре, просто казвам. Сега. Има предложение за отлагане на 
сесията. Аз мислех до 19,30 часа да работим, честна дума. 
(От залата: Абсурд.) 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Добре! Сега, докато сте тука, моля да дадете предложение, аз 
имам такова, евентуално как да процедираме с останалите точки в дневния ред, защото 
касаят много хора просто. От всичко се оказа, че най-важно е футболът, ама и на 
другите хора им са важни нещата. 
(Анастас Караджов, от място: 22-ри.) 

(Стоян Иванов, от място: Септември месец.) 

ДАНЧО КИРЯКОВ: На 22-ри е моето предложение. Не знам вие дали го приемате. 
Сега 22-ри. 

(Димитър Кръстанов, от място: Другият четвъртък.) 
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ДАНЧО КИРЯКОВ: Другият четвъртък, да. 7 дни е по Правилник и така нататък. Г-н 

Сабрутев има предложение. 
СТЕФАН САБРУТЕВ: Уважаеми г-н председател, в началото преди да започнем 

сесията, казах някои неща и точно сега искам да ви го повторя пак. Искам да си 

запишете някъде, остават ви още един-два месеца да сте председател. Огледайте 
националните празници. Огледайте големите религиозни празници и вижте дали няма 
да ни свикате пак някоя сесия така.  
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Хайде тогава да не е на 22-ри, защото може да има празник. 
СТЕФАН САБРУТЕВ: Тази сесия, която беше днес, беше грешка. Беше подигравка, аз 
го казах в началото. Ама не може на Голяма Богородица, на Байрям или на някой друг 
голям празник вие да свиквате сесия. Значи вие трябва да мислите. Не знаехте, че днес 
е Голяма Богодородица и ще ни държите до 7 часа ли? При толкоз точки. Моля ви се! 
ДАНЧО КИРЯКОВ: Аз никой не мога да държа,  г-н Сабрутев. 
СТЕФАН САБРУТЕВ: Когато искате си ги правете сесиите. Провалът днес на сесията 
за останалите точки е изцяло ваша отговорност.  
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Особено Планетариума, твърдо. Добре, Данчо, недей заковава 
сесия… 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Не, така и така сме тука. Приемате ли на 22-ри? 

(От залата: Става, става.) 

(Анастас Караджов, от място: Конкретно предложение. Отлагаме за 22-ри август.) 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Не отлагаме, направо ново заседание за 22-ри август. 
(Анастас Караджов, от място: Час?) 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Моля? 

(Анастас Караджов, от място: Час.) 

ДАНЧО КИРЯКОВ: 13.00 часа. Аз ви предлагам, все пак до обед всеки има да 
разпредели задачи, адвокатите имат дела до обяд. Това винаги съм имал предвид, 

затова ви предлагам 13.00 часа, 22-ри. 

(Валентин Кюлхански, от място: Добре.) 

 

 

 

(Заседанието на Общинския съвет беше закрито в 18.45 часа.) 

 

 

инж. ДАНЧО КИРЯКОВ / П / 

Председател на Общински съвет – Смолян 

 

 

 
Изготвил протокола, / П/ 

Анелия Кехайова – гл. специалист 


