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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 

№ 58 

 

Днес, 19.09.2019 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: 25 общински съветници. 
Отсъстваха: Марияна Методиева, Петър Мирчев, Славка Каменова, Юлия 

Кисьова. 

 

Заседанието беше открито и ръководено от председателя на Общинския съвет – 

инж. Данчо Киряков. 
 

 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Добър ден, уважаеми колеги и гости! Имам молба да заемете 
местата си, да можем да проверим кворума. Моля, проверка на кворума, ако обичате! 
(Мариана Иванова – гл. експерт в звено „Общински съвет“: 22.) 

ДАНЧО КИРЯКОВ: 22 в залата. Имаме кворум, може да започнем работа. Г-н Генчев, 
добро утро! 
(Михаил Генчев, от място: Г-н председателю, благодаря!) 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Уважаеми колеги, имате раздаден дневен ред. Веднага в началото 
преди да почнете да обсъждате дневния ред искам да кажа няколко думи по него. На 
комисиите на Общинския съвет бяха предложени няколко допълнителни докладни в 
дневния ред. Някои се приеха да влезнат в дневния ред, други – не. И съобразно 
решенията на комисиите е такъв и дневния ред, като веднага искам да кажа, че 
комисиите приеха една допълнителна точка в дневния ред за годишния план за 
ползване на дървесина и надявам се, че е раздадена. Имате думата, уважаеми колеги! 
Заповядайте! Не виждам желаещи. А, има. Заповядайте, г-н Сабрутев! 
СТЕФАН САБРУТЕВ: Добър ден на всички. Уважаеми г-н председател, уважаеми г-н 
кмет, колеги, журналисти! Г-н председателю, вие казахте, че една точка е приета. Аз 
виждам, че в Комисията по ЗМСОРС изразява положително становище – 8 на 0. Става 
въпрос за точката, която е за билбордовете, за спортния клуб, футболният клуб. Вие 
казвате, че не е била приета. Значи нещо или ни лъжете, или това, което сте ни дали не 
е вярно. Тъй че аз предлагам да я включите в дневния ред въпросната точка. 
ДАНЧО КИРЯКОВ: Добре, щом предлагате. Вие имате право да променяте дневния 
ред, така че… Комисиите, на които аз присъствах ги отхвърлиха, затова. Имате думата, 
г-н Топов. 
ФИЛИП ТОПОВ: Добре дошли на всички! Г-н председател, от началото на годината аз 
и г-н Хаджихристев сме внесли осем питания в писмена форма, чрез вас, включително 
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и напомнително такова. До момента нямаме отговори. Поради какви съображения не се 
отговаря на тези наши питания? И вие лично като пръв сред равен и наш представител 
следите ли ги тези отговори защо не постъпват такива отговори? Да не се изказвам по 
същество, само маркирам, после ще се спра и по-подробно. Изключително важни 
питания. Едното е за изпълнение на бюджет 2019 година за първото шестмесечие. Това 
по закон трябва да се извършва. Второто е по отношение на задълженията, които има 
към Община Смолян от наши длъжници. Другото питане е във връзка със спрените 
строителни обекти, спечелени по Закона за обществените поръчки, след което има 
спиране Акт № 10 и строително-монтажните работи се преустановяват. Друго питане е 
във връзка с договорите за зимното поддържане – как се изпълняват тези договори. 
Има и редица други питания, които са от съществено значение. От началото на 
годината до момента нямаме отговори. Защо се получава така? 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Разбирам, че въпросът е към мен, г-н Топов, ама отговарящият 
стои в ляво от мен и вие се срещате с него на всяка сесия. Сега аз да задам въпроса към 

него… 

ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: В тази връзка ви предлагам, ако може… 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Заповядайте! 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Уважаеми г-н председателю, уважаеми г-н кмете, уважаеми 
кметове, уважаеми колеги, журналисти и гости! Предлагам като точка последна в 
дневния ред да влезне отговор на питания, за да може да има коментар върху това, 
което получихме като писмен отговор от г-н кмета във връзка с питанията, които съм 

отправил аз и други мои колеги. Най-нормално е това, да не става сега в хода да 
процедура по дневния ред кметът да отговаря на въпроси, свързани с питания и така 
нататък. Така че призовавам, г-н председателю, да подложите на гласуване моето 
предложение за включване на точка последна от дневния ред „Питания“ към кмета на 
общината. 
ДАНЧО КИРЯКОВ: Записвам, г-н Кръстанов! Г-н Иванов. 
СТОЯН ИВАНОВ: Уважаеми г-н председател, уважаеми г-н кмет, уважаеми колеги! 
Във връзка с дневния ред и с предложенията на г-н Сабрутев – да, Комисията по 
бюджет и финанси с 4 „за“ и 6 „против“ не прие да бъде включен в дневния ред 
точката за футболния клуб „Родопа“. След като той прави подобно предложение сега 
да бъде включена, аз също съм внесъл докладна. Моля, за да не разделяме 
общностните в Смолян, за да не разделяме футболните клубове, за да не разделяме 
децата, да включите и моето предложение, моята докладна, която също е раздадена. 
ДАНЧО КИРЯКОВ: Благодаря, г-н Иванов. Г-н Хаджихристев. 
КИРИЛ ХАДЖИХРИСТЕВ: Уважаеми г-н председател, г-н кмет, колеги, кметове на 
населени места! Провокиран съм от изказванията и на г-н Сабрутев и на г-н Иванов. 
Говорим за някаква точка за футболния клуб, а всъщност на Правната комисия въобще 
не е предложена такава точка за разглеждане. Така че аз в момента се чудя как да 
гласувам, тъй като явно в една комисия се предлага точка да бъде разглеждана, в друга 
комисия тя се скрива. И вече съм объркан какво става в Общинския съвет и в 
Общинска администрация. И тъй като стана на въпрос за питания и за срокове, някои, 
които се пропускат или са пропуснати, аз искам да попитам крайният срок 30 
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септември е за приемане на отчет за изпълнението на бюджета за 2018 година. Какво 
правим? 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Други мнения, колеги, по дневния ред? Не виждам. Предлагам 

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

ДАНЧО КИРЯКОВ: С 22 „за“ прекратяваме разискванията. Уважаеми колеги, има три 
предложения, като две от тях, ако не възразявате, може да ги гласуваме с едно 
гласуване, касаещи футболните клубове, за включване в дневния ред. И предложението 
на г-н Кръстанов да бъдат включени „Отговори на питания“. Г-н Сабрутев. 
СТЕФАН САБРУТЕВ: Значи аз искам да ги гласуваме самостоятелно, тъй като 
докладната, която г-н Иванов каза, че е раздадена, аз не съм я получил.  
ДАНЧО КИРЯКОВ: В канцеларията е. 
СТЕФАН САБРУТЕВ: В канцеларията не значи, че е входирана. Значи ние имахме 
разглеждане и предложение на докладна, която ние гледахме на едната комисия, на 
втората комисия виждам, че са я одобрили. Тоест той не е внесъл никаква докладна. Тя 
не е разглеждана на комисия, за разлика от другата. Тъй че моля ви да ги разделите 
двете по отделно. 
ДАНЧО КИРЯКОВ: Г-н Безергянов. 
АНГЕЛ БЕЗЕРГЯНОВ: Уважаеми г-н кмет, уважаеми г-н председател, уважаеми 
колеги! Във връзка с развилата се тема и диспут относно футболните клубове, аз най-
официално заявявам, че не съм получил нито едната докладна, нито другата. Реално 
погледнато дори и сега така наречените вносители или хората, които прокламират, че 
са гледани в комисии, не си направиха труда да ни ги представят, да ги видим, да ги 
прочетем. 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Взехте ми думата, г-н Безергянов. Не са разглеждани и двете 
докладни на комисии. Не са раздавани и двете докладни. Аз не знам г-н Сабрутев 
защо… 

(Стефан Сабрутев, от място: Аз чета това, което сте ми пратили на мейла. Не 

знам вие четете ли тези писма, които ни пращате?) 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Г-н Сабрутев… 

(Стефан Сабрутев, от място: Ако искате да ви зачета, г-н председател.) 

(Димитър Кръстанов, от място: Не са раздавани на комисии, не са обсъждани.) 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Така е. 
(Стефан Сабрутев, от място: Ама са гласувани. Поне вие ни давате такава справка.) 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Ама вие бяхте на две от комисиите, г-н Сабрутев. 
(Стефан Сабрутев, от място: Не, на една бях.) 

ДАНЧО КИРЯКОВ: На една ли бяхте? Видяхте, че не са разглеждани. Аз бях на две, не 
бяха разглеждани. Сега, както кажете вие. Нямам нищо против. 
(Стефан Сабрутев, от място: Има ред, гласува се.) 

(Костадин Василев, от място: Какво ще гласуваме?) 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Подлагам на гласуване за включване в дневния ред на докладни, 
касаещи футболните клубове за рекламни материали. Който е „за“ това тези две 
докладни да бъдат включени в дневния ред, моля да гласува. 
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(Стефан Сабрутев, от място: Ние искаме отделно да се гласуват. Значи първо 

предложете как да се гласува. Аз ви дадох предложение преди малко, което касае да 

се отделят, а не да са заедно. За единият клуб, за другият клуб.) 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Г-н Безергянов пак. Процедура ли? Какво? Вече сме в процедура 
за  гласуване. 
АНГЕЛ БЕЗЕРГЯНОВ: Преди да гласуваме тези точки от дневния ред, считам, че е 
правилно поне  да ни бъдат представени да ги разгледаме, да се запознаем с 
въпросните докладни. Как да гласуваме за нещо, което не знаем какво става на въпрос? 

Какъв е диспозитива, какви решения ще вземаме евентуално? Или другият вариант е да 
направим една почивка от 10 минути, за да може да се запознаем. 

(Михаил Генчев, от място: Хайде, стига с тия почивки!) 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Така е, г-н Безергянов, но аз не съм знаел, за да ги размножа и да 
ви ги раздам. 

АНГЕЛ БЕЗЕРГЯНОВ: И аз сега научавам, затова питам. 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Г-н Кръстанов нещо по процедура има. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Благодаря ви, г-н председателю! Абсолютно правилно е 
предложението, което се прави, да гласуваме за включване в дневния ред на точки, 
които не са обсъждани на комисии и не са раздавани. 
АНГЕЛ БЕЗЕРГЯНОВ: Моето предложение е за почивка от групата на ГЕРБ за 10 

минути, за да може да се запознаем. 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Добре, почивка от името на група. Г-н Генчев, има правилник 
сега. Аз не мога да не дам почивка, след като се иска от група. Размножете, ако 
обичате, двете докладни, моля ви! 
(Михаил Генчев, от място: И това не бяхме правили – преди да сме започнали почивка 

да дадем. Ние не сме почнали работа по същество, каква почивка?) 

 

* * * * * 

(По време на почивката бяха размножени двете допълнителни докладни записки, касаещи 

безвъзмездно поставяне на рекламно-информационни елементи и раздадени на общинските 

съветници.) 

 

(След почивката:) 

 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Уважаеми колеги, моля, заемете местата си! Моля, проверка на 
кворума. Уважаеми колеги, докато се проверява кворума, да ви кажа, има отсъстващи 
със заявления от днешното заседание Марияна Методиева, Петър Мирчев, Юлия 
Кисьова и Славка Каменова. Моля, обявете кворума. 
(Мариана Иванова: 21 в зала.) 

ДАНЧО КИРЯКОВ: 21 в залата. Може да продължим работа. Уважаеми колеги, не 
знам имахте ли време да се запознаете с докладните, но все пак те във вида, в който са 
внесени в канцеларията са пред вас и са ви раздадени. И продължаваме процедура по 
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гласуване, уважаеми колеги! Настояване имаше от г-н Сабрутев да се гласуват 
поотделно, моето предложение беше заедно. 
(Димитър Кръстанов, от място: То си е дефолт. Предложението да се гласува 

поотделно съответства изцяло на правилата, които сме приели за гласуване. Всяко 

предложение се гласува поотделно. Ако искате да гласувате…) 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Момент. Може ли да ме изслушате? Така че аз оттеглям моето 
предложение да са заедно и остава предложението, което си е на г-н Сабрутев. 
Процедура, г-н Иванов. Кажете. 
СТОЯН ИВАНОВ: Уважаеми г-н председател, по повод на това, че ние с г-жа Сивкова 
от 10 часа в Окръжен съд сме призовани да бъдем на дело като съдебни заседатели, 
неотложен ангажимент, призовани свидетели, вещи лица и така нататък, просто няма 
как да не отидем. Моля тези точки за футболният клуб да минат като първа и втора, за 
да може като вносител аз евентуално да реагирам по някакъв начин. 
ДАНЧО КИРЯКОВ: Добре, и това предложение ще гласуваме. Така, започваме по ред 
на предложенията. Първо предложение на г-н Сабрутев да влезне в дневния ред 
докладна записка за безвъзмездно поставяне на рекламно информационни елементи в 
полза, нека така да се изразя на кратко, на футболен клуб „Родопа – Смолян“. Който е 
„за“ тази докладна да влезне в дневния ред, моля да гласува. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 17“, „ПРОТИВ“ – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 2. 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Със 17 гласа „за“, без „против“ и 2 „въздържали се“, докладната 
записка ще влезне в дневния ред. Следващо предложение на Стоян Иванов да влезне в 
дневния ред, аналогична докладна, касаеща футболен клуб „Родопа 1927“. Който е „за“ 

това предложение и тази докладна да влезне в дневния ред, моля да гласува. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 9“, „ПРОТИВ“ – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 10. 

ДАНЧО КИРЯКОВ: С 9 „за“ и 10 „въздържали се“, предложението не се приема. И 

последно предложение на г-н Кръстанов, да бъдат включени питания. Кои са тези 
питания? Питания – за тези, които ви раздадох може би? 

(Димитър Кръстанов, от място: Точно така.) 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Питания в дневния ред. Който е „за“, моля да гласува. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 14“, „ПРОТИВ“ – 1, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 5. 

ДАНЧО КИРЯКОВ: 14 гласа „за“, 1 „против“ и 5-ма „въздържали се“, предложението 
се приема. Така. Следващо предложение на г-н Иванов. 
(Стоян Иванов, от място: Аз го оттеглям, по простата причина, че моята докладна 

записка няма да влезне в дневния ред.) 

ДАНЧО КИРЯКОВ: За голямо съжаление, г-н Иванов, Общинският съвет за пореден 
път разделя хората с тези докладни. Оттеглено е предложението на г-н Иванов. Други 
предложения по дневния ред няма. Трябва да гласуваме целия дневен ред. Който е „за“ 

приемането на дневния ред с направените корекции и допълнителни докладни, моля да 
гласува. Моля телефоните на безшумен режим да бъдат. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 21“, „ПРОТИВ“ – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0. 

ДАНЧО КИРЯКОВ: С 21 „за“, без „против“ и „въздържали се“, дневният ред е приет, 
уважаеми колеги. 
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Д Н Е В Е Н  Р Е Д:  

 

 

          1. Избиране на временно изпълняващ длъжността кмет на Община Смолян. 
                             ДОКЛАДВА: инж.Данчо Киряков – Председател на общински съвет 
    

          2. Избиране на временно изпълняващи длъжността кмет на кметство в Община 
Смолян. 
                             ДОКЛАДВА: инж.Данчо Киряков – Председател на общински съвет 
 

           3. В деловодството на община Смолян е получено писмо с вх. № ДЛ0075 70_002 

от 21.08.2019 г.,   с предложение за придобиване на акции от капитала на „РОЖЕН 

ЕКСПРЕС“АД, ЕИК: 830166384, със седалище и адрес на управление:  гр. Смолян 
4700, ул.   Родопи № 130, представлявано от изпълнителния директор Николай 
Манолов Бояджиев. 
                                         ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 
       

           4.  Награждаване на Център за изкуства „За Родопите“. 

                                     ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 
 

           5.  Разрешение за формиране на група към Детска градина „ Изворче „ – с. 
Момчиловци, в с. Кутела за учебната 2019 – 2020 г. 
                                        ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 
 

           6. Годишен план за ползване на дървесина, добив и ползване на дървесина от 
горски територии, собственост на Община Смолян, съгласно  Наредбата за условията и 
реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и 
общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти 
(Наредбата за възлагане на дейности в ГТ). 

                                          ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 
 

            7. 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 
 

            8. Питания  
 

ДАНЧО КИРЯКОВ: И тъй като по първите две докладни вносител съм аз, моля за 
ваши предложения за наш колега, който да ме замести да председателства заседанието. 
Имате думата. 
(Филип Топов, от място: Г-н Ангел Безергянов.) 

(Кирил Хаджихристев, от място: Г-н Стоян Иванов.) 

(Стоян Иванов, от място: Г-н Иванов тръгва на дело.) 

(Михаил Генчев, от място: Ще те спрем от делото. Ще те изберем за председател 

и…) 
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ДАНЧО КИРЯКОВ: Моля ви, малко по-сериозно, г-н Генчев. 
(Михаил Генчев, от място: То е сериозно. Неговото е несериозно – „Аз тръгвам“.) 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Ангел Безергянов. Други предложения няма, тъй като г-н Иванов 
си прави отвод. Който е „за“ г-н Безергянов да води заседанието в първите две точки то 
дневния ред, моля да гласува. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 20, „ПРОТИВ“ – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 1. 

ДАНЧО КИРЯКОВ: С 20 „за“ и 1 „въздържал се“, се приема г-н Безергянов да води 
заседанието. Заповядайте, г-н Безергянов. 
 

(Общинският съветник Ангел Безергянов зае мястото си на временно 

председателстващ заседанието по т. 1 и т. 2 от дневния ред.) 

 

АНГЕЛ БЕЗЕРГЯНОВ: Благодаря, г-н председателю! Благодаря, уважаеми колеги! 
Преминаваме към разглеждане на точка № 1 от гласувания дневен ред. 
 

 

ПО ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Избиране на временно изпълняващ 

длъжността кмет на Община Смолян. 

ДОКЛАДВА: инж. Данчо Киряков – председател на Общинския съвет 

 

АНГЕЛ БЕЗЕРГЯНОВ: Докладна записка от инж. Данчо Киряков, председател на 
Общински съвет – Смолян, относно избиране на временно изпълняващ длъжността 
кмет на Община Смолян. Уважаеми г-н председател, имате думата като вносител. 
ДАНЧО КИРЯКОВ: Нямам кой знае какво да добавя. Само ще повторя думите, които 
ги казах на комисии. И тази точка, и следващата от дневния ред, са продиктувани от 
възможността за регистрация на действащи кметове, за регистрацията им за участие в 
избори. И за да не се събираме извънредно при различни дати на регистрация на тези 
кандидати, докладните са написани под условие след регистрацията да излезнат в 
отпуска и са предложени техните заместници. В случая в тази докладна се предлага г-
жа Цекова да замества г-н Мелемов. Нямам друго какво да кажа. 
АНГЕЛ БЕЗЕРГЯНОВ: Колеги, както разбрахме, това е функция на закона. Разкривам 

дискусия по така предложената докладна записка. Г-н Хаджихристев, имате думата. 
КИРИЛ ХАДЖИХРИСТЕВ: Аз разбирам тази предварителна необходимост, която 
обясни председателят на Общинския съвет като вносител, но искам да попитам, ако 
някой от сега действащите кметове се откаже или Общинската избирателна комисия не 
го регистрира, какво ще изпълняваме? 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Решението не влиза в сила. Прочетете внимателно текста. 
Записано е в случай на регистрация. 
КИРИЛ ХАДЖИХРИСТЕВ: Записано ли е това? 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Да, да, да.  
АНГЕЛ БЕЗЕРГЯНОВ: В точка 3. 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Записано е и за заплащането. 
АНГЕЛ БЕЗЕРГЯНОВ: Колеги, други желаещи относно точката? 

(Димитър Кръстанов, от място: Подкрепяме.) 

АНГЕЛ БЕЗЕРГЯНОВ: Не виждам. Предлагам да прекратим разискванията. Който е 
„за“, моля да гласува. 



Протокол № 58/19.09.2019 г.  

  

8 

 

ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 22, „ПРОТИВ“ – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0. 

АНГЕЛ БЕЗЕРГЯНОВ: С 22-ма „за“ прекратихме разискванията по точка № 1 от 
дневния ред. Колеги, минаваме в режим на гласуване, поименно гласуване. 
 

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

 

1. Анастас Караджов   – отсъства  
2. Ангел Безергянов    – „за“  

3. Анита Чолакова   – „за“ 

4. Валентин Кюлхански    – „за“ 

5. Валентин Цолов    – „за“ 

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     – „за“  

13. Илия Томов     – „за“ 

14. Кирил Хаджихристев   – „за“ 

15. Коста Начев     – „за“ 

16. Костадин Василев    – „за“ 

17. Мариана Сивкова    – отсъства 
18. Мария Семерджиева    – „за“ 

19. Марияна Методиева    – отсъства 
20. Милен Журналов    – не участва в гласуването 
21. Милен Пачелиев    – отсъства 
22. Михаил Генчев    – „за“ 

23. Петър Мирчев     – отсъства 
24. Салих Аршински    – не участва в гласуването 
25. Славка Каменова    – отсъства 
26. Стефан Сабрутев    – „за“ 

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

29. Юлия Кисьова     – отсъства 
 

 

АНГЕЛ БЕЗЕРГЯНОВ: Моля да обявите резултата от гласуването. 
(Мариана Иванова: 19 „за“, без „против“ и „въздържали се“.) 

АНГЕЛ БЕЗЕРГЯНОВ: С 19 „за“ докладната записка и решенията в нея се приемат. 
            Общинският съвет след като се запозна с докладната записка на Председателя 
на Общински съвет Смолян – ИНЖ. ДАНЧО  КИРЯКОВ, на основание чл. 21, ал. 2, чл. 
42, ал. 8 във връзка с ал. 6 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация и чл. 161 от Изборния кодекс, както и във връзка с Решение № 943 - 

МИ от 02.09.2019 г. на Централна избирателна комисия, 
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Р Е Ш И :   

 

1. Избира инж. Мариана Цекова – зам. - кмет на Община Смолян за временно 
изпълняващ длъжността кмет на Община Смолян, считано от деня, следващ деня на 
решението за регистрация на Николай  Мелемов като кандидат за кмет на Община 
Смолян до полагане на клетва от новоизбрания кмет на Община Смолян.   

2. Временно изпълняващият длъжността кмет на община да получава основно 
месечно възнаграждение, определено за длъжността Кмет на Община Смолян. 

3. Настоящото решение влиза в сила след постановяване на решението на 
Общинска избирателна комисия – Смолян за регистриране на Николай  Мелемов като 
кандидат за кмет на Община Смолян. 

4. Допуска предварително изпълнение на настоящото решение, съгласно чл. 60 от 
Административнопроцесуалния кодекс. 

 

 

АНГЕЛ БЕЗЕРГЯНОВ: Преминаваме към изпълнение на т. 2 от така предложения 
дневен ред. 
 

ПО ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Избиране на временно изпълняващи 

длъжността кмет на кметство в Община Смолян.   

 ДОКЛАДВА: инж. Данчо Киряков – председател на Общинския съвет 

 

 

АНГЕЛ БЕЗЕРГЯНОВ: Отново докладна записка от инж. Данчо Киряков, председател 
на Общински съвет – Смолян, относно избиране на временно изпълняващи длъжността 
кмет на кметство в Община Смолян. Г-н Киряков, имате думата. 
ДАНЧО КИРЯКОВ: Няма какво да добавя. С едно уточнение, бях помолен от 
Администрацията да променим едно от предложенията и то касае село Смилян. Вместо 
Сийка Кехайова заместник да бъде Виолета Инева, заместваща кмета в случай на 
регистрация за избори. И правя това предложение. Повтарям, вместо Сийка Кехайова, 
да бъде Виолета Инева в село Смилян. 
АНГЕЛ БЕЗЕРГЯНОВ: Г-н Генчев. Дискусия разкривам. 

(Михаил Генчев, от място: Моля председателите на комисии да кажат какви 

предложения има и какви решения са приети по време на заседанията.) 

АНГЕЛ БЕЗЕРГЯНОВ: Въпреки, че е от място, го приемам от вас това процедурно 
искане. Колеги, председателите на комисиите, ако може да се подготвят. Г-н 
Кръстанов, имате думата през това време да вземете по същество. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Благодаря ви, г-н Безергянов! Уважаеми г-н председателю, 

уважаеми колеги кметове, журналисти и гости! Редно е, уважаеми г-н председателю, 

като правите подобни предложения за изменения на персонални промени в самата 
докладна, която вие сте внесли да е съпроводите това свое предложение с известни 
мотиви и основания. Да посочите защо е необходимо, да ангажирате нашето отговорно 
внимание и ангажимент да подкрепим вашето предложение, предложение на 
Общинска администрация. Но то тук в тази зала не се прави просто така. Трябва някой 
да каже кое налага да се промени персонално предложение, свързано с участие. 
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ДАНЧО КИРЯКОВ: Наложило се е. Това предложение на администрацията го направи 
до мен, във връзка с по-голяма оперативност по време на избори в случай на 
регистрация на този кмет, тъй като в определени ситуации, в случая от Смилян 
кметството обслужва доста населени други места, преценели са, че в определени 
ситуации ще се окаже, че няма кой да остане в кметството, в Смилян в този случай, тъй 
като се налага да се вършат и други транспортни дейности, които не всеки може да ги 
извършва. Това е причината, поради която е направено това предложение до мен. Това 
беше обосновката. Аз не възразих и се съгласих да предложа ново име. А вече 
решението е ваше. Благодаря! 
АНГЕЛ БЕЗЕРГЯНОВ: Колеги, считам, че е правилно, и г-н Червенков иска да вземе 
думата, ако има вашето съгласие, ще подложа… Г-н Генчев, заповядайте! След това ще 
подложа на гласуване процедурното предложение на г-н Генчев за изслушване на 
колегите председатели на комисиите и съответно да дадем думата пак с ваше съгласие 
на г-н Червенков – кмет на с. Смилян. 
МИХАИЛ ГЕНЧЕВ: Уважаеми господа председателствуващи, уважаеми колеги 
общински съветници, гости! Г-н вносител, моля ви да си оттеглите така направеното 
предложение, защото според мен то е много некоректно и много не добре мотивирано 
и обяснено. Моля ви, оттеглете си предложението и да не правим тука разни, да го 
кажа ли, административни гимнастики. 
ДАНЧО КИРЯКОВ: Вижте, г-н Генчев…. 

МИХАИЛ ГЕНЧЕВ: Аз съм твърдо „за“ това, което вие сте предложили в докладната 
записка и мисля, че няма никакви основания и никакви причини да бъде променяна. Да 
заменим лицето, което е административно назначено да упражнява тази дейност, да 
сложим едно лице, което да бъде шофьор на кампанията. Недейте така! Недейте така! 
Разбирам ви, г-н Генчев, обаче на една от комисиите е изразено положително 
становище с 9 на 0 гласа. 
(Михаил Генчев, от място: За кое е положително?) 

ДАНЧО КИРЯКОВ: За тази промяна. 
(Михаил Генчев, от място: Дано да не е така.) 

ДАНЧО КИРЯКОВ: В другата комисия е 4 на 4 гласа. И сега, ако оттегля, все едно пък, 
че не уважавам мнението на 13 колеги. Така че вие може да гласувате това, което 
смятате за добре. Така че не е фатално. 
АНГЕЛ БЕЗЕРГЯНОВ: Г-н Аршински. 
САЛИХ АРШИНСКИ: Добър ден! Уважаеми г-н председателстващ, уважаеми г-н 
председател, уважаеми общински съветници, кметове на кметства, журналисти и 
граждани! Във връзка с тази докладна и съгласно Правилника на Общинския съвет, 
точката която, не мога да ви кажа члена, предлагам замени, промени в докладната. 
Мотивите ми са следните: Тук се предлага колеги, да изберем заместващи, временно 
изпълняващи кметове на кметства, във връзка с изборната кампания, тъй като се 
очаква, че предложените кметове, които трябва да бъдат заместени ще участват в 
предизборната кампания, в което има логика. В част от предложенията на вносителя се 
предлага заместващите лица да бъдат служители на кметства или други граждани. 
Дори, ако те са служители, те са назначени по отделен ред като служители на 
администрация. Моето предложение, колеги, е действащи кметове в момента, които ще 
участват в предизборната кампания, да бъдат заменени с временно изпълняващи от 
избрани кметове, които няма да участват. Знаете, че има доста села, в които сега 
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действащите кметове са избрани, но поради това, че населението е под 350 човека, тези 
кметове няма да участват като част от кампанията. Конкретните ми предложения са 
следните, колеги. Започвам подред. Ще си гледам докладната. Кметство с. Виево – 

предлагам за временно изпълняващ кмет на с. Виево кметът на с. Петково. 
(Филип Топов, от място: Това го приключихме.) 

САЛИХ АРШИНСКИ: Кое сме приключили? 

(Филип Топов, от място: С този въпрос.) 

САЛИХ АРШИНСКИ: Аз искам замяна. 
(Филип Топов, от място: Къде искаш?) 

САЛИХ АРШИНСКИ: По отношение на кметство Влахово виждам, че тука 
предложението е за действащ кмет в момента. Нямам предложение за заместване. По 
отношение на кметство Могилица. Моето предложение е за временно изпълняващ кмет 
на Могилица да бъде определен кметът на Арда. По отношение на кметство 
Момчиловци, моето предложение за временно изпълняващ кмет на Момчиловци да 
бъде кметът на Кутела. По отношение на село Смилян, моето предложение за временно 
изпълняващ кмет на Смилян да бъде кметът на село Сивино. По отношение на село 
Търън моето предложение за временно изпълняващ кмет на село Търън да бъде кметът 
на село Еленска. По отношение на Широка лъка, моето предложение за временно 
изпълняващ кмет на Широка лъка да бъде кметът на село Стойките, като най-близки. 
Това са избрани кметове, логично е те да изпълняват функцията временно изпълняващ 

кмет на друго кметство. Те са запознати с процедурите и така насетне. Още повече, 
отбелязвам, без да съм убеден в твърдението си, че предлагането за назначаване на 
главни специалисти и тем подобни, това са хора, назначени по съвсем други трудово-
правни отношения, докато ние говорим за избрани кметове с вот на население. 
Благодаря! 
АНГЕЛ БЕЗЕРГЯНОВ: Г-н Киряков, имате думата. 
ДАНЧО КИРЯКОВ: Не липсва логика в предложенията, но аз искам да попитам, г-н 
Аршински, все пак тези предложения, които вие направихте, да чуем поне от вас, 
защото не всички присъстват, тези хора, които ги предлагате, дали ли са съгласие пред 
вас? Защото той може да откаже. Това е важно. 
САЛИХ АРШИНСКИ: Отговарям. Ако предложените заместващи не са дали съгласие, 
ще определим други. Но при всички положения действащи, защото какво означава 
дали ли са съгласие? Тези хора за времето, в което ще си изпълняват функциите, те ще 
си получат и възнаграждение. Ако не са съгласни, темата ще бъде друга. Но от друга 
страна пък нали се сещате, че един човек, който е служител в кметството, главен 
специалист по определени функции, той трудно ще откаже предвид това, че 
работодателят му е казал, че ти ще изпълняваш тази функция. Ако някой иска да си 
даде отвод, да си даде. 
ДАНЧО КИРЯКОВ: Не, не. Г-н Аршински, аз ви казвам, има голяма логика в това, 
което говорите, въпросът е единствено за съгласието, защото ще се наложи да 
събираме втори път, за да изберем някой. Не за друго. Иначе нямам.. 

САЛИХ АРШИНСКИ: Г-н Киряков, може да се наложи да се съберем и трети път, 
защото ако приемем за временно изпълняващ кмет на кметство някой от служителите в 
тия кметства, ами ако утре вие го издигнете за общински съветник, ние трябва да се 
събираме пак, защото този човек ще е кандидат. Няма логика по това „ако“. „Ако“ 

може да стане всичко. 
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АНГЕЛ БЕЗЕРГЯНОВ: Уважаеми колеги, г-н Василев, заповядайте! Имате думата! 
КОСТАДИН ВАСИЛЕВ: Уважаеми колеги, уважаеми г-н председател! Аз мисля, че 
това предложение на колегата Аршински е несериозно. Ще ви кажа защо. Практиката 
показва, че винаги до сега ние сме определяли хора от самото кметство да бъдат по 
време на изборни процеси заместници. Това първо. Второ, ако тръгнем по тази логика, 
може да се окаже, че тези кметове, които не са избираеми в момента, тоест не участват 
в изборите, те може да бъдат в някоя листа. Значи и това може да бъде вариант, нали 
така? Трето. Ние трябва да осигурим на тези хора транспорт, за да могат да си 
осъществяват своите дейности. Тъй като Стойките – Широка лъка примерно това са 
километри, да не казвам и останалите населени места, които предлага г-н Аршински. 
Така че логиката показва, работата, тоест предложенията, които вие сте ги направили, 
досега са действали и аз предлагам да останат в сила. Благодаря! 
(Салих Аршински, от място: Реплика.) 

АНГЕЛ БЕЗЕРГЯНОВ: Реплика на г-н Василев. Г-н Аршински, имате думата. 
САЛИХ АРШИНСКИ: Уважаеми г-н Василев, Община Смолян разполага с много 
фирми, в които участва думичката „транспорт“ – „Рожен Експрес“, „Смолян 
Автотранспорт“, в СТЦ „Перелик“ имаме коли, Община Смолян има коли. Аз 
предлагам, ако се наложи, да им осигурим служебен транспорт. Още повече, че не 
смятам, че за Община Смолян представлява един проблем един разход от порядъка на 
2-3 хиляди лева, ако е необходимо за бензин. До колкото си спомням, когато кметове 
на кметства излизат в отпуска… 

(Димитър Кръстанов, от място: Кой ги замества?) 

САЛИХ АРШИНСКИ: .. ги заместват действащи кметове. Например, кметът на село 
Стража беше в отпуска, в един етап от отпуската му го заместваше кметът на Подвис, в 
друга част го заместваше кметът на Бостина. 
(Михаил Генчев, от място: Ама там няма втори човек.) 

САЛИХ АРШИНСКИ: Това, че няма втори човек, не означава, че не може да му 
осигурим транспорт до населеното място. По други точки ще взема отношение да ви 
кажа колко други глупави разходи правим в Общината. Не мисля, че за хиляда-две 
хиляди лева за гориво е проблем. Още повече, това са действащи кметове. Те са 
избрани от граждани. 
(Димитър Кръстанов, от място: От други граждани.) 
САЛИХ АРШИНСКИ: Точно така. 
(Костадин Василев, от място: И трябва да пътуват до друго населено място.) 

САЛИХ АРШИНСКИ: Няма значение. Той е временно изпълняващ. За един месец. А 

вие ми предлагате да назначим хора, които никой не ги е избирал. По тази логика, ако 
те са били на избори и хората не са ги избрали?  

(Костадин Василев, от място: Такава е практиката.) 

САЛИХ АРШИНСКИ: Вижте, г-н Василев, практика има и в една, и в друга посока. 
Има логика и в едно, и в друго предложение. Въпрос на дискусия. 
ДАНЧО КИРЯКОВ: Става въпрос за два месеца почти, г-н Аршински. В случай на 
балотажи, произнасяне на Общинска избирателна комисия, така че за два месеца става 
въпрос. 
САЛИХ АРШИНСКИ: О, кей! Два месеца, може и три, балотажи и четирилотажи и т. 
н. 
ДАНЧО КИРЯКОВ: Демокрацията струва пари. Това искам да ви кажа. 
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САЛИХ АРШИНСКИ: Точно така. Това не е основание да се наруши принципа за 
избираемост на управника на населеното място. Все пак става въпрос за временно 
изпълняващ, а не за действащ кмет, назначен служебно с някаква служебна победа. 
АНГЕЛ БЕЗЕРГЯНОВ: Колеги, г-н Кръстанов, г-н Топов и след това имаше две 
процедурни предложения. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Благодаря, г-н Безергянов! Уважаеми г-н председателю, 

уважаеми колеги, господа кметове и журналисти, гости и граждани! Формално 
предложението, което прави колегата Аршински, и на мен не ми се ще остро да го 
критикувам, но то нарушава един основен принцип, който се възприема, когато се 
замества кмет и се проведат избори и кога се назначава служебно правителство. И 

служебното правителство, и заместващите фигури, политическото лице кмета, в 
максимална степен много добре би било да бъдат не толкова тясно партийно 
обвързани. И от тази гледна точка и служебното правителство, което готви избори, и 
заместващите кметове, обикновено са експерти. Тук въпросът опира до друго. 
Представете си как ще реагира населението на Широка лъка, ако му изпратим кмета на 
Стойките. Аз съм убеден, че ще има недоволство, защото те не са избирали този кмет. 
И много по-логично е от гледна точка на спазване на интереса на един по-справедлив 
подход към гражданството, да назначим за заместник на кмета човекът, който 
извършва реално административното обслужване на населението, за времето, когато се 
готвят избори и когато политическото напрежение е по-високо, тъй като се води 
предизборна кампания. И с всичките тези красиви български допълнения към нея. 
Нямам нищо против да експериментираме. Нищо против там, където няма втори човек 
в кметствата да привлечем със съответните транспортни и други разходи неудобства 
кмет от друго населено място. Но в конкретният случай, по моя скромна преценка 
системата, която е действала до сега и която осигурява тези приоритети и принципи, за 
които говоря, е по-ефективна политически и не създава политическо напрежение. Или 
не създава допълнително политическо напрежение. Така че от тази гледна точка според 
мен предложението, което се прави, не защото е потвърдено от практиката години 
наред, а защото се основава на принципи преди всичко за целесъобразност и 
подготовка за провеждане на местните избори е целесъобразно и аз ще го подкрепя. 
АНГЕЛ БЕЗЕРГЯНОВ: Г-н Топов, имате думата. 
ФИЛИП ТОПОВ: Предлагам прекратяване на разискванията и гласуване на 
предложенията. 
АНГЕЛ БЕЗЕРГЯНОВ: Колеги, преди това имаше няколко процедурни предложения, 
на г-н Генчев да изслушаме председателите на комисиите относно тази докладна 
записка и още едно предложение, за да изслушаме г-н Червенков – кмет на кметството. 
Г-н Василев? 

КОСТАДИН ВАСИЛЕВ: Г-н председател, ние няма смисъл да го гласуваме това да 
изслушаме председателите на комисиите. Това е по нашия правилник. Така че няма 
какво да го гласуваме. 
АНГЕЛ БЕЗЕРГЯНОВ: Въпросът е дали колегите имат готовност. Аз не ги виждам и в 
залата. 
(Михаил Генчев, от място: То ги няма.) 

(Екатерина Гаджева, от място: Само в една комисия е гледано. Само в Комисията по 

законност.) 

АНГЕЛ БЕЗЕРГЯНОВ: Няма го председателя на Комисията по законност. 
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САЛИХ АРШИНСКИ: Ако ми позволите, да вметна нещо.  
АНГЕЛ БЕЗЕРГЯНОВ: Процедура ли, г-н Топов? След г-н Аршински. 
САЛИХ АРШИНСКИ: Само да вметна нещо. Избирането на временно изпълняващи 
кметове на служители, а не избрани кметове, временно изпълняващите кметове по 
закон нямат право да подписват пълномощни. Пример. Докато избраните кметове имат 
без значение в кое кметство изпълняват функциите си. Ето ви още един логически 
довод. 
(Михаил Генчев, от място: Да даваме ли още логически доводи…) 

ФИЛИП ТОПОВ: Становищата на комисиите, уважаеми колеги, са ви раздадени. 
Комисията по законност беше гласувано това предложение с 4 на 4 гласа. Другата 
комисия, той г-н Киряков каза, комисията бяха гласували с пълно мнозинство. Отново 
процедурното предложение за прекратяване на разискванията и режим на гласуване. 
АНГЕЛ БЕЗЕРГЯНОВ: Колеги, предлагам да гласуваме предложението за 
прекратяване на разискванията. Г-н Василев. 
Костадин Василев: Не знам, може би трябва да гласуваме и двете имена. Така излиза, 
въпреки, че ще прекратим разискванията. За Смилян има две имена. 
(Салих Аршински, от място: Не само за Смилян.) 

(Димитър Николов, от място: Г-н Безергянов, да изслушаме кмета. Все пак най-добри 

и най-сигурни доводи той ще даде.) 

АНГЕЛ БЕЗЕРГЯНОВ: Г-н Червенков, заповядайте! Мисля, че е важна темата. 
Изкажете вашите мотиви относно така предложеното. 
ЧАВДАР ЧЕРВЕНКОВ – кмет на с. Смилян: Извинявам се, ако разрешите, ще го кажа. 
Защото се касае за Смилян. Значи предложението да се сменят двете служителки 
произтича от това, че едната служителка има книжка, а другата няма. Г-н Генчев, ако 
обичате! При условие, че Сийчето застане като мой заместник, Вилито трябва да я 
кара. 
(Михаил Генчев, от място: Ще я кара.) 

ЧАВДАР ЧЕРВЕНКОВ: Чакайте, кметство Смилян тогава трябва да не работят. Трябва 
не издават документи, защото и двете едновременно ще са на едно и също място. 
Предложението е просто технически. Нямаме нищо против и двете ги пишете. Само че 
така се случва. Кметството ще блокира като са и двете. Извинявайте, 12 села има, 7 

секции. Значи едновременно трябва да са… Налага се и до Смолян. Вие преценете сега. 
АНГЕЛ БЕЗЕРГЯНОВ: Благодарим ви, г-н Червенков. Колеги, предлагам да преминем 

към прекратяване на разискванията и след това ще подложа на гласуване така 
направените предложения, съответно по реда на постъпването от г-н Аршински и г-н 
Киряков, във връзка със село Смилян. Който е „за“ прекратяване на разискванията, 
моля да гласува. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 21, „ПРОТИВ“ – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0. 

АНГЕЛ БЕЗЕРГЯНОВ: 21 „за“, без „против“ и „въздържали се“. Прекратихме 
разискванията. Г-н Аршински, все пак за пълнота, вие предложихте само кмета, без 
съответните имена на кметовете, защото във въпросната докладна записка са разписани 
съответно кмет на кметство с имената на предложените. 
САЛИХ АРШИНСКИ: Г-н председател, за четири години сте научили кметовете на 
кметства, имената им. Ако трябва, ще ги споменаваме поименно.  
АНГЕЛ БЕЗЕРГЯНОВ: Въпросът ми е, че все пак за да бъде коректно самото решение, 
което вземем, би следвало да го входирате писмено, да мога да го изчета. Да не 
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допусна някоя грешка. 
САЛИХ АРШИНСКИ: Добре, ще ви го входирам писмено сега. Само да си взема 
листчето.  
(Салих Аршински, от място: Щом ще играем на нерви…) 

(Димитър Кръстанов, от място: Не играем на нерви. Г-н председателю, процедура.) 

АНГЕЛ БЕЗЕРГЯНОВ: Процедура. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Моля ви да спазвате Правилника. Постъпило ли е в писмен 
вид предложението, което беше направено? 

АНГЕЛ БЕЗЕРГЯНОВ: За в момента не е постъпило. Аз затова го поисках. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Прочетете текста от Правилника. Ние сме в процедура вече 
на гласуване, вие го нямате в писмен вид. Като се занимаваме с една работа, се 
занимаваме сериозно. 
(Михаил Генчев, от място: Не е необходимо да се изпишат поименно. Те са 

обществени личности.) 

САЛИХ АРШИНСКИ: Само да кажа, че ако приемем, че тъй като не съм го дал 
писмено не е причина да се гласува, от тук насетне всяко предложение, който 
предложи нещо, ще трябва да го входира писмено. И затова ще следя. 
(Димитър Кръстанов, от място: Да се входира, представя се на председателя, за да 

знаем какво гласуваме. Да го прочете.) 

(Салих Аршински, от място: Да напиша и ЕГН.) 

(Димитър Кръстанов, от място: Не се хващай…) 

(Михаил Генчев, от място: Стига бе, има предложение, дайте да гласуваме.) 
АНГЕЛ БЕЗЕРГЯНОВ: Колеги, предлагам на гласуване така направеното предложение 
от г-н Аршински. Който е „за“, моля да гласува. 
(Салих Аршински: Какво гласуваме? Какво предложение само?) 

АНГЕЛ БЕЗЕРГЯНОВ: Вашето предложение. Съответно за кмет на село Виево 
предлагате кмета на село Петково. За кмет на село Влахово няма промяна, за кмет на 
село Могилица предлагате кмета на село Арда. За кмет на село Момчиловци 
предлагате кмета на Кутела. За кмет на село Смилян предлагате кмета на Сивино, за 
кмет на село Търън – кметът на село Еленска, за кмет на село Широка лъка – кметът на 
село Стойките. Който е „за“, моля да гласува. 
САЛИХ АРШИНСКИ: Само с една грешка, че за Влахово не съм предлагал промяна. 
АНГЕЛ БЕЗЕРГЯНОВ: Остава същото, да.  
САЛИХ АРШИНСКИ: Точно така. 
АНГЕЛ БЕЗЕРГЯНОВ: Аз това казах. 
САЛИХ АРШИНСКИ: Беше Сивино – Смилян, Кутела – Момчиловци, Петково – 

Виево… 

АНГЕЛ БЕЗЕРГЯНОВ: Колеги, в процедура на гласуване сме. Който е „за“, моля да 
гласува. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 2, „ПРОТИВ“ – 2, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 14. 

АНГЕЛ БЕЗЕРГЯНОВ: Решението не се приема. преминаваме към следващото 
предложение, защото нямаше съгласие за него. За кмет на село Смилян да бъде избрана 
г-жа Виолета Инева, нали така? 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Да. 
АНГЕЛ БЕЗЕРГЯНОВ: Колеги, който е „за“ това предложение, моля да гласува. 
(Ивайло Халваджиев, от място: Това е основното предложение.) 
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АНГЕЛ БЕЗЕГРЯНОВ: Не е основното това. Основното предложение е г-жа Сийка 
Кехайова. 
ДАНЧО КИРЯКОВ: Не, не. Основното е Виолета Инева. Аз затова я променям 

дефакто. Има предложение за Сийка Кехайова на Кръстанов или на Генчев. На Генчев. 
АНГЕЛ БЕЗЕРГЯНОВ: От г-н Генчев нямаше предложение. 
(Михаил Генчев, от място: Ти си изменяш предложението. Вчера ни даваш едно 

основно предложение, днес ни даваш друго.) 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Не днес, г-н Генчев. Дал съм го това преди два дена на комисии 
това предложение за промяна. 
(Михаил Генчев, от място: Основно предложение е това, което е в докладната.) 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Добре бе, г-н Генчев. Какво значение има? И двете имена трябва 
да се гласуват. 
(Михаил Генчев, от място: Ами ще ги гласуваме, какво толкова.) 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Давай, гласувай ги и двете и това е. 
АНГЕЛ БЕЗЕРГЯНОВ: Подлагам на гласуване за кметство… Г-н Топов, процедура ли 
имате? Заповядайте! 
ФИЛИП ТОПОВ: Процедура, г-н председател! Да се формулира точно проекта за 
решение, защото има объркване тука.  
АНГЕЛ БЕЗЕРГЯНОВ: Колеги, моля да формулирате точно проекта за решение за 
кметство Смилян. Г-н Киряков, като вносител? 

ДАНЧО КИРЯКОВ: За кметство Смилян – Виолета Инева. Предлагам Виолета Инева 
да извършва заместването за времето на изборите. 
(Михаил Генчев, от място: Точно. И го оттегляш.) 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Не, не го оттеглям. 

АНГЕЛ БЕЗЕРГЯНОВ: Първото предложение, основното по докладната е Сийка 
Кехайова – Чекръкчиева. Да изпълнява функциите кмет… 

(Кирил Хаджихристев, от място: Процедура.) 

АНГЕЛ БЕЗЕРГЯНОВ: Процедура, г-н Хаджихристев. заповядайте! 
КИРИЛ ХАДЖИХРИСТЕВ: Уточнете кое е основното. 
АНГЕЛ БЕЗЕРГЯНОВ: Основното е това, което ви изчетох аз. Промяната, която се 
налага и мотивира г-н Киряков… 

КИРИЛ ХАДЖИХРИСТЕВ: Кое? 

АНГЕЛ БЕЗЕРГЯНОВ: Сийка Кехайова – Чекръкчиева. 
КИРИЛ ХАДЖИХРИСТЕВ: Вносителят казва, че основното е за Инева. 
(Ивайло Халваджиев, от място: Сменил го е.) 

АНГЕЛ БЕЗЕРГЯНОВ: Това, което чета пред мен, в докладната записка е името г-жа 
Сийка Кехайова – Чекръкчиева. 
(Ивайло Халваджиев, от място: Г-н Генчев, кажи, че ти е племенничка и затова 

гласуваме за нея.) 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Уважаеми колеги, няма никакво значение… 

(Михаил Генчев, от място: В Смилян нямам абсолютно никаква роднинска връзка с 

никого. Аз съм човек от Смилян. Нямам роднинска връзка.) 

АНГЕЛ БЕЗЕРГЯНОВ: Уважаеми колеги, моля от място… Г-н Генчев, моля ви за ред в 
залата! 
(Михаил Генчев, от място: Да не ме провокира. Направете забележка първо там.) 

(Кирил Хаджихристев, от място: Процедура.) 
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(Михаил Генчев, от място: Била ми племенница! Ти малко луд ли си, бе?) 

КИРИЛ ХАДЖИХРИСТЕВ: За мен основното предложение е така, както е изписано в 
докладната записка. А промяната за Инева е предложение на вносителя, допълнително. 
АНГЕЛ БЕЗЕРГЯНОВ: Това казах и аз преди малко в началото, че гласуваме 
предложението на г-н Киряков за изменение на точката по отношение на кметство село 
Смилян. И това подложих на гласуване първо. 
(Димитър Кръстанов, от място: Точно, давай!) 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Какво значение има? И двете имена трябва да се гласуват. 
АНГЕЛ БЕЗЕРГЯНОВ: Колеги, в процедура на гласуване сме. Разискванията 
приключиха. Подлагам на гласуване предложението на г-н Киряков за кмет на 
кметство село Смилян да бъде избрана Виолета Инева. Който е „за“, моля да гласува. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 8, „ПРОТИВ“ – 1, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 11. 

АНГЕЛ БЕЗЕРГЯНОВ: Решението не се приема. Подлагам на гласуване докладната 
записка във вида, в който ви е представена с конкретните решения. Поименно 
гласуване, колеги. 
 

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

 

1. Анастас Караджов   – отсъства  
2. Ангел Безергянов    – „за“  

3. Анита Чолакова   – „за“ 

4. Валентин Кюлхански    – „за“ 

5. Валентин Цолов    – „за“ 

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     – „за“ 

13. Илия Томов     – „за“ 

14. Кирил Хаджихристев   – „за“ 

15. Коста Начев     – „за“ 

16. Костадин Василев    – „за“ 

17. Мариана Сивкова    – отсъства 
18. Мария Семерджиева    – „за“ 

19. Марияна Методиева    – отсъства 
20. Милен Журналов    – „против“ 

21. Милен Пачелиев    – отсъства 
22. Михаил Генчев    – „за“ 

23. Петър Мирчев     – отсъства 
24. Салих Аршински    – „против“ 

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

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

(Милен Журналов, от място: Право на отрицателен вот.) 

АНГЕЛ БЕЗЕРГЯНОВ: След като обявя гласуването. В процедура на гласуване сме 
още. Колеги, имаме ли резултат относно гласуването?  

(Мариана Иванова: 19 „за“ и 2 „против“.) 

АНГЕЛ БЕЗЕРГЯНОВ: С 19 „за“ решението се приема. 
 

              Общинският съвет след като се запозна с докладната записка на 
Председателя на Общински съвет – Смолян – ИНЖ. ДАНЧО КИРЯКОВ, на 
основание  чл. 21, ал. 2, чл. 42, ал. 8 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация и чл. 161 от Изборния кодекс, както и във връзка с Решение № 943 - 

МИ от 02.09.2019 г. на Централна избирателна комисия      
 

Р Е Ш И: 

 

             1. Избира за временно изпълняващ длъжността КМЕТ НА 

КМЕТСТВО в кметствата на територията на община Смолян, считано от деня, 
следващ деня на решението за регистрация на кметовете титуляри, като кандидати 
за участие в местните избори 2019 г., до полагане на клетва от новоизбрания кмет 
на кметство, следните лица: 
- За кметство с. Виево - Карамфилкa Узунска, гл. специалист в сектор 
„Обслужване на кметства” към отдел „Административно и техническо 
обслужване на кметства и населени места” към дирекция АИО и ОМП; 

- За кметство с. Влахово – Радослав   Чаушев, кмет на кметство        с. Подвис;  
- За кметство с. Могилица – Зоя   Пеева, гл. специалист в сектор „Обслужване на 
кметства” към отдел „Административно и техническо обслужване на кметства и 
населени места” към дирекция АИО и ОМП; 

- За кметство с. Момчиловци – Веска Жекина, гл. специалист в сектор 
„Обслужване на кметства” към отдел „Административно и техническо 
обслужване на кметства и населени места” към дирекция АИО и ОМП; 

- За кметство с. Смилян – Сийка Кехайова - Чекръкчиева,        гл. специалист в 
сектор „Обслужване на кметства” към отдел „Административно и техническо 
обслужване на кметства и населени места” към дирекция АИО и ОМП; 

- За кметство с. Търън - Аделина   Карова, гл. специалист в сектор „Обслужване 
на кметства” към отдел „Административно и техническо обслужване на кметства 
и населени места” към дирекция АИО и ОМП; 

- За кметство с. Широка лъка - Константин   Домошенко, гл. специалист в сектор 
„Обслужване на кметства” към отдел „Административно и техническо 
обслужване на кметства и населени места” към дирекция АИО и ОМП. 

2. Временно изпълняващите длъжността Кмет на кметство да получават 
индивидуално основно месечно възнаграждение, определено за длъжността Кмет 
на съответното кметство. 
3. Настоящото решение влиза в сила след постановяване на решението на 
Общинска избирателна комисия – Смолян за регистрацията на кандидатите за 
кмет на кметство.  
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4. Допуска предварително изпълнение на настоящото решение, съгласно чл. 60 от 
Административнопроцесуалния кодекс.  

 

АНГЕЛ БЕЗЕРГЯНОВ: Отрицателен вот. Г-н Журналов, заповядайте! 
МИЛЕН ЖУРНАЛОВ: Уважаеми г-н председател, г-н Безергянов, колеги съветници, 
господа кметове, журналисти! Явно с тези назначения на служителите от самите 
кметства вие искате да осигурите служебна победа на кметовете! Господа кметове, ние 
имахме желание да ви включим в изпълнението на тези задължения, но явно 
Общинският съвет не смята, че сте способни да го направите.  
АНГЕЛ БЕЗЕРГЯНОВ: Много тясно разгледан е въпроса. 
ДАНЧО КИРЯКОВ: Като гледам, и вие не си вярвате, като го говорите това. 
МИЛЕН ЖУРНАЛОВ: По същият начин, г-н Киряков, ние от ДПС искахме заплатите 
на кметовете да бъдат по-високи, но и това не се случи. В началото на мандата. 
Благодаря ви! 
АНГЕЛ БЕЗЕРГЯНОВ: И ние искаме, но възможностите на Общината са такива в 
момента. Процедурен въпрос, г-н Аршински. 
САЛИХ АРШИНСКИ: Уважаеми господин водещ и г-н председател на Общинския 
съвет! Подигравателното ви отношение към общински съветници когато те не „играят 
по вашата свирка“, в кавички, е недостойно. И това е причината да получавате това 
отношение от Общинския съвет председателите на Общинските съвети да си заминават 
от тази маса, заради тяхното недостойно поведение на пръв сред равни. 
ДАНЧО КИРЯКОВ: Г-н Аршински, аз никога… 

(Салих Аршински, от място: Нямате реплика.) 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Аз никога не съм се подигравал не само с общинските съветници, 
а изобщо с хората. Нищо подигравателно аз не съм казал към г-н Журналов. 
(Салих Аршински, от място: Върнете си записа да го чуете.) 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Ами така ви се е сторило на вас, защото на никой друг в залата не 
е забелязал такова отношение. Напротив, аз се отнасям с уважение и към г-н 
Журналов, и към вас, и към всички останали. 
(Салих Аршински, от място: Значи смятайте, че по друг начин сме го прочели.) 

АНГЕЛ БЕЗЕРГЯНОВ: Благодаря ви, колеги! Г-н Киряков, заповядайте! 
 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Следваща точка от дневния ред. Трябва да изчакаме вносителят. 
А, той е тука.  
 

ПО ТРЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: В деловодството на община Смолян е 

получено писмо с вх. № ДЛ007570_002 от 21.08.2019 г., с предложение за 

придобиване на акции от капитала на „РОЖЕН ЕКСПРЕС“АД, ЕИК: 830166384, 

със седалище и адрес на управление: гр. Смолян 4700, ул. „Родопи“ № 130, 

представлявано от изпълнителния директор Николай Бояджиев. 

    ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – кмет на Община 

Смолян 

 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Г-н Мелемов, имате ли нещо да добавите? Тази точка така или 
иначе трябва да се гледа, тъй като Общинският съвет трябва да даде мнение, трябва да 
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вземе решение за това предложение от страна на „Рожен Експрес“. Аз нямам какво да 
добавя. 
ДАНЧО КИРЯКОВ: Имате думата, уважаеми колеги! Г-н Кръстанов, след това г-н 
Хаджихристев. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Благодаря ви, г-н председателю! Уважаеми г-н кмете, 
уважаеми господа кметове, уважаеми колеги, граждани и гости, журналисти! 
Общинското участие в търговските дружества по същество се осъществява под егидата 
на Общинският съвет, който се явява принципал на общинското участие в търговските 
дружества. Независимо от процента на участие – дали е 100, 25, 35 и така нататък. В 

конкретният случай има една утвърдена практика, която следва указанията и 
императивните изисквания на Търговския закон в Република България, а то е, че 
председателят на Общинския съвет докладва пред органа, който се явява принципал, 
тоест пред Общинския съвет, всички въпроси, свързани с придобиване, продажба или 
друго действие от рода на тези конкретни разпореждания с имущество и с финансови 
средства, свързани с общинското участие. В конкретният случай, уважаеми колеги, 
пред вас влиза кметът на Общината. Председателят на Общинския съвет трябва да 
влезе пред нас и едновременно с това да изисква от кмета на Общината становище по 
конкретния въпрос, който ни се предлага. Такова становище, такава позиция, такъв 
конкретен анализ и оценка на предложението и на ситуацията около него, което се 
прави, когато става дума за пари и продажби, винаги конкретните числа са от значение. 
Г-жа Венера Аръчкова е била през юни месец на общо събрание на акционерите на 
дружеството. Кой друг, ако не общинската администрация трябва да ни запознае, ако 
трябва съвсем накратко, с конкретната ситуация и с писмото, изразяващо желание на 
основният акционер да продаде пакета си с акции? Не мога да приема, че при тази 
ситуация ние сме спазили закона. Въпросът, който се внася при нас не е нито 
отработен, нито анализиран, нито конкретно подреден, за да ни се предложи едно или 
друго решение. Погледнете проекта за решение – приема/отказва. Въз основа на какви 
аргументи? С какви мотиви ние да предпочетем едното или другото решение? На 
никой общински съветник, предполагам, на някой ако му е ясно, да стане и да каже. И 

дори да имаме известна представа, ние искаме да видим каква е позицията на хората, 
които от близо наблюдават ситуацията в това общинско търговско дружество, или пък 
дружество, в което има общинско участие. Отделен е въпросът какво става с пакета от 
общински акции там и така нататък. Тук има още един въпрос. Явно е налице 
инвестиционен интерес. И от изключително значение е да се знае в активите на 
дружеството, в неговият капитал, това са две съвсем различни неща по смисъла на 
Търговския закон, какво като материални ценности, като движимо и недвижимо 
имущество остава, за да знаем ние имаме ли интерес да купим или да оставим някой 
друг да купи този пакет акции. В тази връзка като си давам сметка, че там тече един 
преклузивен срок от 30 дни да дадем отговор. Аз ще се въздържа при гласуването.  
ДАНЧО КИРЯКОВ: Г-н Хаджихристев. Без да повтарям мнението на г-н Кръстанов, 
заставам зад неговото мнение относно това кой е трябвало да внесе докладната записка 
с предложенията и с проекторешенията. Но тук аз заявявам, че нашата група ще откаже 
да участва в такова гласуване. Защо? Първо ние не знаем зад тези 400 хиляди какви 
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активи и пасиви има това дружество и защо е необходимо ние да закупим или да 
откажем да закупим тези акции. Представете си, че зад тези 400 хиляди лева стоят 
задължения от 5 милиона. Кои имущества ще се продават? Гаражът, площта на гаража, 
автогари, санаториуми? Никой не ни запознава. И в началото, когато се изказах по 
дневния ред, аз дълбоко се съмнявам, че има докладни записки, които са толкова 
важни, за да се проведе днес сесията. Това е докладната записка, която иска отново 
Общинска администрация на тъмно Общинският съвет да й гласува нещо и да каже – 

ето, граждани, видяхте ли? Те гласуваха да го отхвърлим, за да може да го купи някой 
друг или те гласуваха да ги закупим и ние потъваме. Не може без да имаме 
икономически и правен анализ, защото това си е вид сделка, ние да вземаме решение. 
Аз директно обвинявам Общинската администрация и кмета в задкулисна игра.  
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Може ли да взема отношение, г-н Киряков? 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Да.  
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Все пак, да стане ясно. Тази докладна е внесена единствено и 
само, защото има писмо от „Рожен Експрес“ и ние трябва да отговорим в едномесечен 
срок. И аз съм съгласен, че ние нямаме информацията да коментираме дали е изгодно 
или не. Така са правени договорите едно време, че Община Смолян не участва в 
управлението на това дружество. Няма как Община Смолян да има информация колко 
задължения имат те. Скрити, явни и така нататък. Ние може да проверим колко има в 
НАП задължения, колко има към Общината. Това е. Затова, ако те бяха сериозна 
компания „Рожен Експрес“, трябваше да имат свой представител тука и той да 
обяснява тези неща. Аз също съм съгласен, че нямаме достатъчно информация да 
вземем решение, но тъй като законът ни задължава да отговорим. А колко имоти? В 

началото Общината е влезнала с десетина имота. В последствие тия имоти са изкарани. 
(Кирил Хаджихристев, от място: Кои са? Кажете ги!) 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: „Орфей“, „Здравец“, автогара.. Те са изкарани. Но ние нямаме 
на този етап и аз на картина какво представлява това дружество. И няма как да имаме, 
защото не участваме в управлението на това дружество. Имаме някакви акции. Така е 
направен дружествения договор, че ние нямаме право да участваме в управлението. 
Ходи се на общо събрание и там само е тая информация. Там няма информация колко 
овърдрафт имат, колко и какъв заем, какви задължения към доставчици. Никой не го 
знае, само те го знаят. Но факт е, че тука няма представител на тая фирма, да зададете 
вие въпросите, както и аз, и да ни отговорят. Затова е внесена докладната, но съм 

съгласен, че ние нямаме право, още повече, че това може би е последна сесия на този 
Общински съвет. Един месец преди изборите, нямаме право да вземем такива решения 
за далечно бъдеще, кардинални. Така че докладната е внесена само и единствено, 
защото законът ни задължава да дадем отговор в месеца.  
ДАНЧО КИРЯКОВ: Г-н Топов. 
ФИЛИП ТОПОВ: Уважаеми колеги, аз не съм учуден, да ви кажа, защото това е 
практика кметът в своето управление да не знае какво подписва. В никакъв случай 
няма да навлизам дето се казва в полемика. Още март месец съм внесъл питане точно 
по отношение на състоянието на „Рожен Експрес“. Тогава улицата говореше, че тази 
фирма ще бъде предложена за продажба и прочие, и прочие. От март месец до сега 
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имахте прекалено много време да развиете отговорите на моето питане. Второ. 
Наистина, да не използваме, защото хората в града веднага казват „Ето, предизборно“, 

„Сетиха се някои“ и прочие, и прочие. Прав е г-н Кръстанов, прав е и г-н 
Хаджихристев, вносител на тази докладна записка трябваше да бъде председателят. 
Как да излезем от това положение? Понеже тази докладна записка все пак е важна, 
понеже въпросите, които съм поставил и в питането, и които поставих и по време на 
заседанието на Комисията по законност са важни, оттегляне на тази докладна записка и 
евентуалното й разглеждане в един по-кратък порядък. Ще ви кажа защо. Моментално 
отговарям, че евентуално няма време. Ние до края на месец септември трябва да 
изслушаме отчета на бюджет 2018 година. Тоест имаме идеалната възможност в 
едномесечният срок, който са ни дали управителният съвет на дружеството, на 
акционерното дружество, да проведем още едно заседание и да вземем становище. Не 
ми се щеше да казвам и последното. Не може един съсобственик в едно дружество, 
каквото и да е то, да не е наясно какво се случва в него. Съжалявам много! 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Аз се опитах да обясня, ама явно Топов пак не разбра. Така е 
направен договорът, че ние не участваме в управлението. Със същата сила може да ми 
зададете въпроса какво е състоянието на „Била“. Аз няма как да отговоря. Имам 

информацията, само която е публична, която е в доклади, в отчети, в НАП. И такова, 
каквото се полага. Те си управляват дружеството, вземат си заеми и както искат си го 
управляват. Няма как кметът, нито председателят на Общинския съвет да има повече 
информация от всички тук. Информацията я има единствено и само управителя или 
собственика на „Рожен Експрес“. И никой не го задължава, ей как се смее, и никой не 
го задължава да дойде тука. Така е направен дружественият договор. Наистина е 
жалко, наистина е трагично, защото Общината е влезнала с пари и с имоти. И 13 

години след това, те ни предлагат да дадем още пари, да си върнем една малка част от 
това, с което сме влезнали.  
ДАНЧО КИРЯКОВ: Г-н Сабрутев. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Аз се извинявам, обаче кметът коментира нещо по моето 
изказване и аз трябва да му кажа едно изречение. 
ДАНЧО КИРЯКОВ: Добре, г-н Сабрутев е съгласен. След това г-н Аршински. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Аз ще кажа едно изречение. Г-н кмете, в интерес на 
точността, Общината никога не е влизала с имоти в „Рожен Експрес“. Общината е 
гарантирала с имотите един инвестиционен кредит, но това не значи, че тя е влязла с 
апортна вноска, за да формира капитала на дружеството „Рожен Експрес“, когато то е 
било общинско. Това са много различни неща. И дружественият договор, аз не знам 

кога е писан, сигурно съм работел някъде другаде и не съм бил общински съветник и 
как е писан. Той не е писан от Общината. Това първо. Второ. Общината е била в 
изключително изгодно положение да загуби тези имоти, с които е гарантирала кредита. 
И тука, ако трябва да правим анализи, аз и миналият път казах, ще кажа тежки думи, 
затуй ще спра до тука. 
ДАНЧО КИРЯКОВ: Г-н Сабрутев, след това г-н Аршински. 
СТЕФАН САБРУТЕВ: Уважаеми г-н председател, уважаеми г-н кмет, колеги, кметове 
на населени места! Нямах намерение да се изказвам по точката, не съм специалист 
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толкоз голям по транспорта. Провокира ме репликата или изказването на г-н кмета. 
Това изказване ясно показва безхаберното управление на Общината 8 години. Не може, 
г-н кмете, не се смейте… 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Ами договорът кой го е сключвал? Такива са правата на 
Общината. 
СТЕФАН САБРУТЕВ: Моля ви, не ме прекъсвайте! Аз бях достатъчно възпитан да не 
ви прекъсвам. 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Е как да няма договор? Как ще управляваме, като не ни 
дава… 

СТЕФАН САБРУТЕВ: Г-н председател, моля да се намесите да не ме прекъсват. Така. 
Безхаберно е управлението, г-н Мелемов, защото вие за пореден път предлагате 
докладна за сделка за закупуване на акции, без да ни изясните финансовите параметри 
и фактическото правно състояние. Какво имам предвид? Ама ние за 400 хиляди, ако са 
включени всички тия имоти вътре и нямат някакви големи задължения, ама то е супер 
изгодно да го купим. Вие ни предлагате някаква сделка без дори да сте проучили. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Нищо не предлагам. 

СТЕФАН САБРУТЕВ: Не ме прекъсвайте! Не, предлагате. Вие предлагате като 
вносител. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Нищо не предлагам. 

СТЕФАН САБРУТЕВ: Не ме прекъсвайте!  Вносител, до колкото чета, е кметът на 
Смолян Николай Мелемов. Нали така? Не бъркам. 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: А пише ли предлагам? Приема или отказва. Вие решавате. 
Какво предлагам аз? 

СТЕФАН САБРУТЕВ: Защо я внасяте тази докладна? Какъв интерес гоните, аз ви 
питам? 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Обяснявам. Питате ме защо. Защото законът ни задължава в 
едномесечен срок Общински съвет да вземе решение. Аз поемам ангажимент да 
публикувам договора и всички подробности от сделката, в течение на седмица, на 
сайта на Общината и в други електронни медии. Изкарваме договора и го публикуваме 
публично, да се знае. Да няма както казвате скрито-покрито. С кои имоти е влезнала 
Общината, с какво е влезнала и какво право има да участва в управлението. Абсолютно 
не участва в управлението на „Рожен Експрес“.  

СТЕФАН САБРУТЕВ: Аз да продължа, защото бях прекъснат от г-н кмета. Ясно е, че 
не участваме в управлението Община Смолян, ясно е, че ние имаме дялове, които не ни 
дават права да вземаме решения, но тъй като съдружник в това дружество е и Община 
Смолян, има право да изисква всякакви документи – финансови, правни. И вие би 
трябвало в този едномесечен срок, който говорите сега, да сте изискали всичко това, за 
да го внесете изобщо при нас. Вие не сте го направили. Това е едно пълно безхаберие, 
г-н Мелемов. Аз подкрепям г-н Топов да се отложи докладната и когато ни я 
предложите следващият път, това всичко да е ясно и да е изяснено и правни, и 
фактически състояния на самото дружество. 
ДАНЧО КИРЯКОВ: Г-н Аршински, имате думата. 
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САЛИХ АРШИНСКИ: Благодаря! Уважаеми колеги, вярвам, че точката с „Рожен 
Експпрес“ е гвоздея на програмата в днешния Общински съвет. Аз не знам как е най-
добре да се приеме или да се отхвърли. Не знам, защото както казахте, ние имаме да 
приемем или да отхвърлим без да знаем защо да приемем или да отхвърлим. Прав е г-н 
Мелемов сигурно в това, което твърди, че ние не участваме в управлението, но също 
мисля, че доколкото познавам Търговския закон, дори да не може да управляваш, може 
да изискваш информация какво се случва. Опитвам се да разсъждавам отзад напред и 
да кажа това, което всички знаем, ама никой не иска да го каже директно. Колеги, ясен 
е новият собственик на „Рожен Експрес“. Ако не го знаете, това е един известен 
бизнесмен, който е най-добър в построяването на подпорни стени. Целият град го знае. 
Не знам защо го мълчите. И сега не знам кое е по-добре в защита на интересите на 
Общината – да изкупи или да отхвърли. Но разсъждавайки по пътя на логиката, от нас 
се очаква някакво действие, което да доведе до там, че да не сме спазили изискванията 
на Търговския закон и новият собственик през офшорки и така насетне да стане 
собственик. Аз не съм юрист, тука има хора, които са юристи. Кажете как да направим 

така, щото да имаме ясна информация ние като Община, като хора, които трябва да 
защитават гражданите, избирателите на община Смолян, да направим така, че да 
разберем е по-добре да изкупим или е по-добре да не изкупим. Към момента аз не знам 

кое е по-добре, но със сигурност знам, че мачът е свирен и от нас се очаква да 
направим действие, с което да… Като казвам, че мачът е свирен, не обвинявам никой. 
Наистина, от нас се очаква да предприемем някакво действие, с което да се случат 
някои неща, новият собственик да стане собственик на 100 % от акциите. И аз моля за 
съдействие от всички юристи на пакет, извинявайте. От тази гледна точка аз наистина 
имам нужда от съвет, на всички колеги, които имат опит, какво да направим, защото 
интересът на Община Смолян да бъде защитен. Аргументи: тук няма политика. От нас 
се очаква да гласуваме нещо – „за“ или „против“, не знам, с което мераклията за 
собственик да придобие дружеството. Явно, щом е внесена докладната, той иска да го 
придобие и ще го придобие, ако ние изкупим или не изкупим, не знам кое е по-добро. 
Да разсъждаваме предлагам. Благодаря! 
ДАНЧО КИРЯКОВ: Реплика, г-н Топов. 
ФИЛИП ТОПОВ: Уважаеми колеги, вземам реплика на колегата Аршински. И да 
използвам това процедурно правило да изразя още веднъж не учудването си, 
разочарованието си. Кметът да казва, че не може да влияе. Ами защо избира всеки път 
Общинският съвет наш представител в събранието на това акционерно дружество? И 

да не навлизам в подробности. Щом не може да влияем и да управляваме, нямаше 
смисъл да избираме такива наши представители. Процедурното ми предложение 
остава, г-н председател. 
ДАНЧО КИРЯКОВ: Какво е то? 

ФИЛИП ТОПОВ: Отлагане на тази докладна записка и изготвяне от ваше име. 
ДАНЧО КИРЯКОВ: Г-жа Чолакова за реплика. 
(Анита Чолакова, от място: А, не за реплика.) 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Така ли? Г-н Безергянов, вие реплика ли имате? 

(Ангел Безергянов, от място: Не, не.) 
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ДАНЧО КИРЯКОВ: Благодаря! Заповядайте! 
АНИТА ЧОЛАКОВА: Здравейте! Аз да взема по повод изказването на г-н Аршински, 
че някакъв мач трябва да играем. Много странен мач ми се вижда този, който ни 
предлага „Рожен Експрес“ да играем. Има едни детайли, които са много особени. 
Случили са се миналата година февруари месец. Тогава „Феста Холдинг“ си е продала 
дяловете на „Терис Къмпани“. Терис Къмпани“ е регистрирана в Белиз. Сега не знам 

защо на нас… Това е финализирана сделка, има цена. Посочена е в годишният 
финансов отчет на дружеството и сега поради не знам каква причина ни се предлага на 
нас от „Феста Холдинг“ да купим дяловете на това дружество, които вече са 
продадени. Не знам какво става. Наистина, трябва да се вземе повече информация, да 
се изиска от тях, за да вземем коректно решение наистина в интерес на Община 
Смолян, в интерес на гражданите на община Смолян. 
ДАНЧО КИРЯКОВ: Г-н Безергянов. 
АНГЕЛ БЕЗЕРГЯНОВ: Уважаеми г-н председател, уважаеми г-н кмет, уважаеми 
колеги общински съветници! Мисля, че тука двата основни фундаментални въпроса 
във връзка с така предложената докладна записка дали евентуално Община Смолян 
има намерението да развива самостоятелна транспортна дейност или ще продължаваме 
по същият ред да предлагаме тази услуга на външни фирми и търговски дружества, 
които да осъществяват всички тези дейности. И другият важен момент относно дали да 
приемем или да откажем изкупуването на въпросният пакет акции, също съм съгласен 
с колегите и кмета, че няма финансова обосновка. Нямаме задълбочен финансов 
анализ, защото тука нещата опират повече до финансова гледна точка, в конкретния 
момент. Другото, което лично мен ме притеснява, че реално предложението от „Рожен 
Експрес“ АД е направено на 21.08. Ние реално погледнато нямаме необходимото 
техническо време да съберем необходимата информация, да свикаме сесия и да 
разгледаме въпроса, защото за 21.09 вече за тях ще има цяло правната си възможност 
да извършат тези разпоредителни сделки с този пакет акции. Относно икономическият 
анализ, няма как да дам задълбочен прочит над него, но просто и логически едно 
дружество акционерно, ако се развива и управлява добре и има необходимите активи, 
съответно и броя акции емисионните или пък пазарните, ако участва във фондовата 
борса, които се продават, съответно да имат някаква стойност. Мен това лично доста 
ме притеснява, ниската цена, която се предлага на брой акции, за които да ги изкупим. 

Другото, което е, просто едно икономическо правило, когато активите съответно на 
едно акционерно дружество, както е в случая, собственият капитал или с две думи 
казано акциите – сбора плюс задълженията не трябва да е по-голям от активите. За да 
има една финансова стабилност. Ние в момента няма как да отговорим на всичките 
тези въпроси. Единствените публични отчети – това е финансовият отчет на 
дружеството и докладът, които се публикуват съгласно законодателството. Изисква се 
задълбочен анализ, изисква се задълбочен анализ на баланса на дружеството, на отчета, 
на приходите и разходите, на паричните потоци на отчета. Това са наистина едни 
сериозни документи, които могат да дадат една преценка за реалното финансово 
икономическо състояние на дружеството. Единственото, и аз подкрепям да отложим, 

но с това отлагане реално ние пак даваме за мен един картбланш на съответният 
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собственик на тези акции да ги продаде. Защото реално за нас срокът ще е изтекъл, 
няма да имаме конкретно решение и просто ситуацията е такава, че сме силно 
притиснати от към времето. По отношение на финансово икономическата обосновка на 
самото дружество, аз пак ви казвам, не са пред мен тези документи. Има ги, но се 
изисква един широк анализ от икономисти, финансисти, юристи и чисто според мен за 
да бъде едно информирано и едно сериозно решение да вземем, без това нещо сега 
каквото и да си говорим, ще е малко несериозно. Благодаря! 
(От залата: Реплика.) 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Реплика. И вие ли реплика? Г-н Сабрутев, след това г-н 
Аршински, реплика. 
СТЕФАН САБРУТЕВ: Уважаеми г-н Безергянов, аз много ви благодаря за вашето 
изказване, което затвърди изказването, което преди малко направих за пълното 
безхаберие в администрацията и в управлението на кмета г-н Мелемов. Вие сами 
потвърдихте, че трябва да има този анализ. Ние сме загубили едно време, което е 
можело да бъде поискан, проучен и така. Да не казвам колко специалисти юристи има 
в Общината на заплата и колко финансови експерти. Даже някои с големи награди. И 

ние нямаме информация. Това е смешно и несериозно. Благодаря! 
ДАНЧО КИРЯКОВ: Г-н Аршински. 
САЛИХ АРШИНСКИ: Аз също ще благодаря на г-н Безергянов! Без да давам оценки, 
само благодаря за това, че потвърдихме общото виждане, че начинът, по който „Рожен 
Експрес“ ни внася тази докладна, това, което казахте аз не го знаех, че срокът изтича 
след 5 дена… 

(От залата: 2 дена.) 

САЛИХ АРШИНСКИ: Два дни, извинявам се. Колеги, ще бъда много кратък. Честито, 
мачът е свирен. Не знам кое е по-добро, ама този, който е купил „Рожен Експрес“ или е 
решил да го купува, вече го е купил без значение какво ще направим ние днес. Това 
мога да кажа. 
ДАНЧО КИРЯКОВ: Процедура. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Не, защото стана въпрос за представител на Община Смолян в 
общото събрание. Г-жа Аръчкова дойде и може да вземе отношение. Пак казвам, тука 
не става въпрос само… Ние имаме публичната информация, но тя е една малка част от 
истината за състоянието на това дружество. Няма как, ние не сме детективи, нито 
разследващи да знаем истинската картина. И ако „Рожен Експрес“ беше сериозна 
фирма, наистина щеше да има представител тука, на който да зададете всички тези 
въпроси. Колко неразплатени суми имат към доставчици? Няма как да знаем. Какви 
кредити частни и банкови имат? Няма как да знаем. От къде? Да не сме разследващи. 
(Михаил Генчев, от място: Ама нали имаме представител в дружеството?) 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Венера, вземи отношение. 
(От залата: Процедура.) 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Процедура, г-н Топов. 
ФИЛИП ТОПОВ: Г-н председател, процедурно предложение. Да се оттегли тази 
докладна записка, да се отложи всъщност, защото тя е изготвена от некомпетентно 
лице. Второ. Ако нашият представител, уважаваната от мен г-жа Аръчкова, е 
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присъствала на тези събрания, всичките нейни формации, които тепърва се предлагат 
да ги чуем, трябваше да бъдат посочени в докладната записка. И още едно процедурно 
предложение. Свикване извънредна сесия само по тази точка в срока, за който може да 
реагираме. 
(Михаил Генчев, от място: Два дена.) 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Значи процедурното предложение първото ваше, г-н Топов, 
трябва да чуем вносителят дали я оттегля. Оттегляте ли я, г-н Мелемов? А второто 
процедурно, да, може да е извънредна сесия. Гласувате, правим извънредна сесия, но аз 
не виждам и за два дена каква информация ще съберем. Заповядайте, г-жа Аръчкова. 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА – зам.-кмет на Община Смолян: Аз се извинявам много. 
Уважаеми общински съветници, уважаеми г-н кмет, уважаеми гости! Вие сте ме 
оторизирали да бъда представител на събранието им годишното. И е определено там 

как да гласувам, за всяка точка „да“, „не“ и така нататък. В същото време годишният 
финансов отчет ви е бил представен пред вас. Вие сте взели решение на годишният 
отчет и на база всички тези данни, и вие сте ме оторизирали аз да отида като 
представител на това годишно събрание и да гласувам по точките, както вие сте ми 
определили с решението на Общинския съвет. За г-н Генчев, представител на Община 
Смолян в дружество „Рожен Експрес“ АД ние нямаме. От три години или четири в 
дружеството в Съвета на директорите няма представител на Община Смолян. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Повече. 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Може и повече да са, не мога да кажа. Аз мога да кажа 
въпросът, който ми беше зададен от ваши колеги. Мога да кажа, дружеството има 
задължения публични, които са към НАП във връзка с осигуровки и с данъци, в размер 
на 139 хиляди към дата 31 август и към Община Смолян – 10 200 лева, които 
представляват местни данъци и такси. Това са задълженията, които аз като 
представител на Общинска администрация мога да ги видя към този етап. А отчетът, 
публичният отчет е представен на вас на общинските съветници и вие на база на него с 
информацията, че трябва да има представител на Общинска администрация, вие сте 
определили. Има решение на Общинският съвет по всяка една от точките кое приемаме 
и кое не приемаме. Годишният финансов отчет с ваша санкция е приет. 
ДАНЧО КИРЯКОВ: Г-н Хаджихристев. 
(Димитър Кръстанов, от място: Не сме го виждали този отчет и баланс.) 

КИРИЛ ХАДЖИХРИСТЕВ: Аз за пореден път се чудя вече къде се намирам. Смейте 
се, г-н кмете! Това е функция ваша, че аз не знам къде се намирам. Изправят се 
заместник-кметове, които говорят неистини. Кога колеги сте видели вие финансов 
отчет на това дружество? 

(Михаил Генчев, от място: И баланс.) 
КИРИЛ ХАДЖИХРИСТЕВ: И баланс. Знаете, че много пъти съм казвал, че трябва, 
тоест гласуването на представител на Общината всяка точка да се гласува една по една, 
с „да“ или „не“. Но какво да ви кажем? Как да ви кажем „да“ или „не“, когато не знаем 

нищо? Сега в момента се опитвате всички да ме убедите, че нямате никаква 
информация. Защо сте акционери в това дружество? Как така нямате никаква 
информация?  



Протокол № 58/19.09.2019 г.  

  

28 

 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Питайте Дора Янкова защо сме акционери. Аз от къде да 
знам? 

КИРИЛ ХАДЖИХРИСТЕВ: Г-н кмете, 8 години сте кмет и в това дружество пращате 
представители вие Общинска администрация в лицето на г-жа Аръчкова. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Венера, може би направим почивка и да донесеш там каквото 
има да се носи. 
КИРИЛ ХАДЖИХРИСТЕВ: Защо сега ще го донасяте? Защо не го донесохте на 
комисиите? 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Как да не е било? Всичко е било в докладната. 
КИРИЛ ХАДЖИХРИСТЕВ: Отново г-жа Аръчкова казва „решението е ваше“. Сега 
както и да гласуваме ние, отново ще кажете на гражданите „решението беше тяхно да 
затънем“ или „да пропуснем“. 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Г-н Кръстанов. 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Г-н Хаджихристев! Извинявам се много, г-н председател, 
решението е ваше, на Общинският съвет. Аз сега ще ви го донеса, на коя дата вие сте 
взели решение и сте определили мен аз да ви представлявам. И там сте ми определили 
и сте ми делегирали „приема годишен финансов отчет“, ще гласуваш „да“. За 
неприемане на еди-какво си – „да“. Вие сте го вземали точка по точка. Не съм си го 
измислила аз.  
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Имаме такова решение, ако ми дадете думата. 
ДАНЧО КИРЯКОВ: Г-н Кръстанов. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Благодаря! С което възлагаме на г-жа Аръчкова да участва в 
годишното събрание на акционерите, на 24 юни тази година. Проблемът е другаде, че 
упълномощавайки да ни представлява и да подкрепи или да отхвърли определени 
становища и проекти за решения там, ние не сме видели нито баланс, нито отчет на 
„Рожен Експрес“. Моля ви се! Дайте криво да седим, право да думаме! Аз обаче 
забелязвам, че в залата има и по-информирани от нас общински съветници. Вярно, че 
те са журналисти и четат явно неща, които ние не може да четем, но не може един 
общински съветник да знае повече от общинската администрация по определен 
финансов въпрос на общинско участие в търговско дружество. Това няма как да се 
случи. Да знае примерно еди-кой си, г-жа Анита Чолакова, къде, какво и как се 
продават дялове, определени пакети акции по-точно и така нататък. Апропо, искам да 
отбележа някой, мисля че колегата Безергянов говори за листване на акции на борсата. 
„Рожен Експрес“ не е публично дружество. То не е листвало акции на борсата. Но така 
или иначе съгласен съм с това, което той каза принципно. Не се отдели от общия 
експертен, в това число като правен анализ и финансово-икономически анализ на това, 
за което си говорим. Въпросът е наистина дали ние да се съберем отново и да вземем 

информирано решение. Но моля ви, до нас, поне до мен, аз твърдя за себе си, до мен 
отчет и баланс на „Рожен Експрес“ не е стигал. Аз щях за две минути да го видя, да ми 
останат числа, данни, приходи, разходи, кредити за оборотни средства, инвестиционни 
кредити и какво ли не още. 
(Анита Чолакова, от място: Реплика на г-н Кръстанов.) 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Реплика, г-жа Анита Чолакова.  
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(Михаил Генчев, от място: Не може реплика на репликата.) 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Дуплика. Г-н Аршински. 
АНИТА ЧОЛАКОВА: Г-н Кръстанов, това, което аз съобщих преди малко е публично 
известно. То е публикувано в Търговския регистър. Достъп до тази база данни има 
всеки един от нас, както аз, така и вие. Тя е безплатна, не се плаща. В Търговския 
регистър не плащаме… Ние сме съветници. Аз до колкото знам, дружествата с наше 
участие се управляват от нас. 
САЛИХ АРШИНСКИ: Благодаря! Възползвам се от процедурата на реплика. Колеги, 
сега не знам дали сме ги виждали или не, нямам спомени. Могат и да ни ги донесат, 
може и да не ги донесат. Няма проблем. Може и да свикаме сесия, може и да не 
свикаме сесия, пак не е проблем. Каквото и решение да вземем след два дена или утре, 
то изтича едномесечният срок. Това решение няма да е влезло в сила. Директно този, 
който… Не знам, малко отиваме в едни такива глухи тупик улици. Не че не са важни 
ГФО-та, баланси – о, кей! Колеги, мачът е свирен. Този, който иска да купи „Рожен 
Експрес“, ако искате ще му сложа името в плик и ако сбъркам името, няма никога да се 
занимавам с политика. 
(Кирил Хаджихристев, от място: Всички го знаят.) 

САЛИХ АРШИНСКИ: Мачът е свирен. Човекът така е направил, че да го внесе.  
Каквото се е случило – случило. Мачът е свирен. Просто да излезем с достойнство, 
поне хората да не викат „Ей ги, за пореден път продадоха каквото имаше да се 
продава“. 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Тука малко яснота може би да внеса. 
ДАНЧО КИРЯКОВ: Да. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Значи „Рожен Експрес“ наистина е в тежко състояние от 
много време. Аз съм се срещал и с банката, и тя отдавна търси купувач. И ако 
спомняте, преди месец ли беше, тя заяви, че повече няма да вози. Ние естествено 
реагирахме… 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Моля да тишина, г-н Генчев. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Ние естествено реагирахме, сключихме договор с друга 
фирма и тя почна да вози. Появява се някакъв купувач и те отново почнаха да си возят. 
Искам да кажа, че в крайна сметка каквото и решение да вземем, ние няма да оставим 

селата и населението без градски транспорт. Наистина, проблемът е, че ако беше 
толкова добра сделка, те повече от година търсят купувач. Защо не сме знаели, че вече 
има офшорна фирма? Защото явно не са длъжни да ни информират. Нито са ни питали. 
Ето, като ми пишат писмо, аз го свеждам до вас и наистина може би това трябваше да 
го направи председателя на Общинския съвет, но това е една формалност, която не 
променя фактите. Истината е, че и тази сделка, ние ако откажем и те тръгнат на сделка 
с друго дружество, не е ясно дали ще се реализира. Лично аз не съм и оптимист. Но за 
мен важното е, че какво и да се случи с „Рожен Експрес“, ние няма да оставим 

населението без транспорт. И това е важното за нас като ръководство на община. А 

защо се е стигнало до това състояние на „Рожен Експрес“? Ами естествено, само 
поради лошото управление на това дружество. Друга причина няма. Община Смолян, и 
друг път съм ви казвал, 2012-та „Рожен Експрес“ осъди Община Смолян за 800 000 
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лева за задължения на Община Смолян към „Рожен Експрес“. А в момента Община 
Смолян няма задължения към „Рожен Експрес“. Имаше фактури от 2003-та година за 
пътуване на пенсионери.  
(Михаил Генчев, от място: Няма нищо общо с днешната докладна. Хайде, стига бе!) 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Тоест 8 години те не са си търсили парите от Община Смолян. 
2012-та ни осъдиха. Как да няма общо? Как да няма общо? Само това показва как се е 
управлявало това дружество. Абсолютно безхаберно.  
(Михаил Генчев, от място: Кой го е управлявал?) 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Собственикът на дружеството. 
(Михаил Генчев, от място: Ама собственикът на дружеството не е БСП.) 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Аз казал ли съм БСП в момента?  

(Михаил Генчев, от място: Собственикът не съм аз.) 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Партии не съм споменавал. Но факт е, че това дружество е в 
много лошо финансово състояние и от отдавна се опитват да го продадат. Както казах, 
хубавото е, че ние каквито и щети сме понесли, ние сме ги понесли във времето. От тук 
нататък Община Смолян не рискува нищо, защото ако фалира това дружество или 
каквото и да се случи, изпадне в несъстоятелност, а то беше в такова, има варианти и 
населението няма да остане необслужено. Това е важното за мен. А тука вече защо така 
е стигнало това дружество до тука, както г-н Кръстанов много пъти ми намеква, че има 
много неща, които не знам и не искам да знам. Аз това, което сме правили, винаги сме 
били изрядни към „Рожен Експрес“ и не им дължим пари. Тоест това, че те са в тежко 
състояние, не е по вина на Община Смолян. 
ДАНЧО КИРЯКОВ: Няколко пъти бях призован от г-н Кръстанов и когато става дума 
за председателя на Общинския съвет, ако ми дадете право да дам отговори на г-н 
Кръстанов и на вас. На първо място искам да знаете, че аз не съм известяван за това 
писмо от страна на продавача, на „Рожен Експрес“. Аз съм известен с внасянето на 
докладната записка в канцеларията на Общински съвет. Аз не съм знаел, че на 21 

август има такова писмо. 
(Реплика на Филип Топов, от място / не се чува.) 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Г-н Топов, аз не мога да изготвя нещо, за което не съм известяван. 
Аз не знам, че има такова искане подадено от акционера на „Рожен Експрес“, 

основния. 
(Кирил Хаджихристев, от място: И от вас крият писма значи.) 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Така че аз няма как да го изготвя аз. Второто нещо. Понеже за 
мнение ме попита г-н Кръстанов, искам да ви кажа, че по мое мнение едни от най-
сложните и в скоби (най-опасни) сделки са сделките с търговски дружества и техните 
акции или дялове и т. н. Не случайно ние възприехме като държава тази процедура за 
дю дилиджънс, която се прави в белите държави от много години. Ние все още нямаме 
кой знае какъв опит. И тази процедура е създадена точно поради тази причина, тъй 
като има много скрити задължения, скрити договори. Дори и държавата няколко пъти 
продавайки такива дружества, аз знам за едно такова, на почивката с г-н Генчев 
споменах за едно такова дружество „Алумина“ – Шумен, която купувачът установи, че 
има подписани и неразплатени договори и протоколи, че работата е свършена за много 
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милиони левове и купувачът на дружеството изведнъж се оказа, че трябва да плаща 
много много милиони. Това са най-сложните и опасни сделки според мен и затова се 
правят такива дълги процедури. Понякога дю дилиджънс може да продължи 6 месеца, 
12 месеца, може и две години и така нататък. Ние в ситуацията, в която сме поставени 
и дефицитът на информация, който имаме, което е огромен, да не кажа, че практически 
нямаме никаква информация, аз лично не мога да взема мнение нито дали купуваме, 
дали отказваме тези акции в момента. Така че аз лично по този казус ще гласувам 

„въздържал се“. Това ми дава възможност единствено Правилникът да гласувам 

„въздържал се“, но аз не знам вие как мислите по този въпрос, но такова решение да се 
вземе ад хок, та дори аз да бях бил известен на 21 август, за този един месец също е 
малко да се вземе такова решение. То да бъде мотивирано, защитено от всяка една 
гледна точка, независимо дали отказваме или приемаме. Така че ние сме поставени в 
ситуацията, в която освен въздържали се… Практически ние с „въздържали се“ ще 
откажем купуването на тези акции. Това е. Благодаря ви, че ме изслушахте! 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Само искам да добавя още нещо. На това предложение моето 
мнение е, че трябва да гледаме единствено и само като търговско предложение. Защото 
пак се повтарям, няма притеснения за обслужване на населението. Тоест тука говорим 

за едно търговско. Както каза и г-н Сабрутев, той го няма, едва ли не имотите може да 
са много ценни и това да е изгодно. Ако беше така, отдавна щяха да са го продали. Те 
го продават повече от преди година. Така че ние говорим, спорим, но истината е, че 
трябва да гледаме само като на търговско предложение. Заслужава ли си тази цена на 
това дружество? Защото автобусите са толкова стари. Не виждам, Общината никаква 
полза не може да има от това дружество. Самият факт, че толкова време те не могат да 
намерят кой да го купи, аз не съм и оптимист, че и да направят сделка, че то ще 
съществува. Моето мнение е, че отдавна е в много тежко състояние и неизбежно 
„Рожен Експрес“ дали сега, след два, след три месеца или след пет, то няма да бъде 
работещо предприятие. 
ДАНЧО КИРЯКОВ: Аз само да допълня това, което казах. Ще изразя едно несъгласие 
с г-н кмета, че ние колкото сме загубили, загубили от това дружество. Искам да ви 
кажа, не съм много убеден, има тука юристи, да кажат, в случай на появяване на най-
различни кредитори към дружеството, ние като съдружници може да се наложи един 
ден да плащаме нашият дял. Така че това е възможна процедура. В тази връзка е 
несъгласието ми с вас, че е възможно Общината още да загуби. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Г-н Киряков, това сме го проверили. Аз както казах, 
опасността от несъстоятелност на дружеството стои много отдавна. Така че това го 
проверихме и няма я тази опасност да загубим още. 
ДАНЧО КИРЯКОВ: Дано! Заповядайте, г-н Журналов! Извинявайте, че така 
изчакахте! 
МИЛЕН ЖУРНАЛОВ: Няма проблем. Колеги, по всичко личи, че има изключителна 
неяснота относно „Рожен Експрес“. По всичко личи, че нещата са зле в „Рожен 
Експрес“. И ние трябва да вземем някакво решение. И даже имаме усещането, че сме 
бутани към някъде да вземем някакво решение, което не знаем дали ще бъде в полза на 
Община Смолян или не. И тъй като чувам от г-н Аршински, спомена че някаква 
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офшорка, че мачът е свирен, г-н Мелемов също спомена за офшорка, явно 
собственикът е ясен. Бихте ли ни разказали повече, за да може да вземем някакво 
решение в полза на Общината? Благодаря ви! 
ДАНЧО КИРЯКОВ: Който знае, да каже. Заповядайте за реплика. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Г-н Аршински, аз разполагам само с информацията, която 
имате всички. А това, което казва г-н Аршински, че мачът е свирен, явно и те сами 
казват, че има кандидат купувач. Аз пак повтарям, докато не се сключи сделката, аз 
имам съмнение, че това ще се случи. Но и другото, което искам да повторя, и да се 
случи, аз съм почти уверен, че „Рожен Експрес“ не може да бъде съживена. И не е 
наша работа да коментираме. Тази докладна е внесена само и единствено, защото има 
писмо от собственика на „Рожен Експрес“ и ние сме длъжни да отговорим по какъвто и 
да е начин. Аз нямам повече информация от вас за това какви детайли има в цялата 
сделка. Това, което каза г-н Аршински, и аз го чувам, но то по никакъв начин не ми 
дава някаква увереност, че тази сделка, ако се случи, ще бъде успешна. И ще бъдат 
доволни и двете страни. Няма как, почти съм сигурен, че това няма да се случи.  
САЛИХ АРШИНСКИ: Ще ползвам процедура за споменаване поименно. 
ДАНЧО КИРЯКОВ: Заповядайте, да! 
САЛИХ АРШИНСКИ: Защото съм правил изказване. Г-н кмете, радвам се, чувствам се 
поласкан, че знам колкото и вас. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Да. 
САЛИХ АРШИНСКИ: Макар, че не съм кмет. Те всички колеги го знаят, но някои 
може по някакви причини… 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Г-н Аршински, гарантирам ви, че е точно така. 
САЛИХ АРШИНСКИ: Да. Благодаря, за което! Значи и ние знаем нещо. Уважаеми 
колеги, Смолян няма да остане без превоз. Г-н кмете, вие сте прав, това не е темата 
обаче на разговора. Вие видяхте, че тръгнаха да си отиват, осигури се превозвач, не 
коментирам процедура. Обаче разсъждавам по една такава логика. Този, който иска да 
купи фирмата, той няма артък пари така да ги хвърля на вятъра. Той си е направил 
схемата как тази фирма ще печели. След като сме съгласни, че има купувач и е ясен, 
този, който иска да я купи, има схемата да печели. Ще е интересно обаче, ако 
следващият Общински съвет, следващият общински кмет си създаде друга фирма и си 
направи собствен транспорт на Общината, и „Рожен Експрес“ остане на пазара да се 
конкурира с рейсове. Та отговорът на въпроса кой е купувачът, към къде ни бута, какво 
ще се случи, защо го прави, ще стане ясен в началото на следващия мандат, като се 
знае състава на Общинският съвет, като знае вече собственика на „Рожен Експрес“, 

като се знае новият кмет. Успех на всички кандидати! Като видим дали новото 
управление на Община Смолян вкара „Рожен Експрес“ в транспортната схема и ще 
стане ясно на днешната сесия кой какво е предлагал, защо го е внесъл тогава, защо 
председателят не знае, защо е два дена преди решението. Всичко ще стане ясно, само 
че сега преди сесия, преди края на мандата е направено така, че ние трябва да вземем 

някакво действие, с което да осигурим купуването на „Рожен Експрес“. Разбрах обаче 
от думите на г-н кмета, че има купувач, а по пътя на логиката никой нормален човек, 
който има пари не купува нещо, което е губещо. Благодаря! 
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НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Г-н Аршински, само да добавя, защото наистина е 
доуточнение. В писмото на „Рожен Експрес“ пише, че има купувач. В самото тяхно 
писмо пише. Така или иначе в едно сте прав. 
САЛИХ АРШИНСКИ: Ние го нямаме, затова не го знаем. 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Следващият общински съвет, в какъвто и състав да е, 
следващото управление на Общината, така или иначе ще направи нова транспортна 
схема и ще има нов конкурс. Нали така? 

САЛИХ АРШИНСКИ: Надявам се. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Тоест при всички положения „Рожен Експрес“ с тези 
автобуси, които е в момента и то не е справедливо спрямо гражданите, но стари 
автобуси. Както и да бъде, нов конкурс…. 

САЛИХ АРШИНСКИ: Две изречения и да свършим, да не отегчаваме. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Който и да е, ще има изисквания. 
САЛИХ АРШИНСКИ: Две изречения и прекратяваме. Да не отегчавам. То колеги 
идеята е не кой ще вози и дали ще е „Рожен Експрес“. Ние не знаме какво има като… 

Сега тука слушам някакви станции, автогари и така насетне. Не знам това вътре ли е, 
не е ли вътре. Защото този, който придобие „Рожен Експрес“, той може да няма 
намерение да се занимава с транспортна дейност, ако в актива да има някакви готини 
имоти. Той има и „Смолян Автотранспорт“, дето нищо не прави, ама за 10 години 
половин милион сме подарили така на вятъра. То и това е въпрос. Дали пък този, дето 
купува „Рожен Експрес“ няма намерение да се занимава нито с „Рожен“, нито с 
„Експрес“, обаче придобива едни готини имоти. Ние и това не знаем към момента. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Така е. 
ДАНЧО КИРЯКОВ: Г-н Аршински, аз имам чувството, че като сте се събудили тази 
сутрин и горе на тавана е била моя черно-бяла снимка. Разбирате ли, че аз не съм 

информиран? Ето, кметът е тука.  
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Така е. 
ДАНЧО КИРЯКОВ: И да ви каже, той да каже по микрофона информирал ли е 
председателя за писмото. 
САЛИХ АРШИНСКИ: Трябва да ме почерпите, че ви оневиних, че не сте знаели, ако е 
така. 
ДАНЧО КИРЯКОВ: Казахте, че ще стане ясно другият мандат дали председателят е 
знаел. Какво искате да кажете? 

САЛИХ АРШИНСКИ: Не съм казал такова нещо.  
ДАНЧО КИРЯКОВ: Как да не? 

САЛИХ АРШИНСКИ: Ако съм го казал по този начин, имах предвид, че ще стане ясно 
в началото на мандата кой внесъл, защо внесъл, кога внесъл, кой наясно е бил, кой не 
наясно е бил. Ще стане ясно, разберете. И някой ще се срамува. Не знам кой. 
(Михаил Генчев, от място: Процедура.) 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Процедура, г-н Генчев. 
(Михаил Генчев, от място: Процедура за прекратяване на разискванията.) 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Прекратяване на разискванията. Няма нужда, г-жо Аръчкова, 
стана ясно всичко. Потвърди се, че има такова решение. 
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ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Само за секунда, защото бях обвинена, че казвам неверни 
данни. В Решение на Общински съвет № 1204 Общинският съвет е записал… 

(Филип Топов, от място: От кога?) 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: От 2019 година, г-н Топов. Казах 27 юни, 2019 година. Пише, : 
„Приемане на Годишен финансов отчет на дружеството, заверен и одобрен и изпратен 
от одиторите. Вие сте го разгледали. 
(Кирил Хаджихристев, от място: Къде е отчета?) 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: При вас е отчета и вие ми възлагате аз да гласувам, че отчетът 
трябва да бъде приет. С материалите е представен при вас, в Общинския съвет. Имате 
второ нещо, което ви е представено. Доклад на регистриран одитор за извършена 
проверка и заверка на годишния финансов отчет. Вие ми делегирате права аз да 
гласувам с „да“. Третото нещо. Избор на нов регистриран одитор за този период, за 
2019 година. Вие ми делегирате права да гласувам „за“. Тъй че няма как Общинският 
съвет да ми казва, че не е разгледал отчета, не е разгледал кой е одитора, а да делегира 
права на някой, който да каже тука ще гласувам „да“. Не е искано моето лично мнение 
дали да е „да“, дали да е „не“. 

(Михаил Генчев, от място: Председателю, дай да спазваме процедурата.) 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Който е „за“ прекратяване на разискванията, моля да гласува. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 18, „ПРОТИВ“ – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0. 

ДАНЧО КИРЯКОВ: С 18 гласа „за“, прекратяваме разискванията. Уважаеми колеги, 
малко съм затруднен процедурно как да подложа на гласуване докладната. 
(Кирил Хаджихристев, от място: Поименно.) 

(Михаил Генчев, от място: Поименно.) 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Момент. Поименно е ясно, че ще е поименно. Ето, списъкът съм 

взел в ръката. Само че аз не мога да предложа за гласуване „приема/отказва“. Трябва да 
е едно от двете. Затова ще помоля вносителят, то е почти формално, да я 
конкретизирате „приема“ или „отказва“ да подложа на гласуване. Защото аз няма как 
да го подложа на гласуване. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Г-н председателю, аз бих те помолил ти да решиш, защото 
така или иначе наистина тази докладна трябваше да е от твое име. 
(Смях в залата.) 

(Михаил Генчев, от място: А, ето къде е заровен заека.) 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Съгласен съм. Моето предложение е да откажем. 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Вносителят уточнява, като предлага Община Смоля да откаже 
закупуването на тези акции и съответно от гласуването ще произлезне приема ли или 
отказва Общината да закупи тези акции. Просто няма как иначе да се проведе 
гласуването. А иначе аз как да внеса докладната, като нямам информация за такова 
писмо? Нещо процедурно ли, г-н Сабрутев? Не разбрах. 
СТЕФАН САБРУТЕВ: Аз не се обадих, но процедура имам.  

ДАНЧО КИРЯКОВ: Някой се обади от ляво, затова помислих, че сте вие. 
СТЕФАН САБРУТЕВ: Значи имаше предложение от г-н Топов да се отложи точката и 
аз ви предлагам да го гласуваме, защото вие тук така се объркахте. Явно много са ви 
далеч канцелариите на председателя на Общинския съвет и на кмета и не си 
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комуникирате нещо. Накрая на мандата нещо в раздор ли сте, не знам. Не са ви 
уведомили, вие ставате смешни. Моля ви се! 
ДАНЧО КИРЯКОВ: Аз ще се въздържа за последната ви думичка да ви кажа нещо 
друго, ама… Г-н Топов, поддържате предложението за отлагане? 

(Филип Топов, от място: Поддържам го, да.) 
ДАНЧО КИРЯКОВ: Подлагам на гласуване, който е „за“ отлагане на вземане на 
решение по този казус… 

(Филип Топов, от място: И не само. И за извънредна сесия, защото…) 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Добре, ама след това ще гласуваме. Ако се отложи, тогава. Който 
е „за“ отлагане на решение по този казус по така предложената докладна, моля да 
гласува. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 6, „ПРОТИВ“ – 2, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 8. 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Предложението за отлагане не се приема. Оставаме да гласуваме 
основното предложение с уточнението от г-н Мелемов за отказване на закупуване. 
(Стефан Сабрутев, от място: Процедура.) 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Заповядайте! 
СТЕФАН САБРУТЕВ: Искам да обявя, че нашата група няма да участва в гласуването. 
(От залата: Процедура.) 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Втора процедура, г-н Аршински. 
САЛИХ АРШИНСКИ: Тъй като не съм група, от името на група не мога, като 
общински съветник няма да участвам, отказвам да участвам в нещо, което е нередно, 
меко казано. 
(Кирил Хаджихристев, от място: Трета процедура.) 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Още една процедура. 
КИРИЛ ХАДЖИХРИСТЕВ: Още на първото изказване по тази точка казах, че нашата 
група няма да гласува, защото ние не може да дадем обяснение на гражданите за какво 
става въпрос. 
ДАНЧО КИРЯКОВ: Г-н Журналов, може от място, кажете. 
(Милен Журналов, от място: Няма възможност за повече процедури.) 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Какво, г-н Топов, вие? 

ФИЛИП ТОПОВ: Още една реплика като независим общински съветник. 
ДАНЧО КИРЯКОВ: Не може повече. Казвам само три. Само три процедури може. 
Разбрах. 
ФИЛИП ТОПОВ: Аз също няма да участвам в гласуването. Не че не ми приехте 
предложението, а защото за такава боза не бих гласувал никога. 
ДАНЧО КИРЯКОВ: Г-н Безергянов? 

АНГЕЛ БЕЗЕРГЯНОВ: По логика, ние фактически няма как нито да допринесем, нито 
да може да участваме. При така стеклите се обстоятелства и тези процедури, които 
изказаха колегите е безсмислено да се гласува. 
ДАНЧО КИРЯКОВ: Уважаеми колеги, заявлението ви от микрофона, че някой или 
група няма да гласува, има само своя политически смисъл, а няма смисъл по 
отношение на Правилника, така че аз съм длъжен да подложа на гласуване с 
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уточнението на вносителя за отказ за изкупуване и поименно гласуване, съгласно 
закона.  
 

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

 

1. Анастас Караджов   – отсъства  
2. Ангел Безергянов    – „въздържал се“  

3. Анита Чолакова   – „въздържала се“ 

4. Валентин Кюлхански    – не гласува 
5. Валентин Цолов    – не участва в гласуването 
6. Данчо Киряков    – „въздържал се“ 

7. Димитър Кръстанов    – не участва в гласуването 
8. Димитър Николов    – „въздържал се“ 

9. Екатерина Гаджева   – „въздържала се“ 

10. Елисавета Лободова    – не участва в гласуването 
11. Ивайло Халваджиев    – „въздържал се“ 

12. Иван Пищалов     – не участва в гласуването  
13. Илия Томов     – не участва в гласуването 
14. Кирил Хаджихристев   – не участва в гласуването 
15. Коста Начев     – не гласува 
16. Костадин Василев    – не гласува 
17. Мариана Сивкова    – отсъства  
18. Мария Семерджиева    – „въздържала се“ 

19. Марияна Методиева    – отсъства 
20. Милен Журналов    – не участва в гласуването 
21. Милен Пачелиев    – отсъства 
22. Михаил Генчев    – не участва в гласуването 

 

(Михаил Генчев, от място: Не участвам в такива циркове.) 
 

23. Петър Мирчев     – отсъства 
24. Салих Аршински    – не участва в гласуването 
25. Славка Каменова    – отсъства 
26. Стефан Сабрутев    – не участва в гласуването 
27. Стоян Иванов     – отсъства 
28. Филип Топов     – „против“ 

29. Юлия Кисьова     – отсъства 
 

 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Колеги, моля обявете резултата от гласуването. 
(Мариана Иванова: 0 „за“, 1 „против“, 7 „въздържали се“.) 

ДАНЧО КИРЯКОВ: С 1 „против“ и 7 „въздържали се“, предложението за отказ не се 
приема. Предложението за отказ не се приема. 
 

           Общинският съвет след като се запозна с докладната записка на Кмета на 
Община Смолян – НИКОЛАЙ   МЕЛЕМОВ, на основание чл.21, ал.1, т. 8 и 23 от 
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Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.185, ал.2  от 
Търговския закон във връзка с чл.21 и 21а от Устава на „РОЖЕН ЕКСПРЕС“АД 

 

Р Е Ш И: 

 

     Предложеният проект за решение не се приема /чл. 27, ал. 4  и ал. 5 от ЗМСМА/.    

 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Обяснение на отрицателен вот. 
(От залата: Няма право. Той се е изказал.) 

ДАНЧО КИРЯКОВ: А, той се е изказвал по същество. 
ФИЛИП ТОПОВ: Стига сте чуруликали отзад. Пернатите заминаха на юг. Извинявам 

се за израза. Отрицателен вот. 
ДАНЧО КИРЯКОВ: Ама не може, защото сте правили основно изказване. 
ФИЛИП ТОПОВ: За втори път, за втори път в 8-годишното управление кметът беше 
тотално бламиран. С нито един глас „за“ по отношение на внесеното от него решение.  
ДАНЧО КИРЯКОВ: Сега, уважаеми колеги, продължаваме нататък по дневния ред. 
Юристите ще кажат по-нататък какво означава нашето гласуване за отказ от отказване 
за закупуване.  
(Михаил Генчев, от място: Аз веднага ще ти кажа.) 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Вие, г-н Генчев, не съм ви дал думата, веднага да ми казвате. 
Плюс това сме в друга точка вече от дневния ред, по друг казус. Изчакваме само да 
дойде вносителят. 
САЛИХ АРШИНСКИ: Колеги, моля ви! Който има право, поискайте една почивка от 
10 минути. 
(Димитър Кръстанов, от място: Поискай!) 

САЛИХ АРШИНСКИ: Аз нямам право. Не съм група. Колеги, моля ви се! 
КИРИЛ ХАДЖИХРИСТЕВ: 10 минути почивка.  
САЛИХ АРШИНСКИ: Г-н председателю, имаме ли 10 минути почивка? 

 

* * * * * 

(След почивката: ) 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Уважаеми колеги, моля заемете местата си. 10 минути почивка 
изтече.  Моля проверка на кворума. 
(Мариана Иванова: 18 души.) 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Влезна и 19-ия. Имаме кворум, може да продължим работа.  
 

ПО ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Награждаване на Център за 

изкуства „За Родопите“. 

    ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – кмет на Община 

Смолян 

 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Следваща точка от дневния ред, уважаеми колеги, е награждаване 
на Център за изкуства „За Родопите“. Г-н кмете, имате ли да добавите нещо? 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Не, не. Няма какво да добавя.  
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ДАНЧО КИРЯКОВ: Няма допълнения от вносителя. Имате думата, колеги. Не виждам 

желаещи. Подлагам на гласуване прекратяване на разискванията. Който е „за“, моля да 
гласува. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 22, „ПРОТИВ“ – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0. 

ДАНЧО КИРЯКОВ: С 22 гласа „за“ прекратяваме разискванията. Поименно гласуване, 
колеги. 
 

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

 

1. Анастас Караджов   – отсъства 
2. Ангел Безергянов    – „за“  

3. Анита Чолакова   – „за“ 

4. Валентин Кюлхански    – „за“ 

5. Валентин Цолов    – „за“ 

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     – „за“  

13. Илия Томов     – „за“ 

14. Кирил Хаджихристев   – „за“ 

15. Коста Начев     – „за“ 

16. Костадин Василев    – „за“ 

17. Мариана Сивкова    – отсъства 
18. Мария Семерджиева    – отсъства 
19. Марияна Методиева    – отсъства 
20. Милен Журналов    – отсъства 
21. Милен Пачелиев    – отсъства 
22. Михаил Генчев    – „за“ 

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

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

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

29. Юлия Кисьова     – отсъства 
 

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

ДАНЧО КИРЯКОВ: С 19 гласа „за“ се приемат решенията в докладната записка. 
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               Общинският съвет след като се запозна с докладната записка на Кмета на 
Община Смолян – НИКОЛАЙ   МЕЛЕМОВ, на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона 
за местното самоуправление и местната администрация 
 

Р Е Ш И: 

 

  1. Награждава Център за изкуства „За Родопите“ по повод честване 15 години от 
основаването му, с парична награда в размер на 500,00 лв. /петстотин лева/. 

2. Наградата да бъде обявена през месец октомври 2019 година по време на 
официалното честване на юбилея на Център за изкуства „За Родопите“.           

 

 

ПО ПЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Разрешение за формиране на група към 

Детска градина „Изворче“ – с. Момчиловци, в с. Кутела за учебната 2019-2020 г. 

ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – кмет на Община 

Смолян 

 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Следваща докладна записка. Разрешение за формиране на група 
към Детска градина „Изворче“ с. Момчиловци. Става въпрос в случая за село Кутела. 
Г-н кмете, имате ли да добавите нещо? 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Няма какво да добавя. 
ДАНЧО КИРЯКОВ: Вносителят няма. Заповядайте, г-н Хаджихристев! 
КИРИЛ ХАДЖИХРИСТЕВ: Относно тази точка, искам да заявя, че нашата група е 
напълно съгласна за създаване на такава група в село Кутела. Това трябва да бъде, част 
от социалната политика на Общината с цел младите хора, които искат да си останат в 
малките населени места да не ги принуждаваме заради децата си да ги напускат. Но 
имам един въпрос отново свързан със социалната политика. В село Арда училището е 
защитено, но разбирам, че към момента децата няма да се изхранват там. Вярно ли е 
или не? 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Към кого е въпросът, г-н Хаджихристев? 

КИРИЛ ХАДЖИХРИСТЕВ: Към Общинска администрация и към кмета. 
ДАНЧО КИРЯКОВ: Г-жа Аръчкова ако може да отговори. 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Уважаеми общински съветници, уважаеми господин кмет! 
Второстепенен разпоредител е училището в Арда. То е на делегиран бюджет и до нас, 
до Общинска администрация този проблем не е поставян. 
КИРИЛ ХАДЖИХРИСТЕВ: Да си довърша изказването. 
ДАНЧО КИРЯКОВ: Заповядайте! Макар, че излизаме от темата малко на докладната. 
КИРИЛ ХАДЖИХРИСТЕВ: Благодаря! Защо? Темата на докладната е детска градина, 
училища. Благодаря, но давам сигнал за Арда, да го проверите случая, защото разбрах, 
че децата няма да бъдат изхранвани там. И аз много се радвам, че на тази сесия в края 
на точките искам да споделя, че за първи път от четири години видях как дори 
общинските съветници от ГЕРБ се осъзнаха и бламираха своя кмет, защото той се 
опитва чрез свое лобистко решение да използва решението на Общинския съвет. 
ДАНЧО КИРЯКОВ: Други? 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Все пак ме споменават. 
ДАНЧО КИРЯКОВ: Заповядайте, г-н кмете. 
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НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Аз казах, че нито аз имам отношение към „Рожен Експрес“ 

към създаването, нито сега имам отношение по точката. Внасям точката единствено 
защото законът ме задължава. В ГЕРБ всеки има свое мнение и всеки е личност. И ако 
сте забелязали, за разлика от другите групи, наистина при нас има демокрация и 
нямаме подчиненост между нас. От както съм се захванал с политика, казвам, че 
началници в нашата партия няма. Уважаваме се един друг и няма форма на 
подчиненост. Никой не е зависим или подчинен на другия. 
ДАНЧО КИРЯКОВ: Други мнения, колеги? Г-н Аршински. 
САЛИХ АРШИНСКИ: Благодаря! Ние ще подкрепим съществуването на такава 
паралелка от 6 деца по причина, че в национален мащаб промените в Закона за 
образованието идеята за защитени училища, респективно детски градини е по 
предложение на Движението за права и свободи. По тази точка имаме принципна 
позиция, задължени сме. Използвам случая да кажа, че в нашата партия също има 
демокрация. Всеки общински съветник е личност, но тук гласуват така, както са му 
указали хората, които са го изпратили. Благодаря! 
ДАНЧО КИРЯКОВ: Други мнения, колеги? Не виждам. Подлагам на гласуване 
прекратяване на разискванията. Който е „за“, моля да гласува. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 20, „ПРОТИВ“ – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0. 

ДАНЧО КИРЯКОВ: С 20 „за“ прекратяваме разискванията. Явно гласуване, колеги. 
Който е „за“ приемане на докладната записка и нейните решения, моля да гласува. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 19, „ПРОТИВ“ – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0. 

ДАНЧО КИРЯКОВ: С 19 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  МЕЛЕМОВ, на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от Закона за 
местното самоуправление и местната администрация, чл. 59 от Наредба за 
финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното 
образование и чл. 16 от Наредба №5/03.06.2016 г. за предучилищното образование, 
както и за осигуряване на равен достъп до предучилищно образование на всяко дете в 
общината, 

Р Е Ш И: 

 

1. Разрешава за учебната 2019/2020 година формиране на група с полудневна 
организация на учебното и неучебното време по чл. 59 от Наредба за финансирането на 
институциите в системата на предучилищното и училищното образование, както 
следва: 

 

2.   Възлага на Кмета на Общината да предприеме необходимите действия за 
привеждане на приетото по т. 1 решение в изпълнение. 

№ по 
ред 

Детска градина Населено място / група Брой деца 

 1. ДГ „Изворче” – с. 
Момчиловци 

с. Кутела           1 полудневна  
група 

6 
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ПО ШЕСТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Годишен план за ползване на 

дървесина, добив и ползване на дървесина от горски територии, собственост на 

Община Смолян, съгласно Наредбата за условията и реда за възлагане 

изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска 

собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти 

(Наредбата за възлагане на дейности в ГТ). 

ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – кмет на Община 

Смолян 

 

 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Следваща докладна записка от допълнителните. Годишен план за 
ползване на дървесина. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Няма какво да добавя. 
ДАНЧО КИРЯКОВ: Нещо за добавяне няма от вносителя. Имате думата, колеги. 
Заповядайте! Не виждам желаещи. Подлагам на гласуване прекратяване на 
разискванията. Който е „за“, моля да гласува. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 20, „ПРОТИВ“ – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0. 

ДАНЧО КИРЯКОВ: С 20 гласа „за“ прекратяваме разискванията. Поименно гласуване, 
колеги. 
 

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

1. Анастас Караджов   – отсъства 
2. Ангел Безергянов    – „за“ 

3. Анита Чолакова   – „за“ 

4. Валентин Кюлхански    – „за“  

5. Валентин Цолов    – „за“ 

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     – „за“ 

13. Илия Томов     – „за“ 

14. Кирил Хаджихристев   – „за“ 

15. Коста Начев     – „за“ 

16. Костадин Василев    – „за“ 

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

21. Милен Пачелиев    – отсъства 
22. Михаил Генчев    – „за“ 

23. Петър Мирчев     – отсъства 
24. Салих Аршински    – „за“ 
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25. Славка Каменова    – отсъства 
26. Стефан Сабрутев    – „за“ 

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

29. Юлия Кисьова     – отсъства 
 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Моля, обявете резултата.  
(Мариана Иванова: 20 „за“, без „против“ и „въздържал се“.) 

ДАНЧО КИРЯКОВ: С 20 „за“, без „против“ и „въздържал се“, докладната записка се 
приема. 
 

Общинският съвет след като се запозна с докладната записка на Кмета на Община 
Смолян – НИКОЛАЙ   МЕЛЕМОВ, на основание чл.21, ал.1, т.8 и ал.2, чл.27, ал.5 от 
Закона за местното самоуправление и местната администрация,  чл.7, чл.27, и чл.71 от 
Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските 
територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и 
недървесни горски продукти (Наредбата за възлагане на дейности в ГТ),  във връзка с 
чл.10 от същата наредба, 

Р Е Ш И: 

I. Одобрява допълнителен Годишен план за ползване на дървесина 
през 2019 г. от горски територии, собственост на Община Смолян, съгласно 
приложение №1. 

II. Упълномощава Кмета на Община Смолян да сключва договори за 
добив на дървесина до временен склад с изпълнители (търговци, регистрирани по реда 
на чл.241 от Закона за горите) на основание на чл.27 от Наредбата за условията и реда 
за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска 
собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти. 

III. Упълномощава Кмета на Община Смолян да продава по 
Ценоразпис за продажба на обла строителна дървесина и дърва за горене, съгласно чл. 
71, ал. 1, т. 4 от Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности 
в горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на 
дървесина и недървесни горски продукти, добивани от горски територии, собственост 
на Община Смолян, съгласно приложение №4. 

IV. На основание  чл.60, ал.1 от АПК допуска предварително 
изпълнение. 

 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Още една допълнителна докладна записка. 
 

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

информационни елементи на стълбове за електрическо осветление и подпорни 

стени с рекламна цел на Сдружение „Футболен клуб Родопа – Смолян“ и 

спонсори на клуба. 

ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – кмет на Община Смолян 
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ДАНЧО КИРЯКОВ: Безвъзмездно поставяне на рекламно-информационни елементи. 
Г-н Мелемов, имате ли нещо да добавите? 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Не. 
ДАНЧО КИРЯКОВ: Имате думата, колеги.  
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Никой няма.  
ДАНЧО КИРЯКОВ: Заповядайте, г-жа Гаджева. 
ЕКАТЕРИНА ГАДЖЕВА: Уважаеми г-н председател, уважаеми г-н кмет! Тази записка 
за пореден път се внася и искам да ви кажа, че аз лично ще я подкрепя. Ще я подкрепят 
включително и колеги от нашата група съветници. Считам, че в момента записката е 
много коректно и правилно описана, посочени са всички места на билборди, местата на 
които ще бъдат поставени флагчета. Тоест първият път не беше подкрепена само и 
единствено поради факта, че нямахме яснота къде, колко. Беше в много общ аспект. В 

момента има конкретен рекламодател. Каузата е изключително положителна и важна 
за развитие на спорта, така че аз нямам причини да не я подкрепя. По отношение на 
втората докладна, която не допуснахме до дневния ред, на г-н Стоян Иванов, считам, 

че тя трябва да бъде разработена аналогична на тази, която ни предложи кмета днес. 
Тоест когато има повече конкретика, а не просто 6 броя, защото давате и на другите 6 

броя, ще може отново да бъде разгледана и също така подкрепена, за да няма 
разделение, както вие, г-н председател, казахте. Също така мисля, че не изпускаме и 
момента във време, тъй като не мисля, че за втория случай има конкретни 
рекламодатели. В първият случай е важно да се случи, тъй като чука на вратата и 
трябва да се случи в момента. За вторият случай, когато бъде преработена, предлагам 

да бъде внесена отново така подробно и хубаво, за да може да подкрепим и нея. 
ДАНЧО КИРЯКОВ: Аз реагирах така, защото е ясно, че във втората докладна 
администрацията не е помогнала. По тази докладна е ясно, че е помогнала, което 
означава различно отношение. Което аз просто го изразявам. Други мнения, колеги? Не 
виждам. Подлагам на гласуване прекратяване на разискванията. Който е „за“, моля да 
гласува. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 20, „ПРОТИВ“ – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0. 

ДАНЧО КИРЯКОВ: С 20 „за“, без „против“ и „въздържали се“, прекратяваме 
разискванията. Поименно гласуване. 
 

 

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

1. Анастас Караджов   – отсъства 
2. Ангел Безергянов    – „въздържал се“ 

3. Анита Чолакова   – „въздържала се“ 

4. Валентин Кюлхански    – не гласува   
5. Валентин Цолов    – „за“ 

6. Данчо Киряков    – не гласува 
7. Димитър Кръстанов    – „за“ 

8. Димитър Николов    – „за“ 

9. Екатерина Гаджева   – „за“ 

10. Елисавета Лободова    – „за“ 

11. Ивайло Халваджиев    – „за“ 

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

14. Кирил Хаджихристев   – „за“ 

15. Коста Начев     – „за“ 

16. Костадин Василев    – „за“ 

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

21. Милен Пачелиев    – отсъства 
22. Михаил Генчев    – „за“ 

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

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

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

29. Юлия Кисьова     – отсъства 
 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Моля, обявете резултата. 
(Мариана Иванова: 16 „за“, без „против“ и 2 „въздържали се“.) 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Със 16 „за“, без „против“ и 2 „въздържали се“, докладната записка 
се приема. 
 

                 Общинският съвет след като се запозна с докладната записка на Кмета на 
Община Смолян – НИКОЛАЙ  МЕЛЕМОВ, на основание чл.8 от Закона за общинската 
собственост, във връзка с 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: 

 

I. Дава съгласие за безвъзмездно поставяне на рекламно-информационни елементи  
на „Футболен клуб Родопа-Смолян“ с ЕИК 176147518  върху стълбове за улично 
осветление с рекламна цел, както следва: 
 1.От комплекс „Орлица“  к.к. Пампорово до хотел „Невястата“ Райковски ливади-
111 броя; 
 2.От хотел  Рибката по ул. Невястата, ул. Първи май, ул. Хан Пресиян  и бул. 
България до магазин „Била“ -148 броя  
 3.По улица „Наталия“ - 37 броя; 
 4.По улица „Родопи“ от бензиностанция „Лукойл“ до КАТ Смолян -28 броя; 
 5.По улица „ д-р Петър Берон“ от спортна зала „Величко Чолаков“ до стадион 
Смолян -11 броя; 
 6.По улица „Стою Шишков“ от светофара до улица „Васил Райдовски“ – 15 броя. 
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 II. Дава принципно съгласие за безвъзмездно поставяне на рекламно-
информационни елементи (билбордове и подпорни стени)   на „Футболен клуб Родопа-
Смолян“ с ЕИК 176147518 и спонсори на отбора, върху имоти общинска собственост на 
територията на Община Смолян с рекламна цел, след одобряване на схема от 
Гл.архитект на Общината и при спазване на процедурата по чл. 57 от Закона за 
устройство на територията,  както следва: 
        1. на  паркинг на хижа Студенец к.к. Пампорово – 1бр.; 
        2. на подпорната стена на улица Невястата  кв.Каптажа – 1 бр. 
        3. на подпорната стена на кино „Дружба“ – 1бр. 
        4. на подпорната стена на Техническата книжарница ул. „Дичо Петров“ – 1бр. 
        5.на подпорната стена бул.България в района на ЕВН – 1бр. 
        6.на подпорната стена по ул. „Момчил Юнак „ кв. Устово – 1бр. 
        7.на подпорната стена на с. Влахово – 1бр. 
 

III. Възлага на Кмета на Община Смолян да проведе процедура по чл. 57 от  
Закона за устройство на територията и 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 да  
сключи договор за безвъзмездно поставяне със Сдружение „ФК Родопа-Смолян“, с 
ЕИК 176147518  за срок от 5 години, като рекламните послания бъдат съгласувани и 
одобрени с Община Смолян.  

  

ДАНЧО КИРЯКОВ: Уважаеми колеги, преди да дам края на това заседание, 

което е много вероятно да бъде и последно, ще си позволя да ви благодаря, да си 

благодарим за общата ни работа през този мандат – кога успешно, кога 

неуспешно. И с един призив искам да завърша. Идва предизборна кампания, 

уважаеми колеги. Не забравяйте, че след изборите пак ще живеем в този град.  

(Михаил Генчев, от място: Председателю, процедура.) 

(Кирил Хаджихристев, от място: Има още една точка.) 

(Михаил Генчев, от място: За питания.) 

ДАНЧО КИРЯКОВ: А-а-а! 

(Михаил Генчев, от място: А! Хайде, давай!) 

 

ПО ОСМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Питания. 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Моля ви да ме извините, че така се развълнувах. Има питания. 
Към двама общински съветници са дадени писмени отговори. Нещо друго имате ли да 
добавите, г-н кмете? Няма нещо да добави. Отношение от двамата съветника. Г-н 
Топов. 
ФИЛИП ТОПОВ: Аз не съм съгласен, че трябва да бъде последна тази сесия, това 
заседание. 
ДАНЧО КИРЯКОВ: Много е вероятно.  
ФИЛИП ТОПОВ: Добре. Въпреки това, хубаво е да направим заключителна такава. 
Винаги сме го правили. Уважаеми колеги, ще бъда максимално кратък. Функциите, 
които един общински съветник може да осъществява и изпълнява чрез присъствие в 
постоянните комисии, с присъствие и вземане на активно отношение в заседанията по 
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време на Общинския съвет и една от възможностите – това са устните и писмените 
питания. Ние с г-н Хаджихристев от началото на годината сме внесли 7-8 питания, на 
които не са последвали отговори. В интерес на истината, внесли сме и едно 
допълнително напомнително такова питане, в което сме изложили подробно заглавията 
на тези питания. С цел да не губим време и все пак обществеността, а и колегите 
общински съветници, да чуят какви са били нашите питания. Приятна почивка, колеги 
от ГЕРБ. (Бел. на прот. Част от общинските съветници от ПП ГЕРБ напуснаха 

залата.) И те са следните и са много важни, да ви кажа. Хронологически, да не ви губя 
времето, започвам по реда на тяхното входиране в Общинския съвет. Имаме питане 
относно продължаване на договора за „Ученическо и столово хранене“ с директор, 
управител Григор Павлов. Имаме питане, внесено за така наречената план-сметка, 
касаеща битовите отпадъци и сметосъбиране. Имаме питания относно сключените 
договори и как се изпълняват за зимното поддържане. Имаме питания по кои обекти, 
спечелени чрез обществена поръчка, след това са издавани Акт образец 10 и всичките 
СМР-та са спирани за неопределено време, с което е удължаван срока на изпълнение. 
Имаме питане от март месец, касаещо транспортната схема и транспортното 
обслужване на населението. Внесъл съм питане относно как се стопанисват и как се 
използват общинските жилища. Внесъл съм питане относно какви програми е била 
ангажирана Общината по линия на ЕС, колко проекти сме представили и защитили и 
какви средства са влезнали по отношение на това финансиране. Още едно питане 
имаме, касаещо състоянието на несъбраните вземания до момента. Ако трябва да бъда 
коректен, получил съм такъв отговор, но той се нуждае от допълнително доуточняване. 
По-нататък имаме едно питане с г-н Хаджихристев, относно текущото изпълнение на 
бюджет 2018 година, което следваше да бъде представено до определения срок, 
именно за първото шестмесечие. Имаме питане и решение по-скоро на Общинския 
съвет относно внасяне на отчет след приключване на събора „Рожен“, в едномесечен 
срок от неговото приключване. Днес с два реда получихме отговор, че понеже не са 
провеждани заседания след приключване на „Рожен“, не е внесено такова. Надявам се 
да го получим в писмена форма. Имаме питане по отношение на срутището… 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: „Рожен Експрес“. 

(Михаил Генчев, от място: Грешка. Ясно е, че става за събора.) 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Ама аз от къде да знам, че е грешка? 

ФИЛИП ТОПОВ: Г-н Мелемов, аз чета на какво не сте отговорили. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: „Рожен Експрес“ казахте. 
(Михаил Генчев, от място: Вместо събора „Рожен“ каза „Рожен Експрес“.) 

ФИЛИП ТОПОВ: Съборът „Рожен“. Значи вероятно дето се казва съм сбъркал по 
отношение на наименованието. Случва се, разбирате ли? А за „Рожен Експрес“, за 
ваша информация, питането ми е с входящ № 154 от 18 март 2019 година и ако вие 
тогава бяхте реагирали, както ви задължава закона, сега днес нямаше да изпадаме в 
състояние да ви бламира целия Общински съвет.  
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Ще отговоря, г-н Топов.  
ФИЛИП ТОПОВ: Явно, че няма да получа нито сериозен отговор, нито ще мога дето се 
казва да чуем някаква информация. Въпреки това ще ви помоля, имате още един месец, 
да разпоредите на вашите дето се казва хора от администрацията, да подготвят писмен 
отговор на всичките тези наши питания. Благодаря, г-н кмете! 
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НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Венера, искам аз да почна отговора, а ти ще довършиш. Г-н 
Топов, били сте и председател на Общинския съвет и сега четири години общински 
съветник. В началото на всеки нов Общински съвет се заклеваме всички тука, че ще 
работим в полза на хората, да защитаваме техния интерес. И наистина, да си общински 
съветник е обществен ангажимент преди всичко. Но всеки общински съветник взема и 
заплата. Тя му се дава точно за това, да му подпомага работата като такъв. Изредихте, 
не ги броих, 40-50 въпроса. Повечето отговори на тия въпроси ги има в интернет, в 
различни документи. Точно затова трябва да използвате тази заплата. Наемете си 
сътрудник, а не да искате общинска администрация да ви дава всичко, което сте 
решили, че ви е интересно. Затова са тия пари, дават се точно за тази цел. 560 лева ли 
са, Венера? 

(Кирил Хаджихристев, от място: Глупости!) 

(Димитър Кръстанов, от място: Колко?) 

(Кирил Хаджихристев, от място: Глупости, те даже не се превеждат! 560!) 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Сега ще дадем думата и на г-жа Аръчкова. Така че, г-н Топов, 
затова ви се дава тази заплата. Наемете си сътрудник и да ви помага в своята дейност и 
да ви намира. Защото тази информация, дето я искате, я има. Но вие искате някой да 
работи в администрацията само и единствено за вас. Пак казвам, прочетохте сигурно 
40-50 питания. Ами това е труд, някой да тръгне… Трябва един човек да работи за вас 
в администрацията. Така че поемете си, намерете си сътрудник и да ви търси тази 
информация. 
ФИЛИП ТОПОВ: Право на отговор. 
ДАНЧО КИРЯКОВ: По принцип, г-н Аршински, ще ви дам думата, ама нямате право в 
тази процедура. 
ФИЛИП ТОПОВ: Аз трябва да изразя становище дали съм доволен от отговора на 
питанията. Да ви кажа, няма как да изразя нещо по-меко като нарицателно. Свидетели 
сте на отношение на г-н Мелемов срещу Закона за местното самоуправление, срещу 
нашият Правилник за работа. Да ме препращате към интернет, вие в крайна сметка сте 
реален кмет, а не кмет в интернет пространството. Затова ви питам. 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: А вие за какво вземате заплата реално, според вас? 

(Михаил Генчев, от място: Хайде да не думаме за заплати!) 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Г-н Аршински. 
САЛИХ АРШИНСКИ: Уважаеми г-н председател, уважаеми г-н кмете, уважаеми 
колеги! Много рядко съм си позволявал от този микрофон да бъда много прям към 

кмета. Уважаеми г-н кмете! Съгласно всички закони в България и Правилника на 
Общинският съвет, но предимно законите – трудово законодателство, един човек 
получава заплата за труда, който е положил. Както вие получавате заплата не за да си 
покривате служебните разходи, а за труда, който полагате. За ваша информация, 
възнаграждението на общинският съветник е процент от средната заплата, нали не 
бъркам, и тя не варира на 560 лева, а е между 300 и 350 лева спрямо дни, сесии, 
присъствие и така насетне. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Извинявам се за грешката. 
САЛИХ АРШИНСКИ: Няма проблем, случва се. Но заплатата на общинския съветник 
не я получава, за да си наема сътрудници. По принцип в бюджета на Общинският съвет 
има такова перо, макар, че аз съм убеден, че нито един общински съветник не е искал и 
не е получил средства за такива служебни разходи. Не бъркам, сигурен съм. Не е 
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честно към Общинският съвет от страна на вас, г-н кмете, последната дума, ако това е 
последната сесия, по този начин да се коментират заплатите на общинските съветници. 
Нито един колега от ГЕРБ, БСП, КРОС, „Земеделци“, ДПС, независими и така насетне, 
никога не е повдигал темата за възнаграждение, кога са получавани, кога не. Това е 
груба спекулация. Моля ви! Не бива да го правим! Заплатата се получава за труда, 
който полага общинският съветник. Мисля и ви предлагам, колеги, чисто колегиално, 
нека да направим една сесия още, дори да е само заключителна. Ако трябва, без 
политически речи, но ако трябва да се съберем. Все пак ние сме били колеги. 
Благодаря на г-н Киряков! Ние ще живеем в този град без значение дали ще бъдем пак 
съветници или не. Има още много теми, които могат да се коментират. Има материал 
не за една, за доста сесии, но мисля, че преди всичко трябва да останем хора, защото 
преди всичко сме хора, преди да сме съветници, политици и така насетне. Благодаря! 
ДАНЧО КИРЯКОВ: Г-н Кръстанов. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Благодаря ви, г-н председателю! Уважаеми г-н кмете и 
колеги! По отношение на питането. Аз няма да правя анализ на всички питания, които 
нашата група е правила през последната година или през мандата, но искам да 
привлека вашето внимание върху един много съществен момент, който засяга преди 
всичко прозрачността и ангажимента на администрацията да държи в течение на 
съответните процеси и явления общинските съветници. В чл. 137, ал. 6 от Закона за 
публичните финанси, г-н кмете, е отбелязано императивно, както казват юристите, че 
вие правите отчет за изпълнение на бюджета пред местната общност, а не пред 
Министерство на финансите. Защо? Защото ние влизаме. Един куп неща има в 
Министерство на финансите, които засягат Община Смолян. Там обаче по един много 
по-сложен начин, който не винаги е разбираем за публиката, за всички наши 
избиратели. Примерно се посочва, че просрочените задължения към доставчици и 
изпълнители на общините от смолянски окръг са 14 400 000 лв. Как да разбера аз или 
един наш избирател, и ваш, че Община Смолян има еди-колко си? Нали разбирате? 

Това първо. Второ. Там по отношение на редица важни и интегрирани показатели има 
само справки, които не са отчет. Отчетът, който вие дължите, в това число и по чл. 53 

от нашата Наредба № 10, специално предвиждаща вашите ангажименти и 
отговорности по този въпрос, засягат анализ и оценка на изпълнение с текстова част, а 
не само със справки, които акуратно дирекцията на г-жа Аръчкова изпраща в 
Министерство на финансите. Така че който и да е кмет, който и да бъде едноличен 
орган на изпълнителната власт в нашата община, дължи по закон на избирателите 
всичките тези данни, за да може да отговори в крайна сметка на изискването за 
прозрачност. Това от една страна. От друга страна нямате основание да се обиждате и 
да отправяте упреци за това, че някой искал информация и да го пращате към интернет. 
Можете да го пращате към уеб страницата на Общината, където сте длъжни 
максимално текстово и с числа да изразите отделните процеси. Има неща в балансите и 
в отчетите, които ако няма обяснителна записка, те са абсолютно неясни за по-
голямата част от гражданството. Така че като ви благодаря за отговорът, който ми 
дадохте днес, аз примерно искам да отбележа нещо, което го има в Министерство на 
финансите, но го няма никъде в уеб сайта на Общината. А именно, че има едно 
изключително неприятно отрицателно бюджетно салдо за полугодието. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Но беше заради първите три месеца. 
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ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Говоря за полугодието. 3 милиона 800 и няколко хиляди. Аз 
винаги говоря със закръгление. Това е отрицателно бюджетно салдо. Защо да го няма и 
в сайта на Общината? И ако някой тръгне да ме убеждава, че един редови гражданин 
ще чука Министерство на финансите, извинявам се, ще седне на компютъра и ще 
проверява в Министерство на финансите какви данни е подала Община Смолян, това 
не е отчет пред местната общност. Никой не може да ме убеди в обратното. Така че 
благодаря ви за това, че сте отговорили и на други питания. Че Администрацията под 
ваше ръководство е положила усилия, но това не е пълно, обемно изпълнение на 
ангажимента по закона. Благодаря! 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: И аз ви благодаря! Искам само да допълня и по случай 
изказването на г-н Аршински. Вижте, може би не съм се изразил правилно! Аз не съм 

против питанията. Отговорил съм на десетки питания. Но тука може би има пропуски и 
в самата наредба. Защото сами разбирате, отговорите не ги изготвям аз. Но представете 
си, 29 съветника, както г-н Топов изреди, той самият е направил 50 питания. Ако 29 

съветника направят по 50 питания, ами една голяма част от тази администрация трябва 
да работи само за това. Съгласен съм да има питания, но е хубаво да има и някакво 
ограничение. Разбирате ли ме какво имам предвид? Защото ако има питания, на които 
наистина може да си намериш отговора, в сайта на Общината или където и да е 
другаде, защо трябва някои чиновници в Общината да се занимават по цял ден с това? 

29 съветника ако направят по 50 питания, разберете ме, че става наистина… Затова аз 
не съм против питанията, но да има някакво ограничение. Тогава ще бъдат по-
смислени, когато задаваш въпроса и наистина ще се подготвиш по-добре. Това имах 
предвид. 
ДАНЧО КИРЯКОВ: Г-н Сабрутев. 
СТЕФАН САБРУТЕВ: Уважаеми г-н председател, уважаеми г-н кмет, уважаеми колеги 
кметове! След изказванията двете на г-н Мелемов, аз освен, че си затвърдих това, което 
казах преди час, че Община Смолян 8 години се управлява абсолютно безхаберно… 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Може ли само за секунда? Извинявам се, че ви прекъсвам. Значи 
аз дадох думата на г-н Аршински без да има право да се изказва. 
СТЕФАН САБРУТЕВ: А на мен не ми давате, така ли? 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Обаче обърнете внимание, г-н Аршински изобщо не говори 
политически. Не ме карайте да ви прекъсвам. 

СТЕФАН САБРУТЕВ: Аз ще говоря както намеря за добре.  
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: След една седмица ще е платено, пък сега е безплатно. 
Разбираш ли? 

СТЕФАН САБРУТЕВ: Аз ще стигна и до обсъжданията и питанията. Освен, че се 
управлява безхаберно, кметът за пореден път ни показа как неглижира общинските 
съветници. Даже си позволи да стигне до там, че една ли не да коментира промени в 
наредбата. 8 години Община Смолян се управлява не прозрачно. И това е доказано 
дори в международни сводки. Както държавата, така и общината. 8 години нас ни 
правят на  маймуни. Аз исках да питам г-н кмета за едно от моите питания, за което не 
бях доволен разбира се, и то касае информация за данъчни задължения. Отговорът му 
беше „има ги в сайта на Община Смолян“. Да, ама не е така. Влезте и ги вижте. Там 

има физически лица – до 1 000 лв., над 1 000 – без суми. Аз искам да кажа също от тази 
трибуна, че на нас общинските съветници поради факта, че не ни се отговаря, се налага 
да питаме през Съда. Аз имам питане, скоро е насрочено и делото. След три месеца 
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бавене. Налага ни се да получаваме информация за Общината такава, която няма в 
сайта и няма кой да ни я даде, през Съда. Разбирате ли за какво става въпрос? Г-н 
кметът сигурно ще ги чуе думите. Дали ще са предизборни, дали ще са следизборни, 
няма никакво значение. Дали ще са платени или не, да – ние нямаме средства много да 
плащаме за кампанията, затова говорим там, където ни позволят и намерим. Благодаря 
на г-н председателя! Вие, смея да твърдя, имате достатъчно опит. Аз не еднократно 
съм влизал в словесни така разпри с вас, но трябва да кажа, че опитът ви е достатъчен. 
Не знам защо всичките питания не минават през вас. И вие самите да виждате как се 
отговаря преди да ги внесете и да дадете отговор. Аз не мога да си обясня с две 
изречения да се отговори на едно питане, което има доста искана информация. Тъй че 
то свърши Общинския съвет, сигурно е последна или предпоследна сесия, но това 
нещо трябваше да става. За да не се налага да стигаме до тук, 10 запитвания, и ние 
имаме две-три не отговорени. Те си остават така в пространството и нашите 
избиратели не могат да разберат за какво става въпрос, какво правим ние. А ние реално 
хвърляме доста труд. За заплащането, което каза и г-н Аршински. Ама то е срамота да 
го коментираме това нещо. Той г-н кмета даже не знае колко често ни плащат. Аз също 
не знам колко ни е заплащането, ама говори цифри, които… може би гледа неговата 
заплата.  
ДАНЧО КИРЯКОВ: Аз ще отговоря на вас, г-н Сабрутев. Няма как, независимо кой е 
председател на Общинският съвет, по законов начин да изискаш отговор на питане на 
общински съветник. Ако това не го направи администрацията и няма воля от страна на 
администрацията да свърши това си задължение, председателят на Общинският съвет 
няма лостове, с които да задължи, освен с някакъв личен авторитет или да пита 
непрекъснато и т. н. Ваша е единствената възможност, както в случая сега нали на 
сесия, вие и г-н Топов да изисквате това в лицето на кмета, администрацията да ви 
подготви отговора.  
(Стефан Сабрутев, от място: Да ги подготвят за Съда, за да ги получим като 

обикновени граждани.) 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Да, разбирам. За такъв случай щом казвате че има, значи сигурно 
има. Г-н Хаджихристев, имате думата. 
КИРИЛ ХАДЖИХРИСТЕВ: Ще бъда съвсем кратък. Във връзка с това, което вие 
казахте. Мисля, че г-н Сабрутев искаше да каже, че питанията трябва да минават и през 
вас, и отговорите, за да може вие да си направите преценка как си изпълняват 
Общинската администрация задълженията, които са по Правилника. В Правилника е 
записано, че общинският съветник може да прави питане, така е и в закона. Записано е 
в какъв срок, че на следващата сесия трябва да бъде отговорено. Кметът съжалявам, че 
отново напусна, с една дума „Гледайте си работата, не ме интересува какво 
приказвате“, но той каза, че няма да се занимава с питания. Напротив! След като 
Общината се управлява непрозначно, възникват по-голям брой питания. Ако всичко е 
прозрачно, ще намалеят питанията. Така че той е длъжен да постави задачите на 
Общинска администрация и те да изготвят питанията и вие да ги оценяте. Не че към 

вас е проблемът защо не е отговорено.  
ДАНЧО КИРЯКОВ: Има ли други мнения, колеги?  

(Димитър Кръстанов, от място: Още една сесия да направим.) 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Г-н Топов, заповядайте! С какви точки в дневния ред? 



Протокол № 58/19.09.2019 г.  

  

51 

 

ФИЛИП ТОПОВ: Значи накрая, колеги, аз също искам да изкажа благодарност на 
всички колеги общински съветници! Моля ви обаче, г-н председател, да направим още 
едно заседание, ако щете на добра воля да се разделим, да си пожелаем успех. Дори и 
да няма докладни записки.  
ДАНЧО КИРЯКОВ: Значи то ще бъде събиране, а не заседание. 
(Михаил Генчев, от място: Процедура.) 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Аз не възразявам за такова събиране. Иначе само да споделя, по 
закон аз имам такава готовност за насрочване на сесия и тя е даже с много сериозна 
точка в дневния ред. Съгласно Закона, ние трябва да закрием кметствата, но това в 
законовата процедура за закриване на кметства има такова решение на Общински 
съвет, но то се следва след извършване на подписка в населените места, която трябва 
да се организира, да се проведе и чак тогава ние да се съберем, за което аз леко се 
съмнявам това някъде дали ще се случи. Има и няколко законови проблема във връзка 
с тази процедура. Има проблем дори с изготвяне на бюджета за следващата година. 
Според мен пропуските са много, много сериозни, много на брой в законодателството, 
когато се е гласувало в Народното събрание това що касае закриването на кметствата. 
Г-н Кръстанов, нещо искате да кажете? 

ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Едно кратко процедурно предложение. Благодаря ви! Има 
сигнали, че се бавят, бави се внасянето на докладни записки, съдържащи разрешения за 
подробни устройствени планове. Тук-таме ни подсказват. Ако искаме да сме 
добронамерени и на нивото на нашата отговорност, ние трябва да се съберем и да ги 
обсъдим и да се произнесем с решение. И едновременно с това, ако са подготвени, ако 
са изтекли процедурите по закриване на кметства, да вземем съответните решения. 
Така че на мен ми се струва, че още едно заседание е нормално да имаме.  
ДАНЧО КИРЯКОВ: Няма лошо. Само искам да ви кажа, че до… 

ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: В крайна сметка изборите идват и си отиват, годините 
минават, трябва да остават достойните мъже и жени, които са готови да служат на 
България! 
ДАНЧО КИРЯКОВ: Така е. Но до деня, в който насрочих заседанието, в канцеларията 
на Общинския съвет имаше внесен само един-единствен ПУП. И аз съгласувах с г-жа 
Цекова, беше тук, не знам дали е тука още, съгласихме се взаимно да не влиза за тази 
сесия този ПУП, един-единствен. 
(Михаил Генчев, от място: Да, ама ако го отложим три месеца?) 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Момент, секунда само. Ако този период от тази седмица, която 
изтече са възникнали нови такива докладни и много на брой, важни, със срокове, не е 
проблем, ще насрочим такова заседание. Но до момента на насрочването беше само 
един-единствен. Ако няма друго колеги, желая ви светъл ден! Успех на изборите! И 

отново повтарям, не забравяйте, че ще продължим и след 27 октомври или по-точно 
след балотажите, да живеем в този град! 
(Михаил Генчев, от място: И да работим като Общински съвет.) 

 (Заседанието на Общинския съвет беше закрито в 12.20 часа.) 
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