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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 

№ 55 

 

Днес, 17.07.2019 година, от 09.00 часа, в Сесийна зала на Община Смолян се 
проведе заседание на Общински съвет – Смолян, на основание чл. 23, ал. 4, т. 2 от 
Закона за местното самоуправление и местната администрация. 

Присъстваха: 24 общински съветници. 

Отсъстваха: Валентин Кюлхански, Ивайло Халваджиев, Мариана Методиева, 
Михаил Генчев, Юлия Кисьова. 

 

Заседанието беше открито и ръководено от председателя на Общинския съвет – 

инж. Данчо Киряков. 
 

 

ДАНЧО КИРЯКОВ – председател на Общински съвет – Смолян:  Добър ден, 

уважаеми колеги и гости! Моля проверка на кворума, ако обичате, колежки.  

(Мариана Иванова – гл. експерт в звено „Общински съвет“: 18.) 

ДАНЧО КИРЯКОВ: 18 съветника в залата. Може да започнем работа. Уважаеми 

колеги, има заявления за отсъствия на пет общински съветника. Валентин Кюлхански, 

Ивайло  Халваджиев, д-р Мариана Методиева, Михаил Генчев и Юлия Кисьова. 
Сесията днес е свикана по искане на група общински съветници, съобразно чл. 23, ал. 4 

от ЗМСМА, като аз си позволих да внеса и една допълнителна точка в дневния ред, 

касаеща избор на съдебни заседатели, която считам, че е важно да влезне в дневния 
ред, тъй като текат определени срокове и Общинският съвет тази година трябва да 
избере своите съдебни заседатели като представители в Окръжен и Апелативен съд. 

Имате думата по дневния ред, колеги. Г-н Иванов. 
СТОЯН ИВАНОВ: Уважаеми г-н председател, уважаеми г-н кмет, уважаеми колеги! 

По точката за Рожен аз няма да подкрепя така направените предложения, така 
направената докладна записка, така направените проекторешения. Това е трета 
извънредна сесия. Настойчиво, упорито една група от колеги внася тази точка, която 
днес с тези проекторешения няма да произведе никакви ползи за обществото и 

гражданството на Смолян. Ще се задоволят политическите амбиции, личното его и 

мераците за власт на няколко човека от тази група. Докладната, тя е пропита от 
командно административен дух. Всяко проекторешение – „задължавам кмета“, 

„указвам на кмета“, „задължавам кмета“, „указвам на кмета“, „задължавам кмета“ и 

така. Всички точки проекторешения – 6, по някакъв начин имат задължителен 

характер. Значи общинският съвет не е казарма… 

(Димитър Кръстанов, от място: По същество. Ще трябва да му възразявам..) 

СТОЯН ИВАНОВ: Общинският съвет все пак е демократична институция и не можем 

с такъв императивен тон да внасяме подобни докладни. По отделните проекторешения. 
Първа точка – „Задължавам кмета..“… 
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ДАНЧО КИРЯКОВ: Хайде това да бъде в дебатите ... 
СТОЯН ИВАНОВ: Не в дебатите. Аз понеже ще правя конкретни предложения защо 

искам да отпаднат. По първо проекторешение… 

ДАНЧО КИРЯКОВ: По същество говорите, затова става дума. 
СТОЯН ИВАНОВ: По първото предложение за проекторешение предлагам не да 
задължаваме кмета, а да изслушаме кмета. 
ДАНЧО КИРЯКОВ: Именно точно сега това предложение, което правите, то е по 

същество и трябва да бъде, ако я приемем в дневния ред тази точка, тогава да 
дебатираме по редакцията на всяко едно от решенията. Аз също имам предложения.  
СТОЯН ИВАНОВ: Вие искате да приемем тази точка с тези 6 проекторешения, обаче 
аз ще атакувам всяко едно проекторешения от тях. Защото те не кореспондират с 
обективните реалности.  

ДАНЧО КИРЯКОВ: Разбирам ви, г-н Иванов. Просто разбирам, че вие предлагате 
първа точка от дневния ред да отпадне. Това е вашето предложение. 
СТОЯН ИВАНОВ: Не. Предлагам първа точка от дневния ред да остане, като първото 

предложение да бъде заменено. 

(Димитър Кръстанов, от място: Процедура.) 

СТОЯН ИВАНОВ: Не задължавам кмета, а да изслушаме кмета. 
ДАНЧО КИРЯКОВ: Ама това пак е по същество. После ще го предложите. 
СТОЯН ИВАНОВ: Добре, после ще го предложа. 
ДАНЧО КИРЯКОВ: Да. Други има ли? Процедура има. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Благодаря ви, г-н председателю! Уважаеми г-н кмете, 
уважаеми колеги, гости и кметове на населени места! Г-н председателю, и вие не 
разбрахте, ние не разбрахме, имам чувството, че и колегата, който предлагаше нещо и 

той не разбра за какво става дума. За какво е станал на микрофона? Обсъждаме дневен 

ред. Допускат се обсъждания по същество. Това веднага възниква като необходимост 
да се опонира на подобни твърдения, така че моля ви, по-конкретно, по-отблизо да 
следите тези неща и съответно да коригирате поведението във връзка с действащите 
правила. Благодаря ви! 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Благодаря и аз! Г-н Иванов, имате ли предложения по дневния 
ред? 

СТОЯН ИВАНОВ: Имам предложения по дневния ред. Проекторешенията… 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Проекторешенията после. По дневния ред имате ли предложения? 

СТОЯН ИВАНОВ: По тази точка да има изслушване на кмета.  
ДАНЧО КИРЯКОВ: Това не е по дневния ред. Други изказвания има ли по дневния 
ред? Не виждам. Предлагам прекратяване на разискванията. Който е „за“, моля да 
гласува. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 19, „ПРОТИВ“ – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0. 

ДАНЧО КИРЯКОВ: С 19 „за“ прекратяваме разискванията. Уважаеми колеги, 

подлагам на гласуване дневния ред! Първа точка, която е редовна и тази, която аз 
предлагам за съдебни заседатели. Който е „за“ този дневен ред, моля да гласува. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 18, „ПРОТИВ“ – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 2. 

ДАНЧО КИРЯКОВ: 18 „за“ и 2 „въздържали се“, дневният ред се приема. 
 

Д Н Е В Е Н  Р Е Д: ???????????????? 
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ДАНЧО КИРЯКОВ: Започваме колеги по дневния ред. 

 

ПО ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Запознаване на общинските съветници с 

участието на Община Смолян в организирането и провеждането на Събор на 

народното творчество и животновъдство „РОЖЕН“ 2019 година и вземане на 

конкретни решения. 

ДОКЛАДВА: Група общински съветници 

 

ДАНЧО КИРЯКОВ: По първа точка от дневния ред, касаеща събора „РОЖЕН“. Г-н 

Хаджихристев първи, след това г-н Иванов, след това г-н Безергянов. 
КИРИЛ ХАДЖИХРИСТЕВ: Уважаеми г-н председател, уважаеми г-н кмет, уважаеми 

колеги, уважаеми кметове на населени места! 
ДАНЧО КИРЯКОВ: Напомням ви само, извинете ме, г-н Хаджихристев, напомням ви, 

много ви моля, спазвайте Правилника за времето за изказване, реплики, дуплики и т. н. 

КИРИЛ ХАДЖИХРИСТЕВ: Аз вземам думата като един от вносителите на докладната 
записка. Уточнявам го това, тъй като после ще взема отношение по други въпроси. 

Искам само да зачета проекторешенията, да стане ясно и на обществеността какво е 
предложено. Вече от там нататък дебатите и всъщност какви промени ще настъпят 
зависи от гласуването. Проекторешенията от докладната са следните: „1. Задължава 
кмета на Община Смолян г-н Николай Мелемов да запознае Общинският съвет с 
извършените от него и общинската администрация до момента всички фактически и 

правни действия по организацията и провеждането на Събора за народното творчество 
и животновъдство „Рожен“ в периода 19 до 21 юли 2019 година. 2. Указва на кмета на 
Община Смолян г-н Николай Мелемов да предложи на другата страна подписване на 
анекс към договора за сътрудничество от 01.03.2019 година, като предложи от 
договора да отпадне точка 3.8 от раздел III-ти „Изложения и аукциони на животни“. 3. 

Задължава кмета на Община Смолян в подходящ срок, но не по-късно от един месец 

след приключване на събор „Рожен“ 2019 година, да внесе пред Общинският съвет 
писмен доклад и отчет по следните въпроси: - Кога, от кои лица и по какви причини е 
взето решение събора на Рожен да се проведе през 2019 година, а не през 2020 година? 

Как са изпълнени поетите задължения от страните по договора за сътрудничество, 

сключен между Община Смолян и Сдружение „Рожен – наследство в бъдещето“, 

разписани в раздел III /трети/ от договора? Има ли и неизпълнени задължения от 
страните и какви са причините за това неизпълнение? 4. Задължава кмета г-н Мелемов 
в подходящ срок, но не по-късно от един месец след приключване на събор „Рожен“ 

2019 година, да представи пред Общинският съвет пълен финансов отчет за 
направените разходи от бюджета на общината, във връзка с организацията и 

провеждането на събор „Рожен“ 2019 г. Към отчета да бъдат приложени относимите 
към него документи. 5. Задължава кмета  в подходящ срок, но не по-късно от един 

месец след приключване на събор „Рожен“ 2019 г., да представи пред Общинският 
съвет пълен финансов отчет на получените дарения и начина на разходването им /по 

видове и размер/, във връзка с организацията и провеждането на събора. Към отчета да 
бъдат приложени относимите към него документи. 6. Общинският съвет задължава 
кмета на Община Смолян да организира анкета-допитване до населението. Хората, 
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които желаят могат да дават предложения на сайта на Община Смолян относно какъв 
да бъде по своя вид и характер бъдещият събор „Рожен“.  

ДАНЧО КИРЯКОВ: Г-н Иванов? 

СТОЯН ИВАНОВ: Аз благодаря на комисар Хаджихристев, че прочете 
проекторешението и ми спести тези усилия. Задължавам, указвам, задължавам, 

указвам, смолянският Общински съвет се превръща в казарма, превръща се в 
политбюро на Българската комунистическа партия, независимо, че вота на 
избирателите преди един-два месеца беше друг, антикомунистически. Започвам да 
анализирам и проекторешенията. По първото проекторешение предлагам вместо да 
„задължава кмета“ да „изслуша кмета“ с всичко онова, което тече като организация на 
събора. Втора и трета точка – те са несериозни. Не кореспондират с правомощията на 
Общинският съвет, затова няма да ги коментирам. Предлагам да отпаднат и да не бъдат 
приети. По отношение на точка четири „Задължава кмета да представи пълен финансов 
отчет, документация и т. н. Тази група, която е внесла тази докладна, само преди 

няколко седмици си позволи чрез своя гуру г-н Стефан Сабрутев тогава, да предложи 

да подарим 100 хиляди лева, да дарим 100 хиляди лева на един частен спортен клуб, 

без нито дума от къде по отношение на отчетността, къде ще отидат, за какво ще се 
похарчат и т. н. Сега изведнъж станаха много притеснени за общинският бюджет, за 
общинските приходи. Питам се кога бяхте искрени? Когато искахте да подарите на 
частна структура 100 хиляди лева от бюджета без актуализация или сега, когато искате 
подробен отчет? Пета точка. Като ще направя една скоба, г-жа Аръчкова ви е 
представила пълен отчет за разходите на събора 2015, 2016 година. Вие виждате, че 
там 64 хиляди лева са изразходени 2015 година, 78 хиляди 2016-та, сега план-сметката 
е 80 хиляди. Тя подробно е указала за какво ще бъдат похарчени тези пари и съм 

сигурен, че тя ще съблюдава всеки разход. Няма какво да задължавате. След един 

месец като се осчетоводят разходите, всеки има достъп до тази информация. По 

отношение на следващата точка. „Задължава кмета..“ във връзка с даренията, да 
направи отчет и т. н. Дарения имаше 2011 година – 757 хиляди лева, които се изпариха 
от сметките по времето на управлението на БСП. Имаше натрупани 757 хиляди лева и 

до ден днешен не е ясно къде са тези пари. Отидоха за разплащане на обезщетения, за 
разплащане на нашите фирми, обществените поръчки и т. н. Остави 0. Сега за какви 

дарения говорите? Г-жа Аръчкова ви каза, дарения е имало 2016 година – 10 хиляди 

лева, Министерство на културата. Към настоящият момент дарения няма. Не знам 

какъв отчет търсите на дарения. И по отношение на последната точка. Опитвате се да 
подмените 100-годишна история и традиции и да налагате правила и ред какво ще се 
случва на национален събор, който е утвърден от 100 години. Предлагам и тя да 
отпадне. Остана само като 7-ма точка да предложите и г-н Мелемов да води хорото на 
„Рожен“ в петък. И в тази връзка обобщавам накрая… 

(Кирил Хаджихристев, от място: Ще му дадем байряка.) 

(Венера Аръчкова – зам.-кмет на Община Смолян, от място: Той си има.) 

СТОЯН ИВАНОВ: Обобщавам, че няма да подкрепя така направените предложения, 
проект за решения, защото те не обслужват интересите на смолянската общественост. 
Обслужват теснопартийни интереси на една малка, на няколко човека с амбиции и 

мераци за власт. Завърших. 

(Стефан Сабрутев, от място: Реплика, г-н председател.) 

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

колеги, уважаеми журналисти, уважаеми кметове на населени места! Мен не ме 
учудва… Искам първо да кажа, че първо ще направя реплика на г-н Стоян Ивано и ако 
ми позволите, да отправя питания след това, да не ставам два пъти. Мен не ме учудва 
държанието на г-н Стоян Иванов. Той за пореден път като Матросов на амбразурата 
защитава властта. Не ме учудва и го разбирам. Разбирам го, защото той взема заплата 
от едно държавно учреждение, без да върши никаква работа. Разбирам го, че трябва да 
си защити тази заплата, защото иначе ще остане безработен. Защото човек като него 
няма кой да го вземе на работа. Второ. Разбирам това, което каза тука, не разбирам 

обаче едно нещо. Той не иска да има отчетност, не иска да се дава отчет. А ние, 
колегите общински съветници сме му поверили да управлява бюджетната комисия. 
Представяте ли си го този човек, който постоянно говори за дългове, за харчове, за 
подаръци и т. н., този човек не иска да има отчетност. Аз искам населението на община 
Смолян да знае, че ние държим, вносителите, нашата група, държим да има отчетност 
за всичко. Държим да има отчетност както за „Рожен“, така и за футболния клуб. 

Държим този събор да е ясно, че няма да струва 80 хиляди лева и това, което ни 

представи г-жа Аръчкова като проектобюджет, няма да бъде толкоз. Аз ще ви дам 

пример. Вчера случайно минавам през прохода „Рожен“ и забелязвам едни хора косят 
едни треви покрай пътя, с едни косачки. Питам кой плаща на тези хора? Защото аз ги 

попитах кой плаща, ама ще попитам и г-н кмета. Кой плаща на тези хора? Кой плаща 
на водоноските на „Титан“? Кой ще плаща почистването на събора, защото в 
проектобюджета няма никъде за почистване. Вие знаете какво става след този събор. 

Огромни купища боклуци, които някой трябва да ги изчисти. Вчера тука чета за едни 

пресконференции на г-н кмета и на организатора на събора, че някакви прасета били 

изроовили ливадите. Това са смешни неща, г-н кмете. Какви прасета? Аз ще ви кажа 
какви са прасетата. Прасетата са камионите със съоръженията, с люлките, които 

затъваха, вчера съм ги гледал и не могат да ги измъкнат. И тъй като не могат да влезнат 
на място, явно ще вкараме валяци да утъпкат ливадите.  
ДАНЧО КИРЯКОВ:  Г-н Сабрутев, времето ви за реплика изчете. Ако няма дуплика, 
може да продължите… 

СТЕФАН САБРУТЕВ: Не, още една реплика имам. 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Ако има дуплика, ще трябва да ви прекъсна. Да чуем дупликата. 
СТЕФАН САБРУТЕВ: Имам реплика за футболният клуб, който спомена г-н Иванов. 
За моето предложение по-скоро. Ама аз пак ще го направя, г-н Иванов. И трябва да ви 

кажа, че миналата седмица бях покрай едно дърво от гинко билоба. Трябваше да 
събера малко листа да ви донеса да си пиете чая редовно, защото вие в предходната 
сесия предложихте, въпреки, че сте против да се подаряват такива пари на един клуб, 

да дарим 50 хиляди лева като този клуб не участва в нито една група. 
ДАНЧО КИРЯКОВ: Добре, ясно. Обаче времето ви свърши, г-н Сабрутев, преди 

повече от минута и половина. Има дуплика. И ако след това имате за изказване, след г-
н Безергянов ще бъдете вие. 
СТЕФАН САБРУТЕВ: Да, имам.  

СТОЯН ИВАНОВ: Дуплика. Благодаря на колегата Сабрутев, че ми даде възможност. 
Аз трябва да му кажа първо, защото той много се е загрижил за моята работа. Аз имам 

три магистратури, от които двете по икономика и финанси и съм бил главен 

счетоводител. Бил съм главен счетоводител и съм имал 30 човека счетоводители и т. н. 
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Не се грижете за моето препитание. Само едно ще ви кажа, че когато за една година г-н 

Субашиев, Атанас Устабашиев беше управител на „ВиК“, назначи 50 човека. Партийно 

много добре работеше. Ама вие никога не отваряте тоз проблем и няма нито един 

освободен от тези 50 човека. По отношение на отчета. Ами казах ви по отношение на 
отчета, че г-жа Аръчкова ви направи пълен отчет. Вие не сте дали отчет къде отидоха 
онези 24 милиона, които оставихте на г-н Мелемов, онези 84 милиона и половина 
сключени договори, онези 3 900 000 просрочени задължения, онези брутални договори, 

които оставихте и сега тежат на Общината и така. А пък по отношение на футболните 
клубове, когато дойде време за футболни клубове, аз ще ви обясня къде трябва да се 
насочват пари и инвестиции. Защото вие говорихте за резултати, ама резултати в трета 
лига, трето, четвърто, пето място в трета лига… Или да насочваме във възпитанието на 
децата, да ги възпитаваме в здрав дух, здраво тяло и т. н. Ще преценяваме къде са по-

ефективни инвестициите когато му дойде времето.  

ДАНЧО КИРЯКОВ: Г-н Безергянов, имате думата. 
АНГЕЛ БЕЗЕРГЯНОВ: Уважаеми г-н кмет на Община Смолян, уважаеми г-н 

председател на Общински съвет – Смолян, уважаеми дами и господа кметове на 
населени места, уважаеми дами и господа журналисти, уважаеми граждани и 

общественост на град Смолян, скъпи колеги общински съветници! Вземам думата по 

повод това, че искам да ви запозная с една декларация подписана от всички общински 

съветници на ГЕРБ, във връзка с т. 1 от така предложения дневен ред или по-позната 
като темата „Роженският събор“. „Ние общинските съветници от групата на 
политическа партия ГЕРБ се обявяваме против проекторешенията по така 
предложената докладна записка, посветена на Роженския събор. Освен практикуване 
на добре усвоеният от опозицията похват за изобилно говорене съчетано с лъжи, 

полуистини, внушения, не се очаква друг резултат. Общински съвет – Смолян не 
разполага с материално-правната компетентност да взима решения на посочените 
правни основания. За пореден път сме изправени пред абсурдната ситуация да ни се 
предлагат решения, които не са в нашата компетентност. Съдебната практика е 
еднозначна. А подобни  решения страдат от съществени недостатъци водещи актовете 
до най-тежките пороци познати в правната доктрина. Категорично отказваме да 
участваме в този политически фарс, скалъпен от опонентите КРОС, БСП и едно 
политическо издание. С цел да позволят най-мащабното културно събитие за България, 
за годината. Всички ние сме достатъчно добре информирани за събитията, действията 
и правните ситуации около събора „Рожен“. Подобна информация за събитието има 
както в медиите, така и в сайтовете на събора и сайта на Община Смолян. Политиката е 
сериозна работа, колеги. Свидетели сме на небивал предизборен цирк през последния 
месец. Когато бяха проведени три заседания без полза за гражданите на град Смолян, с 
много безидейни и същевременно кухи решения. Надали някой от вас се е замислял за 
тези безрезултатни заседания, ощетявайки бюджета на Общината, губейки своето си 

време, времето на гражданите и съответно тежестта, с която оставаме в техните очи. 

Господа опозиционери, Роженският събор в същността си е обединително събитие, а 
вие всячески прокарвате разделителни тези в съзнанието на всички, които искат да 
подчертаят силата и изконните български традиции. Размивате границата между 
истина и неистина, опитвате се да внушите подозрения за нечиста сделка, знаейки чия 
е собствеността на роженските поляни. Опитвате се за пореден път да игнорирате 
факта, че терените не са общински. Нали знаете, че само за комунистите собствеността 
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е без значение, а тя е частна и предадена в аренда на сдружение „Рожен – наследство в 
бъдещето“. Именно затова Община Смолян партнира с това сдружение, а не с някое 
друго. Идеология на противното ви политиканство този път е тотално сбъркано. Едва 
ли в страната има по-лицемерна, по-непристойна и подла опозиция с лъжи, 

полуистини, внушения, опитвайки се да саботират най-значимото събитие за страната. 
Точно вие единствени в цялата страна, макар да няма кмет или институция без 
финансови корекции по европроекти, преекспонирахте въпроса до небивали размери и 

наложихте решения извън правомощията на Общински съвет – Смолян. Казусът с 
Роженският събор е идентичен и отново тласкаме Общинският съвет към подобно 
нарушение на материално-правните норми. Мотивите в докладната издишат, защото се 
основават не на заинтересованост на Общински съвет от общинския бюджет, както и 

лицемерно твърдите и които бихме похарчили до стотинка преди изборите в 
неистовата си жажда за власт. Съборът на Рожен е повече от това, което всички ние 
сме взети заедно. Той не е дребнотемие за едни души, краткосрочни планове за власт. 
То е повече от всички в тази зала. Има го преди нас, ще го има и след нас. Бихме могли 

да стъпим на вашата плоскост и да попитаме защо през 2006-та година са били 

изхарчени над 500 хиляди лева, направен е филм за Рожен, който никой не е виждал. 

Има още много въпроси, които висят в пространството и вече десетилетие нямат 
отговор. Но колеги от опозицията, търсете други опорни точки в неистовата си борба 
за власт, но не опетнявайте Рожен с безкрайните си дребни човешки щения. В 

заключение, общинските съветници от групата на ГЕРБ в Общинския съвет 
декларираме пълната си подкрепа за предстоящото национално събитие. Надяваме се 
на роженските поляни да се съберат българите, които милеят за традициите ни, за 
песните, за танците и за музиката ни. Надяваме се да дойдат и чужденци, които искат 
да ни опознаят такива, каквито сме ние тук в Родопите и в България. Благодаря ви за 
вниманието! 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Г-н Сабрутев… 

(Кирил Хаджихристев, от място: Реплика.) 

(Димитър Кръстанов, от място: Реплики.) 

ДАНЧО КИРЯКОВ: А, реплики. Не разбрах, г-н Кръстанов. Реплика, след това… Но 
това декларация ли е? Това не е изказване. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Тогава политическа декларация. Както искате. Четем 

Правилника. Колеги? От името на групата политическа декларация. 
ДАНЧО КИРЯКОВ: Заповядайте! 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Благодаря! Такова дебелоочие и лицемерие рядко се среща. 
Да обвиняваш опозицията във всички смъртни грехове в една демократична система е 
признак на изключително лош вкус. Той е признак на безпомощност да решиш 

конкретни проблеми. И да връщаш лентата назад 15 години в условия, в които са се 
осъществявали събития от национален мащаб, защо са харчени толкова пари, аз няма 
да падам на това ниво. Тогава са поемани всички разходи на групите, които излизаха, в 
това число храна, в това число транспорт, да представят великият родопски фолклор на 
четирите сцени. И сега мисля, че са три или четири. Тогава се поемаха всички разходи, 

а сега всички групи поемат сами разходите си. Как може да говорите такива неща без 
да се задълбочите върху детайлите? А той въпросът с детайлите винаги е основен. Това 
първо. Второ. Никой не иска нищо повече от местната власт в Смолян, а информация, 
прозрачност и отговори на съществени въпроси. Съборът генерира приходи от които 
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Община Смолян не получава и един лев. Г-н Стоян Иванов като председател на 
Бюджетната комисия не прави разлика между сдружение с нестопанска цел в 
обществена полза и сдружение в частна полза. Ами точно дяволът е в детайлите. 
Затова става дума. Ние дължим, ние като органи и кметът като едноличен орган, 

дължим отговор на въпросите на обществеността, на нашите избиратели, на хората, 
чиито интереси представляваме. Не може да се криете зад идеята, зад изключително 
патриотичната, изключително наситената с емоционалност и родолюбие идея да има 
Роженски събор и неговата финансова същност. И спирам само с това. Съборът има 
културна страна, има комерсиална страна. Вие не искате да питаме какво става с 
парите, които се генерират на Рожен. Е, ще питаме! Затова сме тука и вие трябва да го 

приемете като насъщно наше задължение. Повече като ангажимент. Защото това е 
разпределението на ролята в демократичните общества. И да не цитирам кой какво е 
казал за демокрацията. Но няма друг начин! Вие действате антисистемно с тази 

декларация. Не мога да приема, че властимащи и журналисти, и други, и трети, и 

четвърти, с неистови опити критикуват опозицията. Ами опозицията затова е 
опозиция! Вие искате да няма опозиция. Да има еднопартийна система. Един да решава 
или една партия да решава. Няма как да стане вече това! И принципно, подбирайте 
изразите, когато пишете такива декларации, за да не се налага да бъдем по-остри. 

Както забелязвате, аз много внимателно подбирам изразите, с които си служа. Там на 
пет места има неистовата жажда за власт на еди-кой си! Особено към хора, които са си 

написали вече биографиите тука или към представители на партии, утвърдили се в 
политическия живот на страната. Смешен плач! Благодаря! 
ДАНЧО КИРЯКОВ: За изказване ли? Г-н Сабрутев, отказвате се, разбирам. 

(Стефан Сабрутев, от място: Не, на по-късен етап ще се изкажа.) 
ДАНЧО КИРЯКОВ: Г-н Хаджихристев! 
КИРИЛ ХАДЖИХРИСТЕВ: Уважаеми колеги, граждани! Аз искам от тази трибуна да 
заявя, че никой от нас не е против провеждането на събора на Рожен. Никой не се 
опитва по никакъв начин да го провали този събор. Ние сме против тъмнината, в която 

сме поставени и непрозрачност относно финансите, които ще се изразходват и ще се 
генерират на Рожен на събора. И ще започна с изказването първо с коментар по 
договора за споразумение. Тъй като доста юристи, много добри в тази сфера изказаха 
пред мен тяхното мнение, и ще ви кажа за какво става въпрос. Първо, на нас ни се 
представи договор, подписан „вярно с оригинала“, подпечатан тоест, но не подписан от 
едната страна и това е страната на Общината. Няма подпис на кмет, няма и на тези 

длъжностни лица, които са го съгласували преди това. За нас това не е договора, който 
съществува в правния мир. Това е някакъв проект. В голяма степен има значително 

припокриване на задълженията от двете страни по договора. Ето някои примери, които 
характеризират неяснота, респективно рестриктивна публичност, извадени от 
съдържанието на регламентите на поетото споразумение, а именно: Първо, 

припокриване на отговорности и задължения. Посочвам примери. Общината се 
задължава да осигури сцени, в това число и техния монтаж и демонтаж – т. 1.2 от 
споразумението. Сдружението се задължава да изготви дъна, чела и други необходими 

конструкции за изграждането на сцените – т. 4.1 от споразумението. Не мога да разбера 
кой каква част има по сцените. Неяснотата на разписаните задължения и 

невъзможности да разграничиш задълженията сочат до невъзможност за 
осъществяване на контрол и търсенето на евентуална отговорност. Общината се 
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задължава да извърши необходимите действия за популяризиране на събора чрез 
публикации, както и публикациите на сайта на Община Смолян, а в случай на 
необходимост и други медии, за които прецени – т. 1.9 от споразумението. Следва 
задължението на сдружението. Сдружението се задължава за своя сметка да извърши 

необходимите мерки за публичност на събитието, да организира информационна 
рекламна кампания – т. 3.16. от споразумението. Припокриването на тези две дейности 

задължения и за двете страни по договора е неправилно. Защото предпоставя 
изразходването на средства от Общината за дейност и която на практика ще бъде 
извършено от сдружението. Оправдан запис на така разписаните регламенти би бил, 

ако тези отговорности са разграничени спрямо вменената на Общината организация за 
фолклорната част и съответната друга част на събора, вменена като организация на 
сдружението. Липса на прозрачност на средствата, произхождащи от дарения. Няма 
разписани правила в споразумението, които да установят реда и условията на 
приемане, разходване и отчитане на евентуални дарения на мероприятието, предмет на 
споразумението. Липсва създаване на публичен регистър за извършените дарения, 
които да предпоставя публичността на средствата на дарителите, както и 

осъществяването на контрол върху разходването на тези средства. Недостатъците на 
споразумението могат да доведат до липса на ефективен мониторинг върху 
мероприятието. Никакви гаранции за защита на публичните активи и ефективното им 

управление при осъществяване на публично-частно партньорство, липса на 
разпределение на рисковете между страните по него, заблуда за създаване на 
впечатление за реализиран проект. Това е по договора, който ни беше предоставен, 

който аз смятам, че не е оригинал. Но тука искам да запозная обществеността с един 

случай, с който преди два дена бях запознат и се опитах да го разплета. Попаднах в 
една паяжина, честно казано на отговорности, на задължения на организаторите от 
двете страни. На 21 май търговец от Смолян подава заявление до кмета на Община 
Смолян за това, че иска 4 кв. м. търговска площ на Рожен на събора. Човекът е в 
неравностойно положение, подписано е неговото писмо от председателя на Съюза на 
глухите, търговец. Кметът на Община Смолян с едно голямо „Да“ резолюция 
удовлетворява неговото желание към онзи момент. Няколко дни по-късно от Общината 
е изпратено писмо до този търговец, в което даже писмото завършва, че благодари за 
неговата заинтересованост и му желае успех. Идва деня вторник, преди два дена, 
когато този търговец идва в Общината да си потърси правата за разрешените му 4 кв. 
метра. Той бива нахокан от служителя Велинов в коридорите на Общината, заплашван, 

че от охраната ще бъде изхвърлен от събора на Рожен. Затова след като ми се оплака 
този човек, си позволих да звънна на един телефон, който е качен на сайта на 
Общината, не знаех кой ще ми се обади… 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Ориентирайте се към приключване, времето ви изтича. 
КИРИЛ ХАДЖИХРИСТЕВ: Звъннах на този телефон, обади ми се г-жа Йорданова, 
част от организаторите от страна на Сдружението. Не беше запозната със случая, 
благодаря й, че 5 минути след това ми се обади и каза – „да, след като са разрешили на 
този човек от Общината, ама свършили са квотите за царевица на поляната. Ние ще му 
дадем до КООП ресторанта, там е хубаво място. Там минават хора.“ За какво говорим? 

Първо, след като Общината не се занимава с търговската част, как е този г-н Велинов, 
който прескача, надскача, потъпква резолюцията на кмета на Смолян? Какъв е той да 
се разпорежда с търговските площи, след като няма Общината към търговските площи 
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отношение? И ще попитам за отговор. Областният управител вчера е издал заповед 

относно мерки за вкарване на животни и фуражи на територията на община Смолян, 

тоест на област Смолян. Как е организирано и реализирано докарването на тези 

животни, които ще бъдат представени на аукцион и има ли рискове от докарването на 
тези животни за разпространение на африканската чума? 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Г-н кмете, заповядайте! 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Уважаеми дами и господа общински съветници, колеги 

кметове, уважаеми съграждани! Всички заявяват, че събора трябва да го има. Тоест 
тука политика няма. Всички сме на едно мнение, съборът трябва да го има. Затова сега 
ще си позволя да кажа няколко неща, но за да бъде, както пишете и в докладната 
открито и ясно, от тук нататък думата ще имат и г-н Караколев, който присъства, и г-
жа Аръчкова, която е запозната. Аз за разлика от г-н Сабрутев не съм минавал 
случайно, нито специално скоро през Рожен. Няма да коментирам тия неща, защото 

лично и конкретно не съм бил там и не се занимавам аз. Но искам няколко неща да 
кажа. Първо, защо Караколев? Поради простата причина, че той има договор за земите 
на Рожен. Тоест този събор на Рожен може да се прави само с човекът, който има 
договор за земите. Защо 2019-та? Ами която и година да кажем, този въпрос може да се 
зададе. Да, някога е бил през 4 години.  И по тази логика може би е трябвало този 

Общински съвет да потърси отговорност защо 2010-та е нямало събор. Прекъсва се 
една над 100 годишна традиция. Това граничи с престъпление. Да прекратиш 100-

годишна традиция! Г-н Кръстанов каза как 2006-та са поемали всички разходи. 

Предизвиква ме да спомена. Аз съм гледал бюджета за 2006-та, пише филм – 50 хиляди 

лева. Викам дайте филма да го видим! Ама няма филм! И вие сте наясно с това, защото 

както казвате вие, много добре знаете какво се е случвало. Абе как така няма филм? 50 

хиляди в бюджета държавата е дала за филм, пък няма филм. Така се е правило. Но тук 
искам и по самото решение. Четвърта и пета точка. Едното задължава кмета да даде 
отчет. Естествено, че трябва да се даде отчет на общинските разходи, другото на 
даренията. Ами лидера и стратега на коалицията БСП и КРОС ви каза, когато беше 
общински съветник, ама или не сте си записали и не помните, или не сте обърнали 

внимание. Парите нямат панделка. Значи някой дарява 1 000 лева. Ние трябва да дадем 

отчет дали тези 1 000 лева са били за полицията или за какво? От там идва и другият 
въпрос. Проектобюджетът е 80 хиляди лева, но той може да бъде и 60 хиляди, ако 

имаме достатъчно дарения. Така че това е проектобюджет. Не е заковано, че е 80. 

Може да е и 60, може и да е 85. И не смятам, че точно това е същността. Отчет ще 
дадем при всички положения. Както винаги сме давали отчет, открито, ясно и 

прозрачно. И друг път съм казвал, че Общината се проверява и от Сметна палата. 
Достатъчно институции проверяват, така че това няма спор, че всичко ще е 
законосъобразно, защото много често в докладната я има тази дума дали е законно и 

законово се прави всичко. Безспорно трябва да е законно. Има институции, които 

следят за това и аз гарантирам, че всичко е законно. Това беше моето изказване. От тук 
нататък, както казах, конкретни въпроси по всички теми могат да се задават към 

хората, които са наясно с фактите. Защото както разбирам, вие искате факти, не да 
правим политика. Всички сме „за“ събора. Това е политиката. А тук нататък са 
фактите. 
ДАНЧО КИРЯКОВ: Г-н Топов! 
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ФИЛИП ТОПОВ: Уважаеми г-н председател, уважаеми г-н кмет, колеги общински 

съветници, г-н Караколев, журналисти! Вземам изказване, г-н председател. Изцяло 
искам да заявя като един от вносителите, че събор на Рожен 2019 година ще има. Че 
ние по никакъв начин не сме против неговото провеждане, вносителите говоря, по 

никакъв начин не бихме предприели някакви обструкции относно неговото 

провеждане. Убеден съм, че този събор ще бъде успешен, въпреки съпътстващите се по 
това огромно национално по вид и размер събитие. Те са неминуемо и няма как да 
бъдат предвидени, но могат да бъдат минимизирани, да бъдат намалени. По отношение 
на хората, които все пак се колебаят на база на писанията, които излезнаха в 
масмедиите и в пресата, аз се обръщам към тях да заповядат, да присъстват на това 
национално събитие, защото Рожен е магнетизъм и въпреки организацията, хората ще 
бъдат привлечени от този магнетизъм и ще дойдат. По същество обаче. Изцяло 
подкрепям изказванията, които преди малко бяха декларирани от г-н Кръстанов, от г-н 

Хаджихристев. Обръщам вниманието, дето се казва и на журналистическото тяло, 

искам да заявя много отговорно пред хората на Община Смолян и гражданите, които 
смятат да посетят този събор. Тази докладна записка, която внесохме ние, с риск да се 
повторя, съдържа няколко аспекта. В първият аспект са зададени конкретни въпроси. И 

те са толкова риторични. Защо след като кметът е имал намерение да провежда събор 

2019 година, не е споделил това намерение с по-широк кръг хора? Защо не е запознал 

Общинският съвет? По традиция кметът напуска, аз това го приемам като лично 
отношение към мен, но в крайна сметка това мое изказване се записва. (Бел. на прот. 

Междувременно кметът на Община Смолян излезна от залата.) По-нататък. Защо без 
да има решение на Общинският съвет кметът е ангажирал общината със сключване на 
един договор? Това, което го посочи г-н Хаджихристев относно конструкцията и 

ангажиментите на договора е и мое мнение. Затова питахме. Въпросът, който беше 
поставен на пресконференцията от един от журналистите „Защо ние не сме отишли 

видите ли на пресконференцията, която е дал кметът през месец март?“ Ами как да 
отидем на нещо, на което не сме поканени? Все едно да отидем на сватба без покана и 

да се наредим заедно с всички на софрата. Няма как, Общинският съвет е институция, 
Общинският съвет е контролният орган. Не се спирам въобще на приказките на някои 

колеги, че ние нямаме такива права и ангажименти. Напротив. Има Закон за местното 

самоуправление и местната власт, има наш правилник. Има редица други закони, които 
ни вменяват такива задължения и контролни функции. Въпреки това, че е сключен този 

договор без санкция на Общински съвет, защо кметът не ни запозна от април месец, 

май месец, юни месец, какъв ангажимент е провела Общината? Ако това беше 
направено, може би щеше да предложим и по-конкретни неща по този договор, да се 
изчистят тези противоречия, които залагат някакви евентуални колизии за в бъдеще. 
Толкова по отношение на питанията, които сме поставили в тази докладна записка. 
Вторият пункт на нашата докладна записка, колеги и граждани на община Смолян, са 
конкретни решения. С тези решения ние искаме наистина отчетност, прозрачност до 

един месец след приключване на събора. Съображенията ни за това са били, че 
септември месец Общината и цяла България влиза в една предизборна кампания и 

евентуално няма да може да получим своевременно този пълен отчет. Позволете ми да 
акцентирам върху даренията, които така лесно се неглижират. Волята на дарителите е 
свещена. Ние не знаем кой внася дарения – физически лица, юридически лица, каква е 
отчетността по постъпването на тези дарения. Има ли въобще такива дарения? Води ли 
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се някакъв списък, някакъв контрол? Чисто хипотетично. Лицето „Х“ отива и иска да 
внесе 1 000 лева за малките фолклорни изпълнители, получава ги един, хипотетично 

говоря, служител. Каква е гаранцията, че този човек е получил точно тези 1 000 лева и 

ще изпълни волята на дарителя? Ориентирам се към приключване. Най-важната точка, 
уважаеми колеги и граждани на община Смолян, а и гости, за в бъдеще, за да не се 
получават тези аномалии, наложително е кметът на Общината да организира 
процедура, това е последната ни точка, независимо по какъв вид и начин ще бъде тази 

процедура, за в бъдеще да се изработи статут ли ще бъде, харта ли ще бъде, правилник 
ли ще бъде за този бъдещ събор. В тази процедура, уважаеми колеги, трябва да бъде 
разписано какъв по вид ще бъде този събор. Дали ще е национален, дали ще е 
международен, дали ще е европейски и прочие. По характер какъв ще бъде? Само 

фолклорен, в съпътстващи други мероприятия и какви такива? През какво време да се 
получава и да се провежда този събор? Абсолютно сме наясно, че изготвянето на такъв 
статут не е рамка. Той се нуждае от едно много дълго проучване, събиране на 
експертни мнения. Ако бъде национален, при всички случаи трябва да се ангажира 
Министерството на културата и другите централни институции, да се ангажират хора 
професионалисти в това направление. Това ще отнеме много дълго време, предполагам 

поне година, да се оформи, да се подготви, да се кристализира този статут. След 

оформянето, този статут да бъде внесен в Общинският съвет, да бъде одобрен от 
бъдещия Общински съвет искам да кажа и на база на този статут да се предвидят и 

такива средства в нашия бюджет. Да се определят средства. Ще се прецени горе-долу 
колко са, да започне тази процедура, да се събират, както сме посочили предложения, 
други мнения, комисии, търсене на специалисти и прочие. Накрая, уважаеми колеги и 

граждани на Община Смолян и гости на събора Рожен, пожелавам весело и приятно 

изкарване и емоции на Събор „Рожен“ 2019 година! Нека да не гледаме назад. Просто 

шансът на този събор, шансът на Родопите, шансът на цялата нация е поглед в 
бъдещето. Да сте живи и здрави! Да живее България! 
ДАНЧО КИРЯКОВ: Други изказвания колеги, има ли? 

(От залата: Чакаме кмета.) 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Г-н Сабрутев, заповядайте! 
СТЕФАН САБРУТЕВ: Уважаеми г-н председател, колеги! Аз имам питане относно 

някои разходи, които се правят на събора. Първото нещо е оформянето на площадките, 
които не влизат в ливадите. Тоест частта, която не попада в събора – покрай пътя, 
покрай чешмата. Говоря за почистване, за косене. Кой го извършва и кой го заплаща? 

Второ. Искам да попитам, почистването след събора кой ще го извърши и кой ще го 

разплаща? Има ли яснота колко ще струва? Тези две неща. Благодаря! 
ДАНЧО КИРЯКОВ: Г-жа Аръчкова, мисля, че имате готовност да отговорите на тези 

въпроси. 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА – зам.-кмет на Община Смолян: Уважаеми г-н председател, 

уважаеми кметове на населени места, уважаеми общински съветници, граждани на 
град Смолян! Значи съгласно договорните отношения, които са сключени в Община 
Смолян, всички територии, които са на Община Смолян, обществени територии са 
ангажимент на Община Смолян да бъдат почистени, както в града, така и извън града, 
населените места, където се водят улична мрежа. Относно таксата и събирането на 
събора „Рожен“. Значи години наред ние събираме отпадъка и от събора английския, и 

от събора в Гела, и от съборите и в Момчиловци и т. н. Всички те попадат в договора с 
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фирма „Клинър“, в която е записано извън битовите отпадъци, фирма „Клинър“ има 
ангажимент на база възлагателно писмо да прибере тези отпадъци. Тези отпадъци са на 
база договора по разценки и по цени. Други въпроси относно даренията. Г-н Топов, 
много е интересно, защото Общината е публично дружество. Даренията, които вие 
поставихте като въпрос, че не се отчитат и не се знае, не е вярно. 

(Филип Топов, от място: Няма такова нещо.) 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Има запис, в който казвате, че даренията…, има воля на 
дарителя и волята на дарителя трябва да се изпълни, пък едва ли не ние като община не 
знаем кой ни е дарил пари. Това е много несериозно. Защото в крайна сметка не е само 

в събор „Рожен“, съборът, който се провежда в Община Смолян. Такива събори имаме 
в Гела, такъв събор имаме в Момчиловци, такъв събор имаме в другите неща. Значи, 

когато се гледа и когато се коментира прозрачност, когато се коментират финанси, 

финансите, касаещи цялата община. Волята на дарителя дали е дадена точно за Рожен 

или за Гела, в неговия договор за дарение и в неговия благодарствен лист, че е 
направил дарение е отразено. 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Г-н Сабрутев? Понеже г-н Сабрутев първи каза, ако ви отстъпи,  

нямам против. 
(Филип Топов, от място: Понеже аз съм споменат поименно.) 

ДАНЧО КИРЯКОВ: И Сабрутев е споменат поименно. 

СТЕФАН САБРУТЕВ: Г-н Топов, няма да ви отстъпя правото, защото съм станал, не за 
друго, не че не ви уважавам. Аз искам да попитам г-жа Аръчкова. Вие казахте с 
допълнително възлагателно писмо. Да, това струва пари обаче, на всички нас. Ние 
плащаме почистването, тоест гражданите на град Смолян плащат това почистване. 
Включено ли е в проектобюджета от 80 хиляди лева и каква част и колко струва това 
почистване? 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Имате дадена план-сметка. Предвидени са средства около 

10 хиляди лева в проектобюджета. Казвам, че проектобюджета е направен в размер на 
80 хиляди, но те са около 80 хиляди. Никога не може да бъде точна величина. Както 
един бюджет може да бъде изпълнен като приход и като разход, в зависимост от 
направените разчети. Има възлагателно писмо, в момента фирма „Клинър“ си е поела 
ангажиментите съгласно договорните отношения, че тя трябва да осигури на място на 
терен необходимият брой бобъри, контейнери и т. н. 

СТЕФАН САБРУТЕВ: Аз мисля, че 10 хиляди е пренебрежимо малка сума за 
отпадъците, които ще се генерират на този събор. Първо трябва да ви кажа, че ръчното 
почистване и събиране в контейнери ще отнеме над 10 хиляди лева. Тоест човечето, 

което трябва да иде там да бодне с един шиш да събере хартийката, полиетиленовото 
пликче или отпадъка. Това е несериозно да го говорим. Аз лично ще държа да проверя 
точно какви документи ще осчетоводите от почистването. И в тази връзка исках да 
попитам точно вас, кога Общинският съвет е одобрил бюджет от 80 хиляди лева? Кога 
сме го гласували, защото аз явно съм пропуснал? Да ми обясните. 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Г-н Сабрутев, бюджетът на Община Смолян е приет с решение 
от 6 февруари 2019 година. Обществено обсъждане е проведено. В Културният 
календар на Община Смолян е включено мероприятие „Рожен“ 2019. Още в бюджета и 

в програмата, и в Годишната програма на читалищни дейности, и на културни 

мероприятия, тези неща са отразени. В същото време на всяко едно от мероприятията 
има срещу него предвидени горе-долу средства като тип бюджет. А общият бюджет е 
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за Културен и за Спортен календар. Двата календара са публикувани на сайта на 
Община Смолян. И двата календара са ви дадени на вас. Вие сте ги одобрили като 

календари и като мероприятия кои да се осъществяват и кои да не се осъществяват. 
Както и Годишната програма на читалищата също вие сте я одобрили. 

СТЕФАН САБРУТЕВ: Права сте за това, че Културният календар е одобрен, но не сте 
права, че ние сме гласували точно 80 хиляди лева. Това сте си го определили 

еднолично вие. И аз държа гражданите да знаят, че сумата… 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Не съм го одобрила лично аз и това е общо… 

СТЕФАН САБРУТЕВ: Общинският съвет не е гласувал сумата от 80 хиляди лева. Това 
е в общият кюп. Ние не знаем нито колко е за Гела, нито за събора в Чокманово, нито 

за събора в Левочево, Бостина и т. н. Тези суми ги определяте вие. И аз мисля, че 
гражданите не ги знаят, а е хубаво да ги знаят. Да излезете, за да има прозрачност, 
кажете – на това село дадохме 300 лева за музиката, на събора в Рожен – 80 хиляди, на 
Гела – 1 000 лева. 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Веднага ви отговарям, г-н Сабрутев. На всички села, които са с 
над 350 жители се дава 500 лева за събор. Ето, тука са и кметовете и могат да го 
потвърдят, а на всички села под 350 жители се дават 200 лева за събор. Даренията и 

тези неща си ги получават кметовете на населени места. Тука до вас са кметовете. 
Мога с чиста съвест да кажа, че единствено двама кмета от 29 са направили отчет, че 
имат постъпления от различни физически лица или юридически под формата на 
дарение за събора. И са ни направили отчетни документи, с които са отчели тези 

средства. Останалите не са отчели. Но това при наличието, че кмета е отговорен на 
населението място, той е избран от хората, ние не сме в качеството си на никой. Волята 
на дарителя е направена. Той трябва да има смелостта и отговорността да се отчете 
пред волята на дарителя. Ако дарителят е искал да бъде анонимен, не е искал да му се 
направи отчет, това е съвсем друга тема на разговор. 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Г-н Топов, заповядайте! 
ФИЛИП ТОПОВ: Г-н председател, аз предлагам г-жа Аръчкова да седне до вас, защото 

в момента кмета липсва и някак си се получава, лично за мен неудобно, некомфортно, 

да гледам празният му стол. По отношение на конкретната реплика. В самият проект за 
решение сме записали дословно. Да представи пред Общинският съвет пълен финансов 
отчет на получените дарения, начинът на изразходването по видове и размери. Значи, 

ако няма получени такива, с два реда – не са получени такива и точка по въпроса. Но 

ако са получени, ние трябва да знаем колко са получени, кой ги е приел, как ги е 
заприходил, в коя стая и как ги е приел. Това ми са, дето се казва нещата. Даренията са 
може би много особена форма, защото те наистина водят и единствено трябва да бъде 
спазена волята на дарителя. Права е г-жа Аръчкова, че има и анонимни такива, но дори 

за анонимните трябва да бъдат разписани в някакъв вид отчетен документ. Аз ще 
помоля наистина или да прекъснем или да сложите г-н Захариев, ако не да поканите г-н 

Захариев като зам.-кмет или г-жа Аръчкова да седне до вас. Наистина, чувствам се 
крайно неудобно срещу този празен стол. 

(Димитър Кръстанов, от място: Процедура, г-н председателю.) 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Процедура. 
(Салих Аршински, от място: След изказване…) 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Да, да, зная. 
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ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Благодаря ви, г-н председателю! Прав е колегата. 
Практически ние обсъждаме въпрос, който е пряко свързан с едно изключително 
значимо национално събитие. Г-н Караколев е тука. Има други отговорни лица от 
администрацията тука, кметът го няма. Аз казах нещо критично, кметът ми изстреля 
един въпрос „Вие какво правихте преди 15 години?“, в познатият стил. Аз направих 

справка, готов съм да му отговоря кой е филмът, къде и кога е излъчван, колко струва и 

т. н. Въпреки, че в онзи момент аз лично съм се занимавал със строителството на пътя 
Рудозем – границата като заместник-областен управител, но направих справка. Нали 

разбирате как комуникираме? И след това изчезна кмета. Аз съм готов да му отговоря. 
Моля да го поканите да дойде. Общината се състои от Общински съвет, който е орган 

на местното самоуправление и едноличен орган на местната власт, какъвто е кметът 
пряко избран. Как без него да обсъждаме това? 

(Стоян Иванов, от място: Реплика.) 

ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Или трябва да прекратите заседанието или кметът да изрази 

воля кой да го замества, за да водим диалог с него. Нелепа ситуация! Такива неща в 
тази зала според мен за първи път се случват. Никога кмет не си е позволявал да 
напусне заседанието толкова демонстративно. 

(Анастас Караджов, от място: 15 минути почивка.) 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Г-н Кръстанов, аз ще кажа няколко думи, които съблюдават 
Правилника според мен. Първо, не мога да поканя тука г-н Захариев или г-жа 
Аръчкова, защото нямат заповед за заместване. Не са ми представили такава. 
(Димитър Кръстанов, от място: Питайте кмета кой от заместниците…) 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Вие току-що го поканихте по микрофона г-н кмета. Ако е линия, 
той ще чуе вашата покана. 
(Стоян Иванов, от място: Реплика.) 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Може ли да не ме прекъсвате. 
(Кирил Хаджихристев, от място: Има предложение за почивка.) 

(Венера Аръчкова, от място: Може ли реплика на г-н Кръстанов?) 

(Кирил Хаджихристев, от място: Не може.) 

ДАНЧО КИРЯКОВ: От тука нататък аз няма какво да направя повече, освен това 
кметът не е вносител, за да прекратя заседанието. Това основание е за прекратяване. 
(Димитър Кръстанов, от място: Какво основание? Кметът участва…) 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Моля ви, аз не ви прекъсвах. 

(Реплика от място на Димитър Кръстанов /не се чува.) 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Иначе че е важен казусът, който разглеждаме, аз това не го 

оспорвам. В никакъв случай! 

(Димитър Кръстанов, от място: Кой извади този аргумент за вносителя?) 

(Венера Аръчкова от място иска думата.) 

(Кирил Хаджихристев, от място: 15 минути почивка.) 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Има заявена почивка от група съветници от КРОС, 15 минути. 

Съжалявам, г-н Аршински, след почивката ще ви дам думата. 
 

* * * * * 
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(След почивката:) 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Уважаеми колеги, почивката свърши. В залата има 21 човека, 
може да продължим работа. Както обещах, след почивката има думата г-н Аршински. 

САЛИХ АРШИНСКИ: Благодаря! Уважаеми г-н председател, уважаеми общински 

съветници, кметове, медии, гости! Аз искам да започна от там, че ние съветниците от 
Движението за права и свободи нямаме становище или мнение, което да възпрепятства 
провеждането на толкова значимо културно мероприятие, колкото е събора на Рожен, 

националният събор на Рожен. В хода на вече проведените няколкоседмични дискусии 

относно събора, възникнаха много въпроси относно това как е започнало още 2015 

година неговото стартиране, ако мога така да се изразя. И както казват, нещата са 
заровени в дребните детайли. Ние отправихме предложение в комисии за определени 

справки, които мисля, че ще залегнат в проекта за решение. Притеснителни са 
моментите относно това така наречено публично-частно партньорство, в което един 

плаща сметката, друг обира дивидентите. И на миналата пресконференция, която 
дадохме за медиите и сега, ще кажа, на събора на Рожен все по-малко присъства 
фолклора, не говоря като количество, говоря като водещ елемент. Все по-малко 
присъства идеята за обич към родината, патриотизма. Все повече се налагат 
комерсиалните и финансовите измерения. Колеги, ако излезем от духа на 
политическото говорене, в крайна сметка – да, идват местни избори и говорейки за 
събора на Рожен, вече и на обикновеният гражданин е ясно, че става въпрос за пари. 

Лошо няма. Стига партньорите в едно такова начинание да са равнопоставени. Ние не 
мислим, че партньорите в това начинание са равнопоставени и точно по тази причина 
трябва да се търси със сигурност корекция на формулата на организиране на този 

събор. Както и в комисии казах, и сега ще повторя, водещата ми тема не са някакви 

средства, които някой е изхарчил, друг прибрал, макар че това не е маловажно на фона 
на затрудненията, които имаме като цяло в общините в България, в частност Община 
Смолян. Това, което искам да отбележа е прочетеното в медиите относно една грозна 
сценка, която забележете, първо се случва с гражданин на Община Смолян, второ, 

човек в неравностойно положение. Говоря за г-н Ковачев, който е тука сред нас. Аз ще 
предложа да му дадем думата. С няколко изречения за медиите, които не са успели да 
се запознаят. Г-н Ковачев с молба до кмета иска да му бъде отредено място на събора 
на Рожен, за да продава определен продукт – царевица. Г-н кметът пише „Да“ на 
своята резолюция, за което само мога да изкажа благодарност! В последствие обаче 
друг служител на Общината с едно грубо и непристойно поведение, обиждайки 

гражданин данъкоплатец на Община Смолян, апропо данъкоплатците на Община 
Смолян са донори на събора на Рожен. Обиждайки този гражданин, който освен всичко 

друго, иска да изкара своето парче хляб по честен начин, с едни непристойни думи. В 

последствие подобно отношение нашият съгражданин получава и от една дама, която е 
представител на сдружението, до колкото разбрах. Искам да кажа, не го приемайте 
като официална информация, има аудиозапис на тези разговори. И възниква въпроса, 
ако Община Смолян в лицето на кмета позволява, а служител на Община Смолян не 
позволява, кой управлява Общината? И вторият въпрос е, този непозволяващ 

служител, няма да назова името му, защото отсъства от залата, той е служител на 
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Община Смолян или на сдружението, което организира събора, е съорганизатор? И 

последното, което искам да кажа е, че започвайки от онази сесия с помощите за 
новородени, когато явно беше демонстрирана скрита дискриминация по отношение на 
новородените, това отношение се пренася и в точката със събора на Рожен. Само че то 

касае вече едни бизнес отношения на хора, които желаят да участват. Глупаво е, да не 
кажа тъпо, да говорим за квоти за сладоледи, царевици, памук, презервативи и не знам 

си още какво. Целият събор на Рожен, както казах в началото, от идеята за фолклорно 
национално обединяващо гражданите на Република България мероприятие, се е 
превърнал в един пазар, панаир, както г-н Топов и други колеги казаха, хайван пазар, с 
лек музикален съпровод, белким някой се качи, за да похарчи някой лев. Аз като 

гражданин на община Смолян, мисля че на тази формула трябва да бъде сложен край. 

Знам, че няма да стане за този панаир, но винаги трябва да има едно начало. И понеже 
г-н Хаджихристев или Кръстанов, няма значение, зададоха въпроси и за почистването, 

колеги, това партньорство с подобен тип сдружение в частна полза е същият воденичен 

камък за Община Смолян, както е и онази фирма, която ни чисти. Говоря за „Титан“%. 

Ние имаме такива воденични камъни и ако не се оттървем от тях, не говоря само за 
финансовите измерения, говоря за социума, говоря за атмосферата в Община Смолян, 

няма да стане по-добра. Благодаря! Пожелавам приятно прекарване на всички. 

Абстрахирайте се от тези неразбории, но ние като общински съветници и новият 
Общински съвет, който ще бъде излъчен, трябва да постави началото на връщането на 
онази изконна чистота на събора на Рожен, която е заложена от първооснователите на 
този събор. Благодаря ви! 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Благодаря ви, г-н Аршински! Други желаещи за изказване? Г-н 

Безергянов, заповядайте! След това… 

АНГЕЛ БЕЗЕРГЯНОВ: Уважаеми г-н председател, уважаеми колеги! Искам да взема 
думата по така предложените проекти за решения в докладната, касаеща събора за 
Рожен и съответно да внеса малко яснота във връзка с дебатите, темите, въпросите, 
които бяха засегнати. Първо мисля, че беше малко некоректен тона, който се създаде, с 
едни бързи въпроси без да се изчаква отговор от страна на г-жа Аръчкова. Второ, което 

спомена колегата Топов в негово изказване, че законът, нормативните документи и 

правната уредба налага изискване за санкция на Общинския съвет относно 
правомощията на кмета да сключи подобен тип договор за сътрудничество. Бяха 
използвани терминологии публично-частни партньорства, които по своята същност не 
са точни и от фактологическа гледна точка и от правна гледна точка с предмета и типа 
на договора за сътрудничество. В многократните изказвания и в пресконференциите, 
които колегите общински съветници взеха по темата, се засегна въпроса за едно правно 

основание на чл. 21, ал. 1, т. 15 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация. Там пределно ясно е казано кога има нужда да се изисква санкцията на 
Общинския съвет. тука се касае за хипотезата единствено и само за сключване, влизане 
в сдружение на Общината, която се сдружава с други сдружения, когато се учредяват 
такива и когато излъчват представители на Общината в тези юридически лица с 
нестопанска цел. Искам твърдо да заявя, че това беше некоректно споменато. 

(От залата: От кого?) 
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АНГЕЛ БЕЗЕРГЯНОВ: От г-н Топов не мога да кажа, но г-н Кръстанов умело 
твърдеше тази хипотеза, че това е правното основание и задължително и необходимо 

трябва да има санкция. Г-н Хаджихристев също го спомена в неговото изказване в 
пресконференцията, която беше… не мога да си спомня сега датата, смятам, че не е 
толкова важно. Всеки, който се интересува, може да се запознае с фактите и 

обстоятелствата. Друго, което искам да кажа по същество на въпросната докладна 
записка. Мен лично ме притеснява така приетата първа точка на проекторешение – 

„задължава кмета на Общината да запознае Общинският съвет …“ и така. Аз разбирам 

логиката и чисто смисловите действия, които могат да произлезнат от тази точка 
единствено, когато вземем такова решение. А ние реално в момента кметът ни 

запознава с това нещо. Какъв е смисълът на такъв тип решения, проекторешения да 
има? То губи всякакъв смисъл. Ние реално вече сме запознати. За точка 2 смятам, че 
колегите и на комисия доста си изясниха нещата там. По точка 3, 4 и 5, както каза и г-н 

Мелемов, няма нищо притеснително. Винаги сме държали за публичност, прозрачност, 
яснота, точност, коректност. Тази информация, която се изисква не е притеснителна. 
Има я като възможност да се предостави, ще бъде предоставена. Всеки един общински 

съветник може да си я изиска, без необходимостта от взимане на такъв тип решения. 
Но въпреки това, за да не си помисли някой, че има някаква нотка нечистота или 

тъмнина, ние се обявяваме и ние „за“ въпросните точки. Няма нищо лошо и нищо 

скрито и покрито, което да притеснява хората, гражданите и нас. Както и ние 
съответно имаме интереса да бъдем максимално публични, прозрачни, със съответните 
си свои действия да не водят до конкретни бездействия от страна на конкретни лица. 
Единственото резонно предложение във въпросната докладна записка, която аз така 
виждам и чисто може би с времето и в пространството и така в дискусията сред 

колегите общински съветници, са на мнение с разговорите си с избирателите и с 
всички заинтересовани граждани и обществеността е точка 6. Но точка 6 трябва според 

мен да претърпи съответни корекции по оформянето и конкретните решения, които ще 
вземем. Защото както знаем, тя пак произлиза за едно бъдещо решение. Решение на 
следващият Общински съвет. Реално погледнато той ще бъде институцията и органът, 
който може да реши да предприеме някакви конкретни действия и съответно нали един 

много широк дебат, една много голяма като обем информация, социологически 

проучвания са необходими може би тука, за да се отчете безпристрастността на 
въпросните предложения. Съответно темата е доста широко отворена. Така загатна се 
темата за  г-н Ковачев. Аз искам друго да попитам. Разбрах, защото все пак от една 
страна се създават обстоятелствата и фактологията, разбирам, че е имало въпросно 
заявление, одобрено е от кмета. До колкото разбрах и от г-жа Аръчкова, на него 

всичките желания са удовлетворени. Аз не виждам проблем. Има го в списъка, където 
са всички други био производители и занаятчии, ще има възможност да си разположи 

щанда и съответно да продава необходимата продукция или съответно там.. Мисля, че 
царевица беше до колкото колегите ме запознаха. И реално монетата има две страни. 

Хубаво е да ги чуем, но реално е удовлетворено мнението и желанието на съответния 
търговец. Взето е отношение, че той е местен човек, трябва да се подпомага, да има 
необходимото отношение Общината към тези хора, особено така, че е в неравностойно 
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положение, което допълнително допринася да има малко по-специално отношение. Но 
това не го прави неравнопоставен гражданин, както всички нас и наравно с другите 
участници в съответните търговски взаимоотношения. Сега да коментираме 
отношението… 

(От залата: … царевицата…) 

АНГЕЛ БЕЗЕРГЯНОВ: … Да, и царевицата, и отношението на някой си там служител 

какво е казал и какво е рекъл, това беше малко като „една баба каза..“ и от там насетне 
да разискваме нещата. Нека по-сериозно. Да не изместваме центъра на докладната. 
Това искам да кажа, г-н Кръстанов. Тука не става въпрос за данъците… 

(От залата: Как да не става въпрос? Този служител се подиграва с нас! Затова ли 

плащаме данъци?) 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Моля ви! 

АНГЕЛ БЕЗЕРГЯНОВ: Това не е съотносимо към докладната. Не казвам, че е 
незначително, казвам че… 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Г-н Тенев, моля ви за спокойствие. 
АНГЕЛ БЕЗЕРГЯНОВ: Казвам, че поставяме нещата от едната страна. Монетата 
винаги има две страни. Но реално погледнато, пак казвам, отношението, желанието на 
този господин е удовлетворено. Не виждам проблемът аз. Благодаря! 
(От залата: Реплика.) 

(От залата: Процедура.) 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Чакайте сега! Десет ръце има вдигнати. Процедура най-напред за 
г-н Хаджихристев. 
КИРИЛ ХАДЖИХРИСТЕВ: Благодаря ви, колеги! Слушах изказването на г-н 

Безергянов. Засякох го като време, тъй като втора поредна сесия председателят на 
Общинския съвет ме прекъсва, че ми е изтекло на мен времето, даже ми изключва и 

микрофона. Искам да ви попитам, г-н председател, къде в Правилника е записано 

колко време е изказването на общински съветник? 

(От залата: Никъде.) 

КИРИЛ ХАДЖИХРИСТЕВ: И защо мен ме прекъсвате, а г-н Безергянов говори 6 

минути 40 секунди. 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Кой каза „никъде“? 

(От залата: Аз.) 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Прочетете го. 

КИРИЛ ХАДЖИХРИСТЕВ: За изказване няма никъде в Правилника. 
ДАНЧО КИРЯКОВ: Прочетете го. 

КИРИЛ ХАДЖИХРИСТЕВ: Дайте ми го вие, аз явно не мога да го прочета. 
ДАНЧО КИРЯКОВ: 5 минути. 

(Димитър Кръстанов, от място: А!) 

КИРИЛ ХАДЖИХРИСТЕВ: Няма такова време за изказване. Втора процедура. Г-н 

Аршински, а също и г-н Безергянов, изразиха желание да чуят и търговеца. Така че 
предлагам да чуем тяхната страна и да го обсъдим също тоя въпрос. 
(Димитър Кръстанов, от място: Реплика на г-н Безергянов по текста на чл. 21, ал. 1, 

точка… 



Протокол № 55/17.07.2019 г.  

  

20 

 

(Салих Аршински, от място: Трета реплика.) 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Да, но трябва да подложа на гласуване желанието за изказване, 
което току-що направи г-н Хаджихристев. 
(Салих Аршински, от място: Първо репликите да минат.) 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Добре, първо репликите. 
(Димитър Кръстанов, от място: Да приключим с г-н Безергянов.) 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Реплика, заповядайте! 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Благодаря ви, г-н председателю! Уважаеми колеги, гости! 

Уважаеми г-н Безергянов, скъпи младежо! По отношение на текста на чл. 21, ал. 1, т. 
15 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, моята 
юридическа консултация е изключително категорична, че сътрудничество, имаме 
договор за сътрудничество, който тече вече 5-та година от март 2015-та и съдружие и 

разширително тълкуване на текста, показва, че е задължително произнасянето на 
Общинският съвет по подобен договор. Може би искате да отидем в 
Административният съд и да създадем правен спор. Не възразявам. Ако желаете, да 
почнем тази процедура, за да видим този спор до къде ще стигне. Но в никакъв случай 

той не е в интерес на едноличният орган на изпълнителната власт. Вие забелязвате 
сигурно, че до тук прескачаме този въпрос, защото съдебният спор ще постанови 

конкретни окончателни и не без последствия решения. Така че не това е важното. И 

нека да не спорим за това. За мен въпросът е категоричен. В случая има категорични 

мнения на юристи. Моята юридическа консултация показва това. По отношение на 
времетраенето за изказване, г-н председателю. Никъде в нашият Правилник и в Закона 
за местното самоуправление не се ограничава във времето изказването на общинският 
съветник. Председателят може учтиво да помоли изказващия се да завърши 

изказването си или че е доста дълго, или пък колегите да ръкопляскат ентусиазирано 
или обратно възмутено, но не се ограничава това право. За мен в демократичните 
общности това е изконно право. Докато говориш интересно, съдържателно и 

съществено, трябва да има възможност да кажеш това, което мислиш. Ако изказването 
вече стане досадно, публиката в един определен случай, съвсем естествено го 

прекратява по съответния известен начин. Така че предлагам ви да не спорим по този 

въпрос. Реплика, г-н Аршински. 

САЛИХ АРШИНСКИ: Благодаря! Г-н Безергянов, прави ми впечатление, че когато 
правите изказвания, декларации или пред медиите, винаги има един момент, в който се 
изтървавате. И сега пак го направихте. Ако това го направя, след два часа аз няма съм 

общински съветник, ако го направя. Г-н Безергянов, да заявите на гражданите на 
Смолян, че отношението „лошо отношение“ на служител на Община Смолян към тях е 
без значение е меко казано наглост. Благодаря! 
(От залата: Дуплика.) 

(От залата: Реплика.) 

(Ангел Безергянов, от място: Колко реплики ще има?) 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Две реплики. Г-н Кръстанов и г-н Хаджихристев, в чл. 65 на 
нашия правилник е записано: „Председателят на Общинския съвет дава думата за 
изказване на общинските съветници…“ Ал. 6 ви чета само „веднъж на заседание 
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председателят дава думата на председателите на групите съветници или на техни 

заместници, ако я поискат извън въпросите от дневния ред. Изказванията са до 5 

минути. Такова право имат и съветниците, които не членуват в група.“ 

(Кирил Хаджихристев, от място: Това е за извън дневния ред.) 

(Димитър Кръстанов, от място: Не четете така евангелието. Трябва да се чете по-

широко.) 

(Стефан Сабрутев, от място: Става въпрос за изказванията…) 

(Димитър Кръстанов, от място: … Председателите на групи.) 

(Анастас Караджов, от място: Ние се изказваме по дневния ред.) 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Не е записано изрично в текста, че касае това. И досегашните 
сесии, затова съм се позовавал на тези 5 минути. Дуплика на г-н… Право за дуплика 
има г-н Безергянов. 
(Димитър Кръстанов, от място: Още една реплика има. Има право на още една 

реплика – трета.) 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Заповядайте, г-н Топов! Извинете ме, г-н Безергянов. 
ФИЛИП ТОПОВ: Колеги, в режима на реплика. Учудващо е, когато прависти казват, 
че когато се касае за приходна и разходна част от бюджета на Общината, Общинският 
съвет няма такива права. Това е просто абсурдно. Заявявам най-категорично, че според 

моята преценка, с подписването на този договор без решение на Общинският съвет и 

ангажирането на Общинският съвет с материални разходи, кметът меко казано си е 
превишил правата. По отношение и това, което г-н Безергянов каза, че съм 

апострофирал г-жа Аръчкова. Ще послужа с нейните изрази – „нищо подобно“. Г-жа 
Аръчкова за пореден път заяви една неистина. Защото тя каза, че тези 80 хиляди лева 
за събора Рожен са разписани в Културния календар. Нищо подобно, г-жо Аръчкова, и 

в бюджета. Бюджетът сме го приели февруари месец, а решението и договора е март 
месец. Просто вие предварително трябвало да сте знаели за този договор. Но пак 
подчертавам, няма изрично разписано никъде, че тези 80 хиляди лева са предвидени 

само за събор Рожен. И още нещо на темата г-жа Аръчкова. В смисъл, че г-н кмета все 
още го няма. Въпросът ми е относно даренията. Г-жа Аръчкова, обяснете на 
общинските съветници и на хората. До момента има ли постъпили дарения, до момента 
говорим? Колко са тези дарения? Кой ги е получил тези дарения? Как са заприходени – 

да или не? Има ли такива от Община Чепеларе? Има ли такива от Община Девин? И 

прочие. Ако няма, кажете няма и точка по въпроса. Няма да ви губя повече времето и 

нямам намерение да вземам повече отношение. 
ДАНЧО КИРЯКОВ: Г-н Безергянов. 
АНГЕЛ БЕЗЕРГЯНОВ: Благодаря, г-н председателю! По отношение на направените 
реплики от колегите общински съветници. Г-н Кръстанов каза, че си е направил 
необходимите правни съвети с колеги юристи, които са му казали, че е задължително 
да има такава санкция на Общинският съвет. Дебатът отиде за Административен съд. 

Кой прав, кой крив, всеки има право и възможност, когато има някакви съмнения или 

по някакъв начин се съмнява в определени действия на някакъв орган и на някакво 

лице, на което са засегнати неговите права и интереси, да сезира компетентните 
органи, които да установят и да кажат съответно има ли нарушения, нарушена ли е 
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правната норма на закона, спазен ли е закона и съответно какви последици стоят във 
връзка с така взетите решения от страна на органа на изпълнителната власт в лицето в 
случая на кмета на Общината. Тука се прави опит пак да се изземват изцяло 
оперативната самостоятелност на този орган, в лицето на кмета на общината. За мен по 

някакъв начин едва ли не се опитва да се наслои в общественото мнение и 

пространство, че за всяко едно решение, реално погледнато за какво е необходим кмета 
– дайте всичко да минава през компетентността на Общинския съвет, да взема решения 
за всичко и реално погледнато предполагам, че тогава вече няма да има проблеми, 

спекули и конкретни теми на размисли и страсти и тълкувания. Относно г-н Аршински 

за репликата, която ми направи. Аз по никакъв начин не защитавам никой служител от 
Общината. Просто пак казах, монетата има две страни. Хубаво е, щом има конкретни 

такива действия на произвола, действия и бездействия, да се чуят страните. Не 
защитавам никой. Съпричастен съм към господина. Както казах, по отношение на 
неговото искане считам, че кметът, каквито са му правомощията и задълженията, е 
удовлетворил неговото искане. Това, което искам да кажа към колегите по повод 

репликите, които бяха отправени. Благодаря! 
ДАНЧО КИРЯКОВ: Изчакайте, колеги! Има предложение на г-н Хаджихристев. Ще 
трябва да гласуваме за изказване на Рашко Ковачев. 
(От залата: След това и на Стоян Тенев.) 

ДАНЧО КИРЯКОВ: И на Стоян Тенев. Ще трябва поотделно да гласуваме. Който е 
съгласен за това г-н Рашко Ковачев да се изкаже, да му се даде думата, моля да 
гласува. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 22, „ПРОТИВ“ – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0. 

ДАНЧО КИРЯКОВ: С 22 гласа „за“, г-н Ковачев ще има думата. Изчакайте за малко, г-
н Ковачев. Да гласуваме и предложението за Стоян Тенев, за да не правим повторна 
процедура за гласуване. Който е „за“ това Стоян Тенев да се изкаже, моля да гласува. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 21, „ПРОТИВ“ – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0. 

ДАНЧО КИРЯКОВ: С 21 гласа „за“ и Стоян Тенев има правото да се изкаже. 
Заповядайте, г-н Ковачев. 
РАШКО КОВАЧЕВ – жител на община Смолян, търговец: Уважаеми господа 
заседатели, аз съм Рашко Ковачев, производител. Подадох молбата, разрешено ми 

беше. Получих писмото, че съм уважен. В понеделник, когато отидохме при 

служителя, който ще разпределя местата, каза: „Г-н Ковачев, нямаш право да продаваш 

царевица. Квотата за царевиците е изкупена. Царевица, сладолед и понички няма да 
продаваш.“ Аз му казах: „Аз произвеждам царевица, аз не мога да продавам друго.“ 

Той тогава каза: „Ами нищо не мога да направя. Ела след един час, ще говорим.“ 

Изчакахме един час, г-н Тенев беше с мен. В това време излезна г-н кмета и аз му 
казах: „Г-н кмете, служител от Общината ми каза, че нямам право да продавам 

царевица.“ Г-н кмета отговори: „Ние не се занимаваме с търговската част, в момента 
отивам на поклонение.“ Набрах господа по телефона. Аз говоря с високоговорител, 

защото съм със слухов апарат. Господин Тенев включи и неговият телефон на 
микрофон и слушаше какво ми каза господина. Аз му казах „Обещахте ми след един 

час да ми дадете резултат.“, а той каза: „На мен са ми възложили задача, аз с тебе няма 
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да се занимавам.“ Викам „Аз ще отида и ще пусна жалба, където трябва“ и той каза: 
„Ако щеш на папата да пуснеш жалба, няма да продаваш.“ И това го слушаше и 

Николай Колев – Босия в София, от телефона на г-н Тенев. Аз отидох и пуснах молба в 
Прокуратурата. Сега се обръщам към г-н Караколев. Аз продавах и предишният път на 
събора царевица и охраната дойде и ми беше казано да си събера казаните и да си 

отивам. Аз обаче напук останах и продавах, с помощта на полицията може би. И ме 
оставиха тогава да продавам двата дни. Благодаря ви! 

(Ръкопляскания в залата.) 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Г-н Тенев, имате думата. 
СТОЯН ТЕНЕВ – жител на община Смолян: Добър ден, дами и господа съветници и 

гости тука! И най-вече председателят! Така. Г-н Ковачев изпусна да ви каже, че по 
време на разговора с Ефрем… забравих му името, както и да е, каза, че ако отиде и се 
опита да продава царевица, ще бъде изхвърлен от охраната, да . Давате ли си сметка 
вие, че този човек има над 15 години само в уранодобива, даже и нагоре, и е събрал 

цяла колекция от болести. Като хванеш хроничен бронхит, авиационна болест, 
сърдечни заболявания, диабет, слух загубен. А до колкото до данъците, чакайте, ще 
стигна и до там. Можело да продава каквото си иска. Ами да се обърнем към г-н 

Григор …/не се чува/ да ни свърже с тези, които търгуват с кока. Хайде, ние с оръжие 
ще се свържем тука, знаем ги кои са търговците като генерал Манджуков. Да му 
разрешат да продава наркотици и оръжие тогава, щом не може той като производител 

на царевица. Аз ви казах, аз съм тука като гражданин и изряден данъкоплатец съм. Не 
го интересува господина. За разлика ще ви кажа, че 2012 година по време на протеста в 
Мадан, според г-н Тренчев, Валентин Захариев цигането дължеше 620 милиона 
данъци. По времето на Костов той беше данъкоплатец № 1, без да е платил стотинка 
данък. Благодаря ви за вниманието! 

(Милен Журналов, от място: Г-н председател, изказване.) 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Заповядайте за изказване! 
МИЛЕН ЖУРНАЛОВ: Уважаеми колеги, ние изместваме винаги същността на темата 
към такива по-високи неща, гръмки фрази и т. н., но всъщност това е същността на 
проблемите в Смолян, такива са проблемите, от такова естество. Европейският съд в 
Европейския съюз, заедно с Асоциацията към ЕС, през 2010 година януари месец 

изготвят наръчник за минимизиране на дискриминацията. Всъщност не за 
минимизиране, а за борба с дискриминацията. Забележете, в нейният дори най-нисък 
вид. С това се бори ЕС. Ние тука в Смолян, в Община Смолян си позволяваме с 
помощите за децата, където си позволихме да игнорираме една голяма част от 
новородените деца в Смолян и да облагодетелстваме други, да провеждаме и да 
отваряме вратите на дискриминация, същото се случва с г-н Ковачев, което е факт. В 

отношението и в позиционирането на търговските обекти на панаира на Рожен. Дори 

не искам да си помисля колеги, че има политическо позициониране на търговските 
обекти. Изобщо не искам това да си го помисля. Ето защо колеги, ние от Движението 
за права и свободи подкрепяме г-н Ковачев и не само него, всички хора, които са в 
неравностойно положение и са граждани на община Смолян особено, и затова искам да 
добавим една точка към решението в тази докладна, която представиха колегите, и 
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точката да бъде „Възлагане на организаторите на събора на Рожен, всички граждани в 
община Смолян, които са в неравностойно положение, да имат място, да се 
позиционират, да участват в търговската дейност на места, които са разбира се 
конкурентноспособни и са наравно с останалите търговци“. Благодаря ви, колеги! 

Естествено, без да заплащат такса. Благодаря ви! 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Ако може да ми го дадете писмено, да го подложа на гласуване 
вашето предложение. Г-н Мирчев, заповядайте! 
ПЕТЪР МИРЧЕВ: Уважаеми колеги, уважаеми г-н председател, гости, медии! Слушах 

изказванията на всеки един от вас. Аз също се считам длъжен да взема становище по 

така внесената докладна и то е следното. Прави ми впечатление, че в докладната се 
посочват някои неща, които аз лично считам, че гражданите са длъжни да знаят в 
пълнота, а не да се крие част от истината и част от нещата. В самата докладна 
вносителите използват  термина „публично-правно партньорство”. Аз съм юрист, има 
доста юристи, но дори и човек да не е юрист, спокойно може да провери този закон и 

сам да си направи съпоставка дали са налице предпоставките, за да се приеме това 
сътрудничество за публично-частно партньорство. За мен, имайки предвид посоченото 
в закона и посоченото в договора, с който разполагаме всички съветници, няма 
основание да се приеме, че се касае за публично-правно партньорство и считам, че 
терминът е неуместен и некоректно използван в самата докладна. На следващо място 

във връзка с изказването на един от колегите, че става въпрос за сдружение в частна 
полза. Добре е, когато някой говори, да провери не само част от източниците, 
съдържащи конкретната информация, но да провери всички източници. Какво имам 

предвид?  Аз самият си направих труда да извърша една проверка във фирменото 

отделение, което се води към Окръжен съд – гр. Смолян, по фирменото дело на самото 

сдружение и какво установих. С Решение № 125 от 13 март 2015 година, издадено по 

фирмено дело № 26/2014 г. ясно на стр. 1 съдията от Окръжен съд допуска вписването 
в Регистъра за юридически лица с нестопанска цел на съответното сдружение с 
наименование „Рожен – наследство в бъдещето” като ясно посочва, че то е в 
обществено полезна дейност.  
(Димитър Кръстанов, от място: Не „в“, а „с“.  С обществено полезна дейност. Ама 

не пише в каква полза.) 

ПЕТЪР МИРЧЕВ: С обществено полезна дейност. Това е посочено в решението на … 

(Реплики от място в залата.) 

ПЕТЪР МИРЧЕВ: Аз имах уважение към вас и мисля, че заслужавам такова.  
(Филип Топов, от място: Манипулирате в момента слушателите.) 

ПЕТЪР МИРЧЕВ: Това е вашето становище. Считам, че гражданите трябва да знаят 
истината. Когато се касае за важни неща, трябва всичко да е ясно, а не частично. Това 
пише в решението на Окръжен съд гр. Смолян.  Всеки е свободен да отиде да го 

провери и да установи дали правилно цитирам и чета или неправилно цитирам и чета.  
Какво е посочено някъде другаде, било то в други регистри и източници, в крайна 
сметка първостепенно и приоритетно трябва да е решението на Окръжен съд – Смолян. 

След това решение от 2014 година на Окръжен съд – Смолян, няма постъпили 

заявления от страна на председателя или компетентните органи на сдружението за 
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вписване на частна полза и тем подобни. Няма такива данни и затова считам, че е 
важно да се знае.  На следващо място прави ми впечатление следното. В самата 
докладна, в нейната обстоятелствена част един от мотивите, който се изтъква на 
вносителите, че ги е довело до внасянето на тази докладна е защита на обществения 
интерес. На предходната сесия, след сесията присъствах на една от 
пресконференциите, които бяха направени и на един от журналистическите въпроси 

„Защо при положение, че договорът за сътрудничество е сключен на 1 март 2019 г., 
защо до сега никой от опозицията в крайна сметка не е повдигнал този въпрос, не е 
направил запитване, не е поискал информация?”, а това се прави непосредствено преди 

събора, възникват много въпроси. За мен е ясно. Ако се касае за защита на 
обществения интерес, може би опозицията следваше да бъде много по-активна и още 
през месец март 2019 г., когато е била първата конференция във връзка с Рожен е 
следвала да задвижи този въпрос, ако е касаела защита на обществения интерес. На 
следващо място, ако говорим за защита на обществения интерес, защо колегите 
допуснаха предходната сесия да се провали? Защо? Когато говорим за защита на 
обществения интерес, нека наистина да говорим с факти и обстоятелства. Считам, че 
тези неща следва да бъдат ясни на самите граждани. Така че за мен по отношение на 
точките, колегите от нашата група се изказаха какво ще бъде становището ни във 
връзка с тях. Благодаря! Приключих. 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Реплика, г-н Кръстанов. 
(Димитър Кръстанов, от място: Реплика. Защо дърпате някои работи, не знам.) 

ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Благодаря ви, г-н председателю! Уважаеми колеги, в 
регистъра на Министерство на правосъдието по булстат няма такава регистрация. Няма 
отчети – нито балансови, нито финансови. Когато ни призовавате, скъпи млади колеги, 

да правим справка, ние правим там, където трябва. Освен 2015 година от съдебното 

решение, подобни сдружения всяка година внасят отчети и се регистрират в 
Министерство на правосъдието. И всъщност на кого ги разправяте тези неща и кого 

съветвате? Направете си вие справката. И защо създавате проблеми на сдружението? 

Както одеве подлагате на риск определени действия на кмета до постигането на 
съдебен спор. Може да пише всичко в съдебното решение. Аз твърдя, че в регистъра на 
Министерство на правосъдието това сдружение не е регистрирано. Не е 
пререгистрирано и съответно сега по Търговският закон.  

(От залата: Дуплика.) 

ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Къде са тогава признаците на обществената полза? Това, за 
което ние пледираме, за яснота? По булстата на сдружението, при направената справка 
се оказа, че в Министерство на правосъдието няма такава регистрация. Тоест дефакто 

то не е изпълнило основният признак и изискване да е в обществена полза. Защо 
създавате проблем?  

ДАНЧО КИРЯКОВ: Дуплика. 
ПЕТЪР МИРЧЕВ: Не виждам какъв проблем създаваме, уважаеми колеги. Това, че 
искаме да държим гражданите в пълна яснота, за мен не е проблем. Напротив, считам, 

че трябва да знаят всичко.  

(Димитър Кръстанов, от място: А къде е тогава регистрацията в правосъдието?) 
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ПЕТЪР МИРЧЕВ: Съгласно чл. 2 от Закона за юридически лица с нестопанска цел 
ясно законодателят е посочил, че едно сдружение може да бъде както в обществено 

полезна дейност, така и в частна полза. Задълженията, които се пораждат съгласно 
закона, след регистрацията на сдружението, в крайна сметка дали сдружението ще ги 

изпълни или не, ако не ги изпълни, може да се говори за административно наказателно 
нарушение. 
(От залата: А!) 

ПЕТЪР МИРЧЕВ: Но фактът, че съдебното решение ясно е посочено в обществена 
полезна дейност, в крайна сметка за нас трябва да е водещ и трябва да е приоритет. 
Това е. 
(Димитър Кръстанов, от място: Създадохте проблемът вече.) 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Дуплика дадох, не може реплики повече, г-н Топов. Сега г-н 

Захариев иска да добави нещо по този въпрос.  
(Филип Топов, от място: Процедура.) 

ДАНЧО КИРЯКОВ: И накрая аз имам предложение… (Разисквания в залата.) Аз имам 

предложение, все пак да помислите, ще го подложа на гласуване това мое 
предложение, да дадем думата на г-н Караколев. Тука доста пъти се спомена неговото 
сдружение и неговото… Какво, г-н Топов?  

(Филип Топов, от място: Процедурен въпрос.) 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Нека да си свърша изречението. Заповядайте за процедурен 

въпрос. 
ФИЛИП ТОПОВ: Процедура, г-н председател. Г-жа Аръчкова, г-н Захариев все още не 
са кметове на община Смолян, те да отговарят и да обясняват неща, които са в 
прерогативите на кмета. Прав сте и моля наистина да допуснем, то не изслушване, а 
информация от г-н Караколев, защото страшно много изместихме темата с правни 

аргументи, които не са за това място. Ще си послужа с един много неприятен пример, 

израз, част от изказванията ми прозвучаха така: „Не питаме защо лицето „Х” се е 
изпуснало в гащите, а питаме защо мирише.” 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Уважаеми колеги, който е съгласен да дадем думата на г-н 

Караколев, разбира се при негово желание, моля да гласува. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА” – 20, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0. 

ДАНЧО КИРЯКОВ: С 20 „за” се приема предложението. Заповядайте, г-н Караколев! 
(Кирил Хаджихристев, от място: Заместник-кмета искаше нещо да каже.) 

(Венера Аръчкова, от място: Ние нямаме право да се изказваме.) 

(Филип Топов, от място: Няма право. Какъв зам.-кмет? Той не е кмет.) 

СИМЕОН КАРАКОЛЕВ – Сдружение „Рожен – наследство в бъдещето”: Уважаеми 

г-н председател на Общинският съвет, уважаеми дами и господа общински съветници, 

кметове на населени места, служители на общината, гости! Благодаря ви за дадената 
възможност да изкажа и аз моята позиция на база това, което чух досега. Не искам да 
влизам в полемиката има или няма, тоест ще започна от началото на изказванията има 
или няма диви свине. Тука има общински съветник, който е пряк свидетел на това за 
какво става въпрос. Не искам да влизаме в полемиката дали Роженският събор е пазар 

или панаир. В очите на някой може да изглежда така. Въпросът е, че от три години 
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Роженският събор се провежда, доста често. Преди 2015 г., есента на 2014-та, аз ще 
започна с тази предистория, аз имах една идея, една инициатива, която инициатива аз 
дойдох и споделих с местната управа. В случая за мен лицето на тази община е кмета. 
Споделих тази моя идея и казах, че аз ще направя  всичко възможно да върна 
Роженският събор там, където му е мястото – на върха. Защото извинявам се много, 

говорим за нещо, което много добро, ама то го няма. Говорим за него само в спомени, 

аз мисля, че не беше това реда. Тогава вложих аз цялата си енергия и на моя екип, за да 
направя това събитие такова, каквото е. Това е най-доброто събитие като организация в 
страната. Няма по-добро от него. То е такова, защото ние постигнахме една симбиоза с 
местната власт. Симбиоза до там, аз нямах нищо против Общината да не дава и една 
стотинка. Казвам го и сега. Ако това не е срам за Общината, за мен няма никакъв 
проблем да каже, ето, Общината е в тежко положение. Няма нужда да ги харчи тези 50-

70-80 хиляди лева. Ще направим една кампания за спонсорство. Аз съм убеден, че така, 
както сме направили досега, можеше да го направим. Но какъв тогава би бил дела на 
Общината в тази част? Нима не е призвание за Общината? Да, ето фолклорна част, 
културна част, защото мен цялото събитие е културна част. Нима животновъдството, 

скотовъдството не е бита на родопчанина? Нима това не е традиция на българина? 

Какво правим ние там? Ние не искаме да  превърнем този събор в една амбулантна 
търговия и държа на този стил. И всеки един, който дойде, може да го потвърди. Да, 
има търговци за едно, за второ, за трето. Господинът го познавам, мога да му кажа 
само, че лично аз бях „против” да се разнасят казани с царевица при такива условия. 
Точно г-н Велинов настоя този човек да продава царевица, безвъзмездно. 30 смолянски 

занаятчии ще продават там безвъзмездно. Изградили сме за тях съоръжения, щандове, 
оборудване – безвъзмездно. Но има правила. Както вие си имате правила тук в този 

съвет, както във всяка една институция и учреждение има правила, така и на събора на 
Рожен има правила. И тези правила се спазват от всички. За да има едно такова голямо 

събитие успех и устойчивост, то трябва да има правила. Тези правила на някой може да 
не му се харесат. Така е. Но разберете, за да посреща стотици хиляди хора, да минава 
цялото това събитие възможно без инциденти, трябва да се спазват правилата. Аз не 
искам нищо повече от това. Що се касае за въпроса кой отказва. Няма отказ господина 
да продава каквото и да е, в случая ставаше въпрос за царевица. Това, че няма да 
продава там, където продават занаятчиите е част от правилата. Защото това е площ за 
занаятчии и за био производители. Ние ясно сме определили кой какво продава в тази 

площ. Нали се съгласявате, че по същата логика тогава трябва да пуснем на сцените 
примерно да има някакво кулинарно шоу? Не му е мястото там. Има си място за 
кулинарно шоу, има си място за едно, има си място за второ, има си място за трето. 

Още нещо. Основният акцент на това събитие е и ще бъде фолклора. Ние никога, 
говоря като сдружение, не сме си и помисляли да изместим темата за фолклора! 
Никога! Не знам от къде идва това, че трябва да бъде изместен фолклора. Той няма как 
да бъде. За последно искам само да кажа нещо. Ако този събор е воденичен камък за 
Общината, кажете ми да знам. Ние никога не сме дошли и да сме казали на Общината 
„Дайте ни на нас пари!” И никога мисля, че това не е правено, г-жо Аръчкова, нали? 
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Така че всичко това, което Общината прави, предполагам тя дава отчет и на вас, и на 
цялата общественост за какво разходва средства. Благодаря ви! 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Други изказвания? Има ли желаещи? Не виждам. Колеги, аз 
последен искам да кажа няколко думи. 

(Кирил Хаджихристев, от място: Нарушавате правилника, г-н председател.) 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Кой? 

(Кирил Хаджихристев, от място: Вие.) 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Кажете, заповядайте! 
КИРИЛ ХАДЖИХРИСТЕВ: Вие сте председател и трябва да ръководите това 
заседание. Ако искате думата, това вече няколко пъти го правите и се включвате и 

коментирате наши изказвания, би трябвало да се определи друг председателстващ и да 
ви дадат думата. 
(Димитър Кръстанов, от място: Правилно, няма как. Да гласуваме да се изкаже и 

председателя.) 

(Филип Топов, от място: Ако ще се изказва. Ако е само нещо малко…) 

(Кирил Хаджихристев, от място: Ако е нещо по процедура, да.) 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Добре. Щом имате време, да гласуваме. Дайте предложение кой да 
замести председателя на Общинският съвет и да ръководи заседанието.  

(Ангел Безергянов, от място: Процедура.)  

ДАНЧО КИРЯКОВ: Заповядайте! 
АНГЕЛ БЕЗЕРГЯНОВ: Имам конкретна процедура по гласуването на така 
предложената докладна записка и проекта на решения, като предлагам всяко едно 
проекторешение да бъде гласувано точка по точка. 
ДАНЧО КИРЯКОВ: Аз това щях да предложа, но г-н Хаджихристев е много стриктен 

по Правилника... 
АНГЕЛ БЕЗЕРГЯНОВ: И съответно щом… 

(Кирил Хаджихристев, от място: Ако е по процедура няма проблем.) 

АНГЕЛ БЕЗЕРГЯНОВ: Имам и друго предложение – г-н Мирчев да е временно 
председателстващ съвета, докато вие направите изказване. Благодаря! 
(Димитър Кръстанов, от място: Процедура имаме.) 

ФИЛИП ТОПОВ: Не възразяваме да бъде прието гласуване точка по точка, но 
гласуването да бъде поименно.  

(Анита Чолакова, от място: Всяко едно?) 

ФИЛИП ТОПОВ: Всяко едно, да. 
ДАНЧО КИРЯКОВ: Г-н Кръстанов? 

ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Благодаря ви, г-н председателю! Искам само да подчертая 
процедурно, че по всички правила, които съществуват в дейността на орган като 
нашия, вие имате право по процедурни въпроси да вземете думата по всяко време, за 
да насочите правилно енергията на Общинския съвет. Но изказванията по същество е 
хубаво да се правят тогава, когато все пак друг ръководи заседанието. Ето това имах 

предвид. 
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ДАНЧО КИРЯКОВ: Да, моето изказване ще бъде едно изречение, но понеже настоява 
г-н Хаджихристев. Който е „за” това г-н Мирчев да води заседанието докато аз кажа 
две изречения, моля да гласува. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА” – 18, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0. 

ДАНЧО КИРЯКОВ: С 18 гласа „за” предложението за г-н Мирчев се приема. 
Заповядайте, г-н Мирчев!  
(Петър Мирчев, от място: Ако разрешите, от този микрофон.) (Бел. на прот. По-

близо до общинските съветници) 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Не, не. Тука заповядайте! 
(Общинският съветник Петък Мирчев зае мястото на временно председателстващ 

заседанието на Общинския съвет.) 

(Димитър Кръстанов, от място: Вие сега се преместете с един стол, ако не 

възразявате.) 

(Смях в залата.) 

ПЕТЪР МИРЧЕВ: Уважаеми колеги, благодаря за гласуваното доверие! Във връзка с 
това, че бях избран единствено, за да бъде дадена думата на г-н Киряков, давам му 
думата за изказване по същество. Заповядайте! 
ДАНЧО КИРЯКОВ: Уважаеми колеги, аз имам една бележка към вносителите. Тази 

сесия трябваше да бъде проведена преди месец-два. Щеше да има време за всичко 

останало, което можем да вземем като решение за бъдещото провеждане на събора. 
Сега два дена преди това, преди събора няма как, дори и да бъде изпълнено някое 
организационно решение, което ние може да гласуваме. Второто, другото ми 

предложение е първа точка да отпадне от решенията, тъй като дефакто е изпълнено 

като решение. Току-що е изпълнено като решение. Второто ми предложение касае 
точка шеста. Там е записано „да се организира анкета-допитване до населението” и 

след това евентуално Общинският съвет да приеме някакво решение, касаещо статута и 

провеждането на Роженския събор. Аз твърдя, че ако бъде само анкета-допитване на 
сайта на Общината или по друг ред, който Общинският съвет реши, е възможно 
Общинският съвет да бъде подведен, за да вземе правилното решение. Ако 

вносителите настояват това предложение да остане, аз бих предложил една корекция 
малка в текста – това да не бъде анкета допитване, а да бъде представително 
социологическо проучване, което би дало по-вярна картина на това какво желаят 
гражданите на община Смолян като дейност, която да олицетворява Роженският събор 
и би било по-вярна картина. Разбира се, Общинският съвет може да не се съобрази с 
тези резултати, но при всички предложения едно представително социологическо 

проучване, аз това го коментирах и на комисиите, ще бъде много и ще даде по-вярна 
картина на това какво мислят гражданите на община Смолян за провеждане на 
Роженският събор.  Това са моите две предложения.  
ПЕТЪР МИРЧЕВ: Уважаеми колеги, тъй като целта за моето избиране се изпълни …  

(Кирил Хаджихристев, от място: Като вносител искам да се изкажа за 

предложението.) 

ПЕТЪР МИРЧЕВ: Заповядайте, г-н Хаджихристев, за изказване по предложенията на 
г-н Киряков. 
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КИРИЛ ХАДЖИХРИСТЕВ: По шеста точка като един от вносителите, това е нашето 

предложение, наистина трябва да бъде по-широко социологическо изследване. 
Относно първото предложение по първа точка – да отпадне, не съм съгласен, защото 
ние към момента от кмета на Община Смолян нямаме негово изказване, с което да ни 

запознае с мероприятията, които са до момента.  Г-н Аршински, във връзка с 
предложението на г-н Киряков ли ще е изказването? Заповядайте! 
САЛИХ АРШИНСКИ: Точно, да. Във връзка с предложението на г-н Киряков точка 1  

да отпадне, защото е изпълнена. Г-н Киряков, точка 1 не е изпълнена, защото вчера на 
Комисията по законност и местно самоуправление, правна комисия така наречена, има 
гласувано и прието предложение, което е в проекта на т. 1. Как ще бъде формулирано е 
друга тема. Кметът на Община Смолян в писмен вид да представи информация за 
всички групи или съветници, които не са в групи, хронологията за събора от 2015-та – 

как е стартирала идеята, как е избрано това сдружение, с пряко договаряне, с конкурс, 
въобще как се е случило, какви договори и анекси. Това го има в становищата на 
комисиите, изпратени до всички съветници. Така че не мисля, че първа точка е 
приключила. Тя не е започнала. 
ДАНЧО КИРЯКОВ: Г-н Аршински, становището на комисията има тежест да бъде 
подложено на гласуване в Общинският съвет, ако е предложено от някой от нашите 
колеги. 

САЛИХ АРШИНСКИ: Г-н Киряков, аз по правилник изказах обратно предложение на 
вашето. И казвам защо. 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Добре, разбирам ви. Става въпрос, че това, което зачетохте като 

предложение, направено на комисиите, никой до момента не го е предлагал тук в зала. 
А за да бъде подложено на гласуване, то трябва да се предложи в зала. 
САЛИХ АРШИНСКИ: Извинявайте, да приемам ли, че нямате становища на 
комисиите при вас? 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Естествено, че ги имам, но не ме задължава това решенията на 
комисиите да ги предлагам в зала. Трябва изрично някой от вас да го предложи, 

разберете. 
САЛИХ АРШИНСКИ:  Г-н Мирчев, приемете моето изказване като предложение. 
Имате го в писмен вид. Имате го, да не го пиша с химикал. Има го на компютрите, на 
листовете, пред г-н Киряков го има. 
КИРИЛ ХАДЖИХРИСТЕВ: Г-н председател, като вносител приемаме предложението 
на Аршински така, както е… Точка първа. 
СТЕФАН САБРУТЕВ: Процедура. 
ПЕТЪР МИРЧЕВ: Г-н Сабрутев, процедура по изказването на г-н Киряков ли? 

СТЕФАН САБРУТЕВ: Не, процедура предложение имам аз. 
ПЕТЪР МИРЧЕВ: Ще ви дам думата само, ако е единствено по изказването на г-н 

Киряков. Ако не е по неговото изказване, той трябва да ви даде думата. 
СТЕФАН САБРУТЕВ: Затова изчаквам, искам от него. Мисля, че вие приключихте. 
Нали казахте аз бях за малко и си отивам? Тъй че от г-н Киряков, от вас не искам. 

ПЕТЪР МИРЧЕВ: Не, нямам намерение да си отивам, ще остана. 
СТЕФАН САБРУТЕВ: Идете отзад на мястото си тогава. 



Протокол № 55/17.07.2019 г.  

  

31 

 

ПЕТЪР МИРЧЕВ: Уважаеми колеги, щом няма изказване по предложението на г-н 

Киряков, аз изпълних функцията, за която бях избран. Предоставям думата на него, за 
да продължи по същество. 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Заповядайте, г-н Сабрутев! 
СТЕФАН САБРУТЕВ: Г-н Киряков, имаше предложение от колегата Журналов. Тъй 

като предложението касае и сегашният събор, който предстои, предлагам да се допусне 
предварително изпълнение по неговото предложение. 
ДАНЧО КИРЯКОВ: Говорите за предложението, което г-н Журналов направи. 

(Стефан Сабрутев, от място: Г-н Журналов даде предложение…) 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Да, аз го имам тука. 
(Стефан Сабрутев, от място: Предлагам да влезне незабавно в сила.) 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Така. Някой там друг вдигна ръка. Нещо има ли друго? Няма. 
Подлагам на гласуване прекратяване на разискванията, след което ще влезнем в 
процедура на гласуване. Който е „за”, моля да гласува. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА” – 19, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0. 

ДАНЧО КИРЯКОВ: С 19 гласа „за” прекратяваме разискванията. Процедура за 
гласуване. Ще гласуваме точка по точка. Имаме направени четири предложения. 
Позволявам си да ги спомена предварително, защото да не съм пропуснал някой. 

Едното предложение на г-н Журналов, другото предложение на г-н Аршински – 

текстът от комисията, вие го имате също, третото предложение е моето първа точка да 
отпадне и четвъртото предложение е редакция на шеста точка – вместо анкета-
допитване да бъде представително социологическо проучване. Други предложения има 
ли, които да съм пропуснал? Г-н Безергянов, заповядайте! След това г-н Кръстанов. 
АНГЕЛ БЕЗЕРГЯНОВ: За всички така изчетени предложения от вас разбрах, че трите 
вносителят ги приема. За предложението на г-н Журналов не разбрах дали го приема. 
Защото беше обособено като седма точка. И не стана ясно.  

(Филип Топов, от място: Безсмислено е.) 
АНГЕЛ БЕЗЕРГЯНОВ: Как да е безсмислено? Не каза изрично, че го приема. Просто 

искам да попитам. 

(Кирил Хаджихристев, от място: Приема се.) 

АНГЕЛ БЕЗЕРГЯНОВ: И отделно искам да ви обърна внимание,  когато гласуваме, да 
бъдат изчитани едно по едно. Да знаем какво гласуваме. 
ДАНЧО КИРЯКОВ: Разбира се, разбира се. 
АНГЕЛ БЕЗЕРГЯНОВ: И другото, което е. В тази връзка с предложението на г-н 

Журналов, логично е да не слагаме само събора Рожен в частен случай, ами всички 

мероприятия и събори тези хора в неравностойно положение да имат осигурено място 
безвъзмездно да продават своята продукция. 
(От залата: Приема се.) 

(От залата: Правилно.) 

АНГЕЛ БЕЗЕРГЯНОВ: Не би следвало да гледаме Рожен под един знаменател. 

(Кирил Хаджихристев, от място: Приема се.) 

АНГЕЛ БЕЗЕРГЯНОВ: Би следвало всички тези хора, които осъществяват тази 

дейност, нали говорим за дискриминация, да не са дискриминирани. Да имат 
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възможност да продават своята продукция по всички мероприятия културни на 
територията на общината. 
(Кирил Хаджихристев, от място: Джулай джаз също.) 

АНГЕЛ БЕЗЕРГЯНОВ: Може. Джулай джаз предстои. Ще се радвам да споделите с 
организатора г-н Асенов, ако има такава възможност, да се предостави. И Общината 
разбира се. Това са моите предложения. 
ДАНЧО КИРЯКОВ: Г-н Кръстанов процедура имаше, след това г-н Сабрутев. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Благодаря ви, г-н председателю! Само както ги изредихте, 
моля ви да почнете от предложенията за отхвърляне, за отлагане, за изменение и за 
допълнение. Както е по нашият правилник, за да има ред. 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Да, щях да започна от съвсем друго място, г-н Кръстанов. А това, 
да попитам вносителите, двамата, дали приемат някое от тези предложения. 
Заповядайте, г-н Сабрутев! 
СТЕФАН САБРУТЕВ: Като един от вносителите предлагам да влезе предложението на 
г-н Журналов. Приемам го с бележката, която предложих, тоест да допуснем 

предварително изпълнение по неговото предложение.  
ДАНЧО КИРЯКОВ: И с допълнението на г-н Безергянов ли го приемате? 

СТЕФАН САБРУТЕВ: Разбира се, че с предложението на г-н Безергянов.  
ДАНЧО КИРЯКОВ: Ето с това щях да започна. Предложението на г-н Журналов 
„Възлага на организаторите на събор Рожен…“ това за протокола го чета и за яснота „ 

… да осигурят на всички жители на община Смолян, които са в неравностойно 

социално положение и желаят да извършват търговска дейност, подходящи площи за 
тази им дейност, без да заплащат такси. Допуска се предварително изпълнение и не 
касае само събор Рожен, а всички мероприятия, организирани от подобен род на 
територията на община Смолян.“ Приема се от вносителите, затова няма да го 

гласуваме. Разбрах, че вносителят приема и моето предложение за провеждане не на 
анкета-допитване, а на представително социологическо изследване. Това също няма да 
го подлагаме на гласуване. И остава предложенията на г-н Аршински, зачитам го: „По 
т. 1 от проекта за решение, тука малко влизаме в колизия, тъй като след малко ще 
подложа на гласуване за отхвърляне на точка 1, аз предлагам г-н Аршински, да 
приемете не да е по т. 1, а да е допълнително решение. Защото е възможно вносителите 
да го приемат. По проекта за решение в писмена форма да се даде информация в 
хронологичен вид на събора от 2015-та насам как се е стигнало до провеждане на 
събора с тази асоциация, имало ли е процедура, проведени разговори, сключени 

договори и др. Вносителите приемат ли това предложение на г-н Аршински? 

(Филип Топов, от място: Да.) 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Г-н Аршински, вие приемате ли да бъде като отделно решение, а 
не към т. 1? 

(Салих Аршински, от място: Вносителите да си кажат мнението.) 

(Димитър Кръстанов, от място: То кореспондира с т. 1.) 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Г-н Аршински, казвам дали сте съгласни да бъде в отделно 

решение, а не в т. 1, защото след малко ще подложа на гласуване т. 1 да отпадне. И ако 

се приеме, ще отпадне и това ваше предложение. 



Протокол № 55/17.07.2019 г.  

  

33 

 

(Салих Аршински, от място: Съгласен съм да рискувам.) 

ДАНЧО КИРЯКОВ: От тази гледна точка. 
(Салих Аршински, от място: Държа да остане в т. 1, ще изчакаме, предложете да 

отпадне.) 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Добре. Тогава започваме процедура на гласуване, колеги. 

(Филип Топов, от място: Поименно гласуване, предложение.) 

ДАНЧО КИРЯКОВ: А, имаше предложение, извинете ме, г-н Топов! Съгласно Закона 
и Правилника не е необходимо да има поименно гласуване, но има изрично 
предложение на г-н Топов. Който е „за“ това да гласуваме поименно, моля да гласува. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА” – 13, „ПРОТИВ” – 7, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 1. 

ДАНЧО КИРЯКОВ: С 13 гласа „за“, 7 „против“ и 1 „въздържал се“, предложението се 
приема. Ще гласуваме поименно, колеги. Започваме процедура по гласуване. Първо 

гласуваме предложение за отпадане на т. 1. Който е „за“ отпадане на т. 1, моля да 
гласува. 
(Кирил Хаджихристев, от място: Поименно.) 

ДАНЧО КИРЯКОВ: О, извинете! Забравих. 

 

Поименно гласуване на предложението на инж. Данчо Киряков за отпадане на 

точка първа от проекта за решение по т. 1 от дневния ред: 
 

1. Анастас Караджов   – „против“ 

2. Ангел Безергянов    – „за“ 

3. Анита Чолакова   – „за“ 

4. Валентин Кюлхански    – отсъства 
5. Валентин Цолов    – „против“ 

6. Данчо Киряков    – „за“ 

7. Димитър Кръстанов    – „против“ 

8. Димитър Николов    – „за“ 

9. Екатерина Гаджева   – „против“ 

10. Елисавета Лободова    – „против“ 

11. Ивайло Халваджиев    – отсъства 
12. Иван Пищалов     – „против“ 

13. Илия Томов     – „против“ 

14. Кирил Хаджихристев   – „против“ 

15. Коста Начев     – „против“ 

16. Костадин Василев    – отсъства 
17. Мариана Сивкова    – „за“ 

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

21. Милен Пачелиев    – „против“ 

22. Михаил Генчев    – отсъства 
23. Петър Мирчев     – „за“ 

24. Салих Аршински    – „против“ 

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

27. Стоян Иванов     – „за“ 

28. Филип Топов     – „против“ 

29. Юлия Кисьова     – отсъства 
 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Моля, обявете резултата. 
(Мариана Иванова: 7 „за“ и 14 „против“.) 

ДАНЧО КИРЯКОВ: 7 гласа „за“ и 14 „против“, предложението за отпадане на т. 1 не се 
приема. Точка 1 ще я гласуваме още два пъти, ако вносителите не приемат 
предложението на г-н Аршински. Ако го приемат, ще го добавим към решението на т. 
1. 

(Кирил Хаджихристев, от място: Приемаме го.) 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Като първо решение и ще гласуваме само… 

СТЕФАН САБРУТЕВ: Като един от вносителите приемаме предложението. 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Да, благодаря ви! Затова подлагам на гласуване точка 1 с 
редакцията, която е добавена от г-н Аршински, от комисиите. Който е „за“… 

(От залата: Поименно.) 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Поименно, да. Забравих. 

(Петър Мирчев, от място: Процедура. Цялата точка да се изчете.) 

(Мариана Сивкова, от място: Да изчетете точката цялата, както трябва да 

гласуваме.) 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Изчитам. „Задължава кмета на община Смолян г-н Николай 

Мелемов да запознае Общинският съвет с извършените от него и общинска 
администрация до момента всички фактически и правни действия по организацията и 

провеждането на Събора за народно творчество и животновъдство“ Рожен“ в периода 
19 до 21 юли 2019 г. В писмена форма да даде информация в хронологичен вид за 
събора от 2015 г. насам как се е стигнало до провеждане на събора с тази асоциация, 
имало ли е процедура, проведени разговори, сключен договор и др. 

СТЕФАН САБРУТЕВ: Процедура. Тъй като го приех като вносител, да се добави и да 
допуснем и предварително изпълнение на тази точка. 
(Димитър Кръстанов, от място: Да влезне в сила незабавно.) 

ДАНЧО КИРЯКОВ: И добавка от вносителя – Да се допусне предварително 
изпълнение на това решение. Който е „за“ приемане на така изчетеното решение с 
добавката за предварително изпълнение, да гласува. 
 

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

1. Анастас Караджов   – „за“ 

2. Ангел Безергянов    – „въздържал се“ 

3. Анита Чолакова   – „въздържала се“ 

4. Валентин Кюлхански    – отсъства  
5. Валентин Цолов    – „за“ 

6. Данчо Киряков    – „въздържал се“ 

7. Димитър Кръстанов    – „за“ 

8. Димитър Николов    – „въздържал се“ 

9. Екатерина Гаджева   – „въздържала се“ 

10. Елисавета Лободова    – „за“ 
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11. Ивайло Халваджиев    – отсъства 
12. Иван Пищалов     – „за“ 

13. Илия Томов     – „за“ 

14. Кирил Хаджихристев   – „за“ 

15. Коста Начев     – „за“ 

16. Костадин Василев    – отсъства 
17. Мариана Сивкова    – „въздържала се“ 

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

21. Милен Пачелиев    – „за“ 

22. Михаил Генчев    – отсъства 
23. Петър Мирчев     – „въздържал се“ 

24. Салих Аршински    – „за“ 

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

27. Стоян Иванов     – „против“ 

28. Филип Топов     – „за“ 

29. Юлия Кисьова     – отсъства 
 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Моля, обявете резултата. 
ФИЛИП ТОПОВ: Г-н председател, процедура. В режим на гласуване сме. 
ДАНЧО КИРЯКОВ: Не мога да ви дам думата. Нека да се обяви резултата. Ама не 
може, г-н Топов сега. 
ФИЛИП ТОПОВ: Извинявайте! 
ДАНЧО КИРЯКОВ: Моля, обявете резултата. 
(Мариана Иванова: 13 „за“, 1 „против“ и 7 „въздържали се“.) 

ДАНЧО КИРЯКОВ: С 13 гласа „за“, 1 „против“ и 7 „въздържали се“ точка 1 прочетена 
с редакциите и допълненията на г-н Сабрутев се приемат. Процедура, г-н Топов. 
ФИЛИП ТОПОВ: Първо, извинявам се, че избързах малко. Второ, с оглед и 

съкращение на времето, а и с невъзможност да бъде изпълнена точка 2, предлагам 

същата да отпадне и да не се гласува. 
ДАНЧО КИРЯКОВ: Късно е за това. Ще го изразите с гласуване. 
(Димитър Кръстанов, от място: По принцип трябва да се гласува.) 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Да. Така. В процедура на гласуване сме на 2-ра точка. „Указва на 
кмета на Община Смоля г-н Мелемов да предложи на другата страна подписване на 
анекс към договора за сътрудничество от 01.03.2019 година, като предложи от 
договора да отпадне точка 3.8 от раздел III-ти „Изложения и аукциони на животни““.   

 

Поименно гласуване на точка 2 от проекта за решение по т. 1 от дневния ред: 
 

1. Анастас Караджов   – „против“ 

2. Ангел Безергянов    – „въздържал се“ 

3. Анита Чолакова   – „въздържала се“ 

4. Валентин Кюлхански    – отсъства  
5. Валентин Цолов    – „против“ 

6. Данчо Киряков    – „въздържал се“ 
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7. Димитър Кръстанов    – „за“ 

8. Димитър Николов    – „въздържал се“ 

9. Екатерина Гаджева   – „въздържала се“ 

10. Елисавета Лободова    – „против“ 

11. Ивайло Халваджиев    – отсъства 
12. Иван Пищалов     – „против“ 

13. Илия Томов     – „против“ 

14. Кирил Хаджихристев   – „въздържал се“ 

15. Коста Начев     – „против“ 

16. Костадин Василев    – отсъства 
17. Мариана Сивкова    – „въздържала се“ 

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

21. Милен Пачелиев    – „за“ 

22. Михаил Генчев    – отсъства 
23. Петър Мирчев     – „въздържал се“ 

24. Салих Аршински    – „за“ 

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

27. Стоян Иванов     – „против“ 

28. Филип Топов     – „въздържал се“ 

29. Юлия Кисьова     – отсъства 
 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Моля колежки, обявете резултата. 
(Мариана Иванова: 5 „за“, 7 „против“ и 9 „въздържали се“.) 

ДАНЧО КИРЯКОВ: С 5 „за“, 7 „против“ и 9 „въздържали се“, точка 2 не се приема от 
решението. Трета точка. „Задължава кмета на община Смолян г-н Николай Мелемов в 
подходящ срок, но не по-късно от един месец след приключване на събор „Рожен“ 

2019 да внесе пред Общинският съвет писмен доклад и отчет по следните въпроси: 

Кога от кои лица и по какви причини е взето решение събора на Рожен да се проведе 
през 2019 година, а не през 2020 година? Как са изпълнени поетите задължения от 
страните по договора за сътрудничество, сключен между Община Смолян и сдружение 
„Рожен – наследство в бъдещето“, разписани в раздел III-ти /трети/ от договора? Има 
ли неизпълнени задължения от страните и какви са причините за това неизпълнение?“. 

Гласуваме, колеги. 

 

Поименно гласуване на точка 3 от проекта за решение по т. 1 от дневния ред: 
 

1. Анастас Караджов   – „за“ 

2. Ангел Безергянов    – „въздържал се“ 

3. Анита Чолакова   – „въздържала се“ 

4. Валентин Кюлхански    – отсъства 
5. Валентин Цолов    – „за“ 

6. Данчо Киряков    – „за“ 

7. Димитър Кръстанов    – „за“ 

8. Димитър Николов    – „въздържал се“ 
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9. Екатерина Гаджева   – „въздържала се“ 

10. Елисавета Лободова    – „за“ 

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

13. Илия Томов     – „за“ 

14. Кирил Хаджихристев   – „за“ 

15. Коста Начев     – „за“ 

16. Костадин Василев    – отсъства 
17. Мариана Сивкова    – „въздържала се“ 

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

21. Милен Пачелиев    – „за“ 

22. Михаил Генчев    – отсъства 
23. Петър Мирчев     – „въздържал се“ 

24. Салих Аршински    – „за“ 

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

27. Стоян Иванов     – „против“ 

28. Филип Топов     – „за“ 

29. Юлия Кисьова     – отсъства 
 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Моля, обявете резултата. 
(Мариана Иванова: 14„за“, 1 „против“ и 6 „въздържали се“.) 

ДАНЧО КИРЯКОВ: С 14 гласа „за“, 1 „против“ и 6 „въздържали се“, предложението се 
приема. Следваща точка от решенията. „Задължава кмета на г-н Николай Мелемов в 
подходящ срок, но не по-късно от един месец след приключване на събор „Рожен“ 

2019 да представи пред Общинския съвет пълен финансов отчет за направените 
разходи от бюджета на Община Смолян, във връзка с организацията и провеждането на 
събор „Рожен“ 2019 г. Към отчета да бъдат приложени относимите към него 

документи.“  

 

Поименно гласуване на точка 4 от проекта за решение по т. 1 от дневния ред: 
 

1. Анастас Караджов   – „за“ 

2. Ангел Безергянов    – „въздържал се“ 

3. Анита Чолакова   – „за“ 

4. Валентин Кюлхански    – отсъства 
5. Валентин Цолов    – „за“ 

6. Данчо Киряков    – „за“ 

7. Димитър Кръстанов    – „за“ 

8. Димитър Николов    – „въздържал се“ 

9. Екатерина Гаджева   – „за“ 

10. Елисавета Лободова    – „за“ 

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

13. Илия Томов     – „за“ 
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14. Кирил Хаджихристев   – „за“ 

15. Коста Начев     – „за“ 

16. Костадин Василев    – отсъства 
17. Мариана Сивкова    – „въздържала се“ 

 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Моля за тишина в залата, когато се гласува. 
 

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

21. Милен Пачелиев    – „за“ 

22. Михаил Генчев    – отсъства 
23. Петър Мирчев     – „въздържал се“ 

24. Салих Аршински    – „за“ 

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

27. Стоян Иванов     – „против“ 

28. Филип Топов     – „за“ 

29. Юлия Кисьова     – отсъства 
 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Моля, обявете резултата. 
(Мариана Иванова: 16 „за“, 1 „против“ и 4 „въздържали се“.) 

ДАНЧО КИРЯКОВ: С 16 гласа „за“, предложението се приема 
(Стоян Иванов, от място: Отрицателен вот.) 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Отрицателен вот. Обяснение от г-н Иванов.  
(Димитър Кръстанов, от място: Г-н кмета го прие, обясни защо не щеш да го приемаш.) 

СТОЯН ИВАНОВ: Гласувах „против“, защото и без да го задължаваме кмета, той ще 
си направи отчет. И всеки от нас, 1 месец след като се осчетоводят разходите, ще има 
достъп до тази информация. То се отнася за абсолютно всички точки, по които аз 
гласувах „против“. Накрая пак ще изразя отрицателен вот за цялата докладна. 
(Димитър Кръстанов, от място: Как, че ти вече се изказа?) 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Пета точка от предложенията. „Задължава кмета г-н Николай 

Мелемов в подходящ срок, но не по-късно от един месец след приключване на събор 
„Рожен“ 2019 да представи пред Общинският съвет пълен финансов отчет на 
получените дарения и начина на разходването им /по видове и размер/, във връзка с 
организацията и провеждането на събор „Рожен“ 2019. Към отчета да бъдат приложени 

относимите към него документи.“ 

 

Поименно гласуване на точка 5 от проекта за решение по т. 1 от дневния ред: 
 

1. Анастас Караджов   – „за“ 

2. Ангел Безергянов    – „за“ 

3. Анита Чолакова   – „за“ 

4. Валентин Кюлхански    – отсъства  
5. Валентин Цолов    – „за“ 

6. Данчо Киряков    – „за“ 

7. Димитър Кръстанов    – „за“ 
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8. Димитър Николов    – „за“ 

9. Екатерина Гаджева   – „за“ 

10. Елисавета Лободова    – „за“ 

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

13. Илия Томов     – „за“ 

14. Кирил Хаджихристев   – „за“ 

15. Коста Начев     – „за“ 

16. Костадин Василев    – отсъства 
17. Мариана Сивкова    – „за“ 

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

21. Милен Пачелиев    – „за“ 

22. Михаил Генчев    – отсъства 
23. Петър Мирчев     – „отсъства“ 

24. Салих Аршински    – „за“ 

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

27. Стоян Иванов     – „против“ 

28. Филип Топов     – „за“ 

29. Юлия Кисьова     – отсъства 
 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Моля, обявете резултата. 
(Мариана Иванова: 20 „за“, 1„против“, без „въздържали се“.) 

ДАНЧО КИРЯКОВ: С 20 „за“ и 1 „против“ предложението се приема. Последна точка 
подлагам на гласуване, колеги. Ще я прочета с редакцията, която вносителите приеха. 
„Общинският съвет задължава кмета на Община Смолян да организира представително 
социологическо проучване. Хората, които желаят могат да дават предложения и на 
сайта на Община Смолян относно какъв да бъде по своя вид и характер бъдещият 
събор „Рожен“. След обобщаване на предложенията и социологическото проучване и 

провеждане на публично обсъждане, да се изготви статут на бъдещия събор „Рожен“, 

който да бъде внесен за одобряване от Общинския съвет.“ 

 

Поименно гласуване на точка 6 от проекта за решение по т. 1 от дневния ред: 
 

1. Анастас Караджов   – „за“ 

2. Ангел Безергянов    – „за“ 

3. Анита Чолакова   – „за“ 

4. Валентин Кюлхански    – отсъства  
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    – отсъства 
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12. Иван Пищалов     – „за“ 

13. Илия Томов     – „за“ 

14. Кирил Хаджихристев   – отсъства 
15. Коста Начев     – „за“ 

16. Костадин Василев    – отсъства 
17. Мариана Сивкова    – „за“ 

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

21. Милен Пачелиев    – „за“ 

22. Михаил Генчев    – отсъства 
23. Петър Мирчев     – „за“ 

24. Салих Аршински    – „за“ 

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

27. Стоян Иванов     – „против“ 

28. Филип Топов     – „за“ 

29. Юлия Кисьова     – отсъства 
 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Моля, обявете резултата. 
(Мариана Иванова: 19 „за“, 1„против“, без „въздържали се“.) 

ДАНЧО КИРЯКОВ: С 19 гласа „за“ и 1 „против“, предложението се приема.   
(Стефан Сабрутев, от място: Имаме още едно предложение за гласуване.) 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Кое е то? 

(Салих Аршински, от място: На Журналов.) 

СТОЯН ИВАНОВ: Отрицателен вот. 
ДАНЧО КИРЯКОВ: На Журналов аз го изчетох и то влезе като решение. А, прави сте, 
да се гласува. Извинете. 
(Салих Аршински, от място: 7-ма точка.) 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Вносителите го приеха. 
СТОЯН ИВАНОВ: Отрицателен вот. 
ДАНЧО КИРЯКОВ: Отрицателен вот, заповядайте! 
(От залата: Няма право.) 

(Димитър Кръстанов, от място: Вижте в Правилника. Той се изказа 5 пъти. Аз 

винаги съм държал…) 

СТОЯН ИВАНОВ: След като гласувахме точка по точка, на всеки отказ… 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Г-н Кръстанов, само да отбележа, че точка 6 по същество е 
различна от точка 5, по която той изказа отрицателен вот. 
(Димитър Кръстанов, от място: Аз говоря за изказване по принцип. Той се изказа по 

всички точки няколко пъти. Но нека, аз съм от хората, които искат да се говори.) 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Да, разбирам ви. 

СТОЯН ИВАНОВ: Аз гласувах „против“, защото вие не уточнихте дали това 
социологическо проучване ще е местно, областно, национално и така нататък. Защото 

участниците… 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Уточних, то е местно. 

(От залата: Вие уточнихте, ама той не е чул.) 
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СТОЯН ИВАНОВ: Така. Вие уточнихте за местно проучване. На събора ще присъстват 
20 хиляди родопчани и 280 хиляди гости. Значи вие ще правите проучване, ще вземете 
становището тука на .. 
(Разговори в залата.) 

СТОЯН ИВАНОВ: Дръжте се прилично, бе! … на една много малка част и гласувах 

„против“, защото има наложени 100-годишни традиции и една малка група от хора не 
могат да ги променят. 
(Филип Топов, от място: Всеки може да дава предложения, г-н председател, на 

сайта.) 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Аз ще си позволя да кажа, че съборът „Рожен“ са го създали 

местните хора и затова предлагам проучването да е към местните хора. Подлагам на 
гласуване, но най-напред ще го зачета, предложението на г-н Журналов. „Възлага на 
организаторите на събора „Рожен“ и на всички останали събори да осигурят на всички 

жители на община Смолян, които са в неравностойно социално положение и желаят да 
извършват търговска дейност, подходящи площи за тази им дейност без да заплащат 
такси. Допуска се предварително изпълнение.“ 

 

Поименно гласуване на точка 7 от проекта за решение по т. 1 дневния ред: 
 

1. Анастас Караджов   – „за“ 

2. Ангел Безергянов    – „за“ 

3. Анита Чолакова   – „за“ 

4. Валентин Кюлхански    – отсъства  
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    – отсъства 
12. Иван Пищалов     – „за“ 

 

(Разговори в залата.) 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Моля за тишина. Не се чува волята на съветника тука. Моля ви, г-
жо Аръчкова. 
 

13. Илия Томов     – „за“ 

14. Кирил Хаджихристев   – „за“ 

15. Коста Начев     – „за“ 

16. Костадин Василев    – отсъства 
17. Мариана Сивкова    – „за“ 

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

21. Милен Пачелиев    – „за“ 

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

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

27. Стоян Иванов     – „за“ 

28. Филип Топов     – „за“ 

29. Юлия Кисьова     – отсъства 
 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Моля, обявете резултата. 
(Мариана Иванова: 21 „за“, без „против“ и „въздържали се“.) 

ДАНЧО КИРЯКОВ: С 21 „за“ предложението, което зачетох на г-н Журналов се 
приема.  
(От залата: Цялата докладна.) 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Цялата докладна не е необходимо и не може да се гласува, защото 
има отделни решения.  

Общинският съвет след като се запозна с докладната записка на групата 
Общински съветници, на основание чл.21 ал.1, във връзка с т.24 и във връзка с ал.2 от 
ЗМСМА, 

 

 

Р Е Ш  И :  

 

 

I. Задължава Кмета на община Смолян г-н Николай Мелемов да запознае 
Общински съвет с извършените от него и общинската  администрация до момента 

всички фактически и правни действия по организацията и провеждането на Събора за 
народното творчество и животновъдството „Рожен„ в периода 19 до 21 юли 2019 г. В 

писмена форма да се даде информация в хронологичен вид за събора /от 2015 г. насам, 

как се е стигнало до провеждане на събора с тази Асоциация, имало ли е процедура, 
проведени ли са разговори, сключен договор и др./ Допуска предварително 

изпълнение на настоящата точка от  решението по реда на чл. 60 от АПК. 

29-24-13 
 

              ІІ. Указва на Кмета на Община Смолян г-н Николай Мелемов да предложи на 
другата страна, подписване на Анекс към Договора за сътрудничество от 01.03.2019 г., 
като предложи от Договора да отпадне точка 3.8 от раздел ІІІ-ти “Изложения и 

Аукциони на животни“ – Не се приема! 
             29-24-5  

 

              ІІІ. Задължава Кмета на община Смолян г-н Николай Мелемов в подходящ 

срок, но не по-късно от един месец след приключване на Събор „Рожен“2019 година, 
да внесе пред Общински съвет писмен доклад и отчет по следните въпроси: 

1.Кога, от кои лица и по какви причини е взето решение, събора на Рожен да 
се проведе през 2019 г., а не през 2020 год.; 

              2.Как са изпълнени поетите задължения от страните по договора за 
сътрудничество, сключен между община Смолян и Сдружение „Рожен – наследство в 
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бъдещето“, разписани в раздел ІІІ-ти / трети/ от Договора? Има ли неизпълнени 

задължения от страните и какви са причините за неизпълнение? 

            29-24-14 

 

             IV. Задължава Кмета на община Смолян г-н Николай Мелемов в подходящ 

срок, но не по-късно от един месец след приключване на Събор „Рожен“2019 година, 
да представи пред Общински съвет пълен финансов отчет за направените разходи от 
бюджета на община Смолян, във връзка с организацията и провеждането на Събор 

„Рожен“2019 година. Към отчета да бъдат приложени относимите към него документи. 

            29-24-16 

 

              V. Задължава Кмета на община Смолян г-н Николай Мелемов в подходящ 

срок, но не по-късно от един месец след приключване на Събор „Рожен“2019 година, 
да представи пред Общински съвет пълен финансов отчет на получените дарения и 

начина на разходването им /по видове и размер/, във връзка с организацията и 

провеждането на Събора „Рожен“ 2019 г. Към отчета да бъдат приложени относимите 
към него документи. 

              29-24-20 
 

               VІ. Общински съвет задължава Кмета на община Смолян да организира 
представително социологическо проучване до население. Хората, които желаят могат 
да дават предложения и на сайта на Община Смолян, относно – какъв да бъде по своя 
вид и характер бъдещият Събор „Рожен“. След обобщаване на предложенията и 

социологическото проучване и провеждане на публично обсъждане, да се изготви 

статут на бъдещия събор “Рожен“, който да бъде внесен за одобряване от Общинския 
съвет. 

        29-24-19 
 

              VІІ. Възлага на организаторите на Събора „Рожен“ и на всички останали 

събори, да осигурят на всички жители на община Смолян, които са в неравностойно 

социално положение и желаят да извършват търговска дейност, подходящи площи за 
тази им дейност, без да заплащат такси. Допуска предварително изпълнение на 

настоящата точка от  решението по реда на чл. 60 от АПК. 

        29-24-21 

 

ПО ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Откриване на процедура за определяне 

на съдебни заседатели и създаване на временна комисия за провеждане на 

процедурата по избора. 

ДОКЛАДВА: Група общински съветници 

 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Преминаваме към следваща точка от дневния ред. За да я 
проведем, трябва да си изберем временно водещ заседанието. Предлагам г-н Мирчев да 
направи това. Който е „за“, моля да гласува. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 19, „ПРОТИВ“ – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0. 

ДАНЧО КИРЯКОВ: С 19 „за“ предложението се приема. Заповядайте, г-н Мирчев! 
(Общинският съветник Петър Мирчев зае мястото си на временно водещ 

заседанието на Общинския съвет по т. 2 от дневния ред.) 
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ПЕТЪР МИРЧЕВ: Уважаеми колеги, благодаря за гласуваното доверие! Преминаваме 
към разглеждане на точка втора от дневния ред. Зачитам точката. 
(Стефан Сабрутев, от място: Процедура.) 

ПЕТЪР МИРЧЕВ: Заповядайте! 
СТЕФАН САБРУТЕВ: Тъй като в предходната точка гласувахме предварително 
изпълнение, а кметът на Община Смолян отсъства от залата, искам да го поканите, за 
да ни даде отчет по точка първа. 
(Димитър Кръстанов, от място: Няма как. Сериозна е ситуацията.) 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Уважаеми колежки, отидете до стаята на кмета, стига да е тука, и 

го поканете. 
ПЕТЪР МИРЧЕВ: Уважаеми колеги, преминаваме към разглеждане на точка втора от 
дневния ред. Зачитам точката. „Откриване на процедура за определяне на съдебни 

заседатели и създаване на временна комисия за провеждане на процедурата по избора. 
Давам думата на вносителя. 
ДАНЧО КИРЯКОВ: Уважаеми колеги, известени сме от Окръжен и от Апелативен съд 

– Смолян за това, че изтича мандата на съдебните заседатели. И в наше задължение и 

право е да изберем нови такива. В тази връзка, за да вървят срокове, които се изискват 
от закона, за да се приемат предложения за това, моля да разгледаме тази точка и да 
дадете вашите предложения и да приемете комисия, която трябва да е временна 
комисия, касаеща избора на съдебни заседатели. Да бъде внесена докладна записка за 
гласуване в Общински съвет. 
ПЕТЪР МИРЧЕВ: Колеги, разкривам дискусия. Г-н Кръстанов, заповядайте! 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Благодаря ви, уважаеми г-н Мирчев! Г-н председателю, 

колеги! Изключително важна, изключително отговорна мисия има Общинският съвет. 
Аз само ще подчертая отново, че властите в нашата република са независими, но те 
комуникират помежду си и както взаимно се възпират и контролират, така и 

координирано се допълват, за да решават важни обществени проблеми. Предлагам 

много категорично да подкрепим тази докладна, за да спестим малко време и 

своевременно да се подходи така, че да се създадат условия и да се изберат 
изключително подготвени, почтени и отговарящи на изискванията граждани, които да 
участват в работата на Окръжния и кой съд, защото казахте Апелативен, г-н 

председателю. 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Да. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: До колкото знам няма Апелативен съд. 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Няма значение. 
(Кирил Хаджихристев, от място: Писмата са от там.) 

ДАНЧО КИРЯКОВ: По наказателни дела това е изискване на Апелативен съд. 

ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: За Апелативен съд, но кой Апелативен съд само да 
уточните? 

ДАНЧО КИРЯКОВ: В Смолян нямаме Апелативен съд. 

ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Най-вероятно Пловдивският апелативен съд. 

(Кирил Хаджихристев, от място: Писмата са само от Апелативен.) 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Да, писмата са от там. 

ПЕТЪР МИРЧЕВ: Г-н Кръстанов, в проекта за решение на докладната ясно е посочено 
Районен съд и Окръжен съд, а писмата, които са дошли до председателя, те са от 
Апелативен съд – Пловдив. 
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(Димитър Кръстанов, от място: Значи заседатели за Районен и Окръжен съд.) 

ПЕТЪР МИРЧЕВ: Точно така. 
ДАНЧО КИРЯКОВ: Окръжен и Районен съд. 

ПЕТЪР МИРЧЕВ: Заповядайте, г-н Хаджихристев. 
КИРИЛ ХАДЖИХРИСТЕВ: На заседанието на Правната комисия беше взето решение, 
то така е и по изискване, 7-членна комисия. Там бяха помолени председателите на 
групи или представители на групи да подадат своите заявки за членове на комисията. И 

мисля… 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Има такава, да. 
КИРИЛ ХАДЖИХРИСТЕВ: Моля ви да ги зачетете, за да е по-голяма оперативност. 
ПЕТЪР МИРЧЕВ: Уважаеми колеги, проектът за комисия за избор на съдебни 

заседатели е в състав следния: Димитър Николов, Ивайло Халваджиев, Михаил Генчев, 
Стефан Сабрутев, Валентин Цолов, Кирил Хаджихристев, Милен Журналов. Имате ли 

други предложения? Заповядайте, г-н Николов! 
(Димитър Николов, от място: От място ще се изкажа. Правя си отвод, защото съм 

председател на една комисия за ресоциализация на затворниците и си правя отвод. 

ПЕТЪР МИРЧЕВ: При това положение колеги, имаме шест кандидатури. Г-н 

Безергянов, заповядайте! 
АНГЕЛ БЕЗЕРГЯНОВ: При така стеклата се ситуация, предлагам от нашата група друг 
кандидат и това е г-жа Екатерина Гаджева, която да влезне в състава на Комисията по 

избор. 

ПЕТЪР МИРЧЕВ: Колеги, други предложения по докладната и по състава на 
комисията?  

ДАНЧО КИРЯКОВ: Само да кажа, дочух въпрос срок на комисията за работа. Тя е с 
приключване на тази задача, тя е временна комисия. Освен това, по закон след 

приемане на нашето решение и влизането му в сила, има срок от едни дни, в които се 
приемат заявления, както е описано в докладната, заявления от граждани, които желаят 
да извършват тази дейност. Има ред правила, по които те могат или не могат да бъдат 
приети. 

ПЕТЪР МИРЧЕВ: Колеги, други предложения? 

(Димитър Кръстанов, от място: Няма.) 

ПЕТЪР МИРЧЕВ: Колеги, други предложения? Не виждам. Предлагам да прекратим 

разискванията. Моля, който е съгласен, да гласува „за“. 

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

ПЕТЪР МИРЧЕВ: С 18 „за“, без „против“ и „въздържали се“, колеги, прекратяваме 
разискванията. Имайки предвид така предложения проект за комисия, същият ще 
влезне в точка II от така предложените проекти за решение в докладната и имайки 

предвид прекратените разисквания, подлагам на гласуване самата докладна записка с 
така предложената комисия, която я вмъкваме във II римско от самият проект за 
решение към докладната. Явно гласуване, колеги. Моля, който е съгласен с така 
предложената докладна и избраната комисия, моля да гласува „за“. 

ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 19, „ПРОТИВ“ – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0. 

ПЕТЪР МИРЧЕВ: С 19 „за“, без „против“ и „въздържали се“, колеги, приехме 
докладната записка.  

  Общинският съвет след като се запозна с докладната записка на Кмета на 
Община Смолян – НИКОЛАЙ ТОДОРОВ МЕЛЕМОВ, на чл.21, ал.1, т.1 и т.23 от 
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Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.67, чл.68 и чл.68а от 
Закона за съдебната власт, чл.8 от Наредба №7/28.09.2017 г. за съдебните заседатели, 

 

Р Е Ш  И :  

 

I. Открива процедура за определяне на съдебни заседатели с мандат 2020 г. – 

2024 г. за Районен съд – Смолян и Окръжен съд - Смолян и утвърждава следните 
условия, ред и правила за нейното провеждане:  

1. Кандидати за съдебни заседатели могат да бъдат дееспособни български 

граждани, които отговарят на следните условия:  
1.1. възраст от 21 до 68 години;  

1.2. имат настоящ адрес в община Смолян, която попада в рамките на съдебния 
район на Районен съд – Смолян и Окръжен съд - Смолян; 

1.3. имат завършено най-малко средно образование;  
1.4. не са осъждани за умишлено престъпление, независимо от реабилитацията;  
1.5. да не страдат от психически заболявалия;  
1.6. да не са съдебни заседатели в друг съд;  

1.7. да не са общински съветници от съдебния район на Районен съд – Смолян и 

Окръжен съд - Смолян;  

1.8. да не участват в ръководството на политическа партия, коалиция или 

организация с политически цели;  

1.9. да не работят в съд, прокуратура, следствени органи, Министерството на 
вътрешните работи или в други органи от системата за национална сигурност, 
намиращи се в съдебния район на Районен съд – Смолян и Окръжен съд - Смолян;  

1.10. да не е избиран за съдебен заседател повече от два последователни мандата 
към същия съд.  

 

2. Утвърждава образци на документи, както следва:  
2.1. заявление за кандидатстване за съдебен заседател, (приложение №1, 

приложение №1а) 
2.2. декларация за липса на обстоятелства по чл.67, ал.3 от ЗСВ, (приложение 

№2, приложение №2а);  
2.3. декларация за съответствие с изискването на чл.69, ал.2 от ЗСВ, 

(приложение №3, приложение №3а); 
2.4. писмено съгласие по чл.68, ал.3, т.7 от ЗСВ (приложение №4, приложение 

№4а); 
2.5. данни за лицата по чл.68, ал.3, т.5 от ЗСВ (приложение №5).  

 

3. В срок до 1/един/ месец от датата на обявяване на настоящото Решение, 
кандидатите за съдебни заседатели в Районен съд – Смолян и Окръжен съд - Смолян, 

подават в деловодството на Общински съвет - Смолян документите по т.2. от 
настоящото решение, към което прилагат следните документи:  

3.1. подробна автобиография, подписана от кандидата;  
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3.2. нотариално заверено копие от диплома за завършено образование; 
3.3 медицинско удостоверение, че лицето не страда от психическо заболяване;  
3.4. данни за контакт на две лица, към които общинските съвети да се обръщат за 

препоръки;  

3.5. мотивационно писмо;  

3.6. писмено съгласие;  
3.7. декларация за липса на обстоятелствата по чл. 67, ал. 3;  

3.8. документ за извършена проверка по реда на Закона за достъп и разкриване 
на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към 

Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия, ако са 
родени преди 16 юли 1973 г. 

3.9. декларация за съответствие с изискването на чл. 69, ал. 2 от ЗСВ. 

 

II.Създава временна комисия в състав от 7 члена:   
  

Членове: Валентин Цолов 
Членове: Екатерина Гаджева 
Членове: Ивайло Халваджиев  
Членове: Кирил Хаджихристев 
Членове: Михаил Генчев 
Членове: Милен Журналов 
Членове: Стефан Сабрутев 

 

1. Поставя следните задачи на временната комисия:  
- да извърши проверка на документите на кандидатите, подали заявления за 

съдебни заседатели за Районен съд – Смолян и Окръжен съд – Смолян и изготви 

доклад и списък на допуснатите кандидати;  

- да публикуват на интернет страницата на Общински съвет - Смолян, най-малко 

14 дни преди датата на изслушването по чл. 68а от Закона за съдебната власт, списъкът 
на допуснатите до участие кандидати, заедно с техните автобиографии, мотивационни 

писма и препоръки и документи по чл.68, ал.3, т.9 от същия закон. Най-малко 10 на сто 

от лицата, които се включват в списъка, трябва да са с квалификация в областта на 
педагогиката, психологията и социалните дейности; 

 - да проведе, в свое открито заседание, изслушване на кандидатите, при 

спазване изискванията на чл.68а, ал. 1 - 3 от ЗСВ и състави доклад за протичането му и 

протокол от изслушването, които да публикува на интернет страницата на Община 
Смолян; 

- да изготви и внесе в Общински съвет - Смолян докладна записка с проект за 
решение - предложение за определяне на съдебните заседатели при Районен съд – 

Смолян и Окръжен съд - Смолян за мандат 2020 г. - 2024 г., като приложи към 

докладната и протокола от изслушването и доклада от провеждането му. 
2. Определя срок за приключване на работата на временната комисия - до 5/пет/ 

дни преди последното заседание на ОбС Смолян.  
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3. Възлага на председателя на Общински съвет - Смолян да обяви откриването 

на процедурата за определяне на съдебни заседатели и условията, реда и правилата за 
нейното провеждане, съгласно настоящото решение, като изготви съобщение, което да 
публикува интернет страницата на Общински съвет – Смолян и Община Смолян, в 
електронните медии, както и да се постави на информационното табло на входа на 
сградата на Община Смолян. 

4. На основание чл.60, ал.1 от АПК, допуска предварително изпълнение на 
настоящото решение, с оглед защитата на особено важни обществени интереси, 

свързани с осигуряване на съдебни заседатели при Районен съд – Смолян и Окръжен 

съд - Смолян, спазване на сроковете съгласно Закона за съдебната власт и с оглед 

опасността от закъснението на изпълнението на настоящото решение.  
 

ПЕТЪР МИРЧЕВ: И тъй като… Заповядайте, г-н Хаджихристев, процедура. 
КИРИЛ ХАДЖИХРИСТЕВ: Аз искам само да предложа председателят да определи 

ден за събиране на комисията, за да може да си изберат председател и да почнат 
работа. 
ДАНЧО КИРЯКОВ: Нека да влезне решението в сила и ще определим такъв ден, 

когато влезне решението в сила. Вие избраните ще си изберете и председател, така е 
редно. Аз единствено ще ви известя, че е време да се съберете. Спокойно, има доста 
време. 
ПЕТЪР МИРЧЕВ: Колеги, имайки предвид протеклото гласуване по точка 2 от 
дневния ред, давам думата на г-н Киряков като председател на Общинският съвет. 
ДАНЧО КИРЯКОВ: Уважаеми колеги, поради изчерпване на дневния ред… 

(Стефан Сабрутев, от място: Г-н кмета е дошъл.) 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Няма го. 

(Стефан Сабрутев, от място: Как да го няма?) 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Г-н кмете, заповядайте! Г-н кмете, общинските съветници 

пожелаха да дойдете на заседанието, тъй като е допуснато предварително изпълнение 
по точка 1 и искат да отговорите на въпросите, които касаят тази точка 1. 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Коя точка? 

(Стефан Сабрутев, от място: Процедура, г-н председател.) 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Заповядайте, г-н Сабрутев! 
СТЕФАН САБРУТЕВ: Г-н председател, тъй като г-н кмета отсъства от заседанието до 
момента, хубаво е да го запознаете с решенията, които сме взели, кои са с 
предварително изпълнение и съответно да е запознат и да даде отчет разбира се. 
ДАНЧО КИРЯКОВ: Значи решението, г-н кмете, което беше прието преди малко е, че 
Общинският съвет ви задължава да запознаете Общинският съвет с извършените от вас 
и общинска администрация до момента фактически и правни действия по 
организацията и провеждането на събора в периода 19-21 юли, както и.., но тука вече в 
писмена форма, това само ви известявам, няма да можете сега явно, както и в писмена 
форма да дадете информация в хронологичен вид за събора от 2015-та насам как се е 
стигнало до провеждане на събора с тази асоциация, имало ли е процедура, проведени 

разговори, сключен договор и др. Но това е за писмено, евентуално за следваща сесия. 
И евентуално сега да отговорите на тези въпроси. 

(Стоян Иванов, от място: Нали отговори? Колко да отговаря?) 
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НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: На кои въпроси? Г-жа Аръчкова е тука. Сега е 12 часа. Значи 

от 9 до 12 часа – 3 часа какво е правено? 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Уважаеми колеги… 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Само да ви обясня. В Общинска администрация има 
структура, която сте гласували и вие. Във всяка област има заместник-кметове и 

надолу служители, които имат ценз за тази работа. Много пъти съм казвал, аз не съм 

пенкилер. Аз каквото имаше да кажа, го казах. Ако трябва, пак да го повторя. А 

Аръчкова беше тука, Караколев беше тука и смятам, че каквито и въпроси да сте 
задали, са ви отговорили. Какво повече да ви отговоря аз? Кое точно и конкретно не е 
ясно? 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Нямам представа. Да кажат вносителите евентуално. 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Сега ще викнем Аръчкова, пак да дойде да ви даде цифри. 

СТЕФАН САБРУТЕВ: Става въпрос за писмените отговори и имах предвид г-н кмета 
да е запознат какво сме гласували. 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Ще бъда запознат естествено. 

СТЕФАН САБРУТЕВ: Защото вие отсъствахте, сигурно сте имали важна причина за 
това нещо. 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Естествено. 

СТЕФАН САБРУТЕВ: Тъй като все още сте действащ кмет на Община Смолян, би 

трябвало да присъствате от уважение към Общинският съвет. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Аз бях тук и ви казах, каквото имах да кажа. 
СТЕФАН САБРУТЕВ: Бяхте само в началото, а цялата дискусия щеше да е интересна 
за вас. Да видите какво питаме, как гласуваме. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Аз съм я чул. 

СТЕФАН САБРУТЕВ: Вашите общински съветници как казаха, че нямат против да 
има прозрачност, пък после гласуваха „против“ една от точките и така нататък. Г-н 

кмете, аз искам само да кажа… 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Конкретен въпрос има ли? 

СТЕФАН САБРУТЕВ: Конкретният въпрос ми е, хубаво е да съблюдавате, все пак има 
още малко време до октомври, че все пак Общинският съвет е законодателния орган, а 
вие сте изпълнителен орган. 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Така е. 
СТЕФАН САБРУТЕВ: Ние сме взели някакви решения и очакваме от вас да ги 

изпълните. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Така е, г-н Сабрутев. 
СТЕФАН САБРУТЕВ: В тази връзка.. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Последният месец има всяка седмица сесия. 
СТЕФАН САБРУТЕВ: Така трябва да бъде, да се информират хората. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Вие си имате докладна, обсъждайте си я. Какъв ви е 
проблема? 

СТЕФАН САБРУТЕВ: Вие какъв сте в тази зала? Ние си имаме докладна! Значи ние 
общинските съветници може да присъстваме на вашите докладни, а вие не можете на 
нашите докладни. Не може така! След това искам да обърна внимание, че в точка 7 

приехме предварително изпълнение, хубаво е да ви зачете председателят и хубаво е да 
вземете веднага мерки, защото може би ще се появят желаещи днес-утре да търгуват на 
Роженският събор. Благодаря! 
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ДАНЧО КИРЯКОВ: Поради изчерпване на дневния ред, уважаеми колеги, закривам 

заседанието! Какво, г-н Топов? Заповядайте! 
ФИЛИП ТОПОВ: Г-н председател, аз в интерес на истината моля да уважим желанието 

на кмета да му бъдат зададени конкретни въпроси. 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Ама три часа защо не ги зададохте? 

ФИЛИП ТОПОВ: Отново напуска заседанието. Явно, че му действам като много лош 

дразнител. Нямам идея! Той иска човека да му зададем конкретни въпроси, вие 
закривате заседанието. 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Аз не мога да отговарям от чуждо име, г-н Топов. 
ФИЛИП ТОПОВ: Как така? Лишавате го, дето се вика, от право да узнае за какво е 
тука! 
(Димитър Кръстанов, от място: „Вие, ние..“ това звучи много лошо, колеги. Извън 

протокола. Вашите докладни, нашите докладни, аз ще излизам, вие няма да излизате. 

Моля ви се! Значи падаме на ниво, което… Говорим си тука вече, извън протокола. 

„Вие обсъждате, ние присъстваме, ние не присъстваме“. Говоря за присъствието на 

кмета. Абсолютно задължително е участието му в тия заседания. Г-н председателю, 

обърнете му внимание!) 

 

 

(Заседанието на Общинския съвет беше закрито в 12.15 часа.) 
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