
Право на отговор 
 
Ако някой носи вина за проваленото заседание, то това не съм аз или който 
и да е от общинската администрация 
 
Право на отговор по повод публикувана статия в бр. 17 от  2-5 март  т.г. 
със заглавие „Мелемов провали заседание на Общинския съвет с 67 точки“   
 
Уважаеми  господин Маринов, 
Отдавна целият град е свидетел на крайно тенденциозните статии във 
Вашия вестник и искам да се „извиня“, че не намирам за необходимо да 
отговарям на множеството безпочвени и субективни умозаключения /не 
мога дори да ги нарека и твърдения /, с които пълните страниците си.  
Не мога да остана обаче безразличен към последното Ви заглавие на първа 
страница. Макар да ме ласкае, че в областта няма по-солидна новина от 
тази, съм длъжен да Ви информирам, че е добре първо да се подготвите, 
след което да „обогатявате“ и заблуждавате читателя, в което очевидно сте 
професионалист.  
Ето малко факти, а не умозаключения. В качеството ми на кмет заедно с 
цялата администрация съм подготвил и внесъл 67 докладни записки на 
вниманието на общинските съветници. Всички те са жизнено важни за 
много граждани на общината, а не за кмета. Описаните докладни са 
разгледани в съответните комисии на Общинския съвет, след което са 
намерили място в дневния ред, който беше утвърден от Общинския съвет.  
По време на заседанието  групата на КРОС, БСП и някои „достойни“ 
представители от ГЕРБ решиха да спретнат един етюд, което е тяхна воля 
и отговорност. Като достоен човек реших да се оттегля, докато се изиграе 
сценарият, който впрочем беше надлежно написан и раздаден на някои 
съветници, за да не пропуснат някоя реплика или антракт.  
Независимо от това мое решение, докладните записки са внесени по 
надлежния ред и Общинският съвет при желание можеше да ги разгледа, 
съответно да ги одобри или отхвърли.  
След финала на режисираната от КРОС постановка, председателстващият 
не ме потърси, за да ме уведоми, че е избран нов председател. Не предприе 
каквото и да е действие, с което да покаже, че иска мнението ми като кмет 
по внесените докладни записки. Факт е, че 7 дни по-рано съм обективирал 
своята воля, подписвайки всички докладни.  
При закриването на заседанието присъстваха много служители на 
общината, включително и заместник-кметовете. Аз в нито един момент не 
съм оттеглял докладните. Така че, г-н Маринов, Ви моля следващият път 
да се подготвите поне малко преди да направите гениалното 
умозаключение, че кметът е провалил общинско заседание.  



Действията на кмета и администрацията са в унисон с действащото 
българско законодателство и нямаше никаква пречка за новоизбрания 
председател да ги подложи за разглеждане и гласуване. Нещо повече – 
Общинският съвет беше длъжен да ги разгледа и по закон, и заради 
жителите на общината. Ако някой носи вина за проваленото заседание, то 
това не съм аз или който и да е от Общинската администрация.  
Пиша това,  като дълг към всички граждани на Смолян. Отговарям заради 
всички хора, които оценяват моята работа и ми дадоха пълно доверие в 
края на 2015-та година. Заявявам, че повече от пет години досега работя и 
ще продължавам да работа в техен интерес и не бих желал нашите 
съграждани да бъдат подвеждани от съждения и заключения на напълно 
некомпетентен по темата човек. Съветвам Ви въпреки явната борба във 
Вас дали да бъдете журналист или политик, да заложите на една насока, в 
която да се развивате наистина качествено. Ако пък продължите в насоката 
„специалист по всичко“, моля поне се подготвяйте прилежно по темите. И 
още един съвет ще си позволя, макар и непоискан. Време е да оповестите 
на видно място във вестника, че е партийно издание на ДСБ или „Нова 
Република“,  в интерес на почтеността към Вашите читатели и да 
премахнете слогана „Животът в Родопите“. Вие не отразявате живота в 
Родопите какъвто е, а го изопачавате.  
Най-искрени поздрави и пожелания за бъдещи успехи на Вас и 
поддръжниците Ви ! 
С уважение: 
Николай Мелемов, кмет на Община Смолян 
 


