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ДОКАЛАДНА ЗАПИСКА 

от адвокат Филип Топов и Кирил Хаджихристев - общински съветници в Общински 

съвет Смолян 

ОТНОСНО: Приемане на решение за осигуряване на финансови средства с цел 

възстановяване на компрометираната ограда около дворното пространство на Българо-

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

Райково, улица „Искър“ №8 

Уважаеми общински съветници, 

Няколко граждани от квартал Райково ни потърсиха за съдействие в качеството 

ни на общински съветници относно съществуващ от доста години битов проблем, касаещ 

неограничения достъп на външни лица, до необезопасеното дворно пространство на 

Българо-германския център за професионално обучение в кв. Райково улица „Искър“ №8. 

Същите заявиха, че преди няколко години по необясними причини е премахната 

част от съществувалата предпазна ограда с която е било обезопасено дворното 

пространство на бившата детска градина. Според тях, ако премахването на част от 

оградата се е налагало за осъществяване на инфраструктурни мероприятия при 

обособяването на Българо-германския център, е следвало след тези мероприятия тя да 

бъде възстановена. 

Сочат, че разграденият двор на Българо-германския център ежедневно след 

работно време и почивните дни се е превърнал в място, където се събират всякакви 

хора, включително непознати и със странно поведение лица. По голямата част от тях са 

непълнолетни и малолетни. Те системно нарушават обществения ред, употребяват 

алкохол и цигари. До късно общуват на висок тон, използват неприлични вулгарни изрази 

и извършват непристойни прояви. На следващия ден дворът е осеян с празни бутилки, 

фасове и други предмети. 

Всичко това смущава живущите наблизо хора. С тези прояви, освен че 

ежедневно се нарушава общественият ред, се създават условия и за извършване на 

престъпления. Споделиха, че на два пъти през месец април 2016 година са изпращали 

жалби, придружени с подписки до кмета на Смолян и директора на Българо-германския 

център, но резултатът, според тях, е нулев, а отговорът от кмета Мелемов е формален. 

Ежедневният тормоз, особено през тъмната част на денонощието продължава и до 

момента. 

С писмо отговор от 01.06.2016 година по повод постъпила жалба от две 

семейства Ц. и И., Община Смолян е посочила. С цел обезопасяването на дворното 
пространство на центъра и ограничаване  



 

 

достъпа на външни лица е НЕОБХОДИМО да бъде изградена ограда от южната страна 
и да се направят два портала от югоизток и североизток. Община Смолян не разполага 
със средства, но ще търси възможности за тяхното осигуряване във възможно НАЙ-

КРАТКИ СРОКОВЕ, за предприемане на необходимите мерки за обезопасяване на 

дворното пространство на центъра. 
Явно поради липсата на конкретен резултат, и прехвърляне на отговорностите, 

жителите са потърсили, чрез заявление за достъп до обществена информация с входящ 

№00002/16.03.2017 година как и при какви условия този обект е предаден за ползване на 

БГЦПД в квартал Райково, как е премахната оградата и процедурата по промяна 

предназначението му. 

В изготвената писмена справка, кметът на Община Смолян сочи: ,Jlpu 

изпълнението на обект: ”.Преустройство на ОДЗ в център за обучение” град Смолян са 
изпълнявани само видовете строително-монтажни работи, свързани с 
преустройството на съществуващата сграда. Вертикалната планировка, в т. ч. 
оградата, НЕ Е ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА с изпълнителя. Към справката са приложени и 

няколко решения, взети от Общинския съвет Смолян. 

С оглед създаване на по-добра организация и предприемане на адекватни 

действия за ограничаване нарушенията на обществения ред и недопускане извършване на 

противообществени прояви в „разградения” двор на ДП БГЦПО, квартал Райково, град 

Смолян, на основание с чл.21 ал.1 точка 6 и точка 8 от ЗМСМА, предлагаме следния 

проект за РЕШЕНИЯ; 

1. Общинския съвет възлага на кмета на община Смолян да разпореди проверка 

за установяване на действителното фактическо и правно положение с масивна сграда - 

бивше III ОУ „Мария Иванова-Наталия”, находяща се в УПИ VIII кв.109 по ПУП на град 

Смолян, кв. Райково и масивна двуетажна сграда в УПИ V-детски ясли в кв.105 по ПУП 

на град Смолян кв. Райково. На следващото заседание на Общинския съвет кметът да 

внесе информация за резултата от тази проверка. 

2. Съгласно изготвения проект да се изчисли стойността на оградата и двата 

портала. 

3. След изчисляване на всички разходи по възстановяване на оградата около ДП 

БГЦПД да внесе предложение за актуализация на бюджет 2019 година с цел осигуряване 

на необходимите средства за това. 

4. До изпълнение на Решенията по 1 ,2 и 3, съвместно с ОД на МВР Смолян да 

набележат мерки за по-ефективен ежедневен контрол и видео наблюдение на проблемния 

терен за ограничаване нарушаването на обществения ред и недопускане извършването на 

противообществени прояви и престъпления. 

 

 

07.06.2019 г. 

 

ВНОСИТЕЛИ: /П/ 

 

 

 


