
ЧРЕЗ
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА
ОБЩИНСКИ
СЪВЕТ-СМОЛЯН

ДО
КМЕТА НА ОБЩИНА 
СМОЛЯН

ОБЩИНА СМОЛЯН 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- СМ ОЛЯН

П И Т А Н Е
от общинските съветници Кирил Хаджихристев и Филип Христов Топов 
на основание чл.18 ал.1 т.4 от Правилника за организацията и дейността на общинския 
съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.

ОТНОСНО:Изпълнение решение №761 взето с протокол 36 от 29.03.2018 година на 
заседанието на Общинския съвет Смолян

Уважаеми г-н Мелемов,

На заседанието на Общинския съвет проведено на 29.03.2018 година беше 
внесена докладна записка под №36 от дневния ред, с предложение да бъде прието 
Решение за Разрешаване изработването на проект за Подробен устройствен план- 
парцел арен план за обект:’’Обходен път Тикале-Влахово”, с трасе преминаващо през 
поземлени имоти с посочени идентификатори. Беше указано проектът да се изработи 
от правоспособни проектанти. Със същото решение Общинския съвет одобри задание 
за изработване на Подробен устройствен план-парцеларен план за обект:Обходен път 
„Тикале-Влахово”. С оглед изключителната важност по изработването на този ПУЛ, 
на основание чл.60, ал.1 от АПК Общинския съвет допусна предварително 
изпълнение на това решение.

Няма да се спираме върху подробностите и развилите се събития, след 
активизирането на срутището в началото на месец март 2018 година по пътя Смолян 
-Мадан в района на разклона за с.Тикале.
Следва обаче да припомним, че след активирането на срутището фирма „ТРЕЙС” 
започна неговото разчистване.Непосредственно след това в района на срутището 
дойдоха първо г-н Дончо Атанасов шеф на АПИ и министър Нанков. Коментарите 
бяха, че това е най-голямото срутище в България, че овладяването му ще продължи 
до края на годината, че това ще струва към 8 -10 милиона лева, което налага 
ИЗГРАЖДАНЕТО НА НОВ ОБХОДЕН ПЪТ „Тикале-Влахово”. Разчистването на 
срутището беше преустановено и започна скоростно изграящане на обходния път.

Изпълнеието му започна без съответните проекти, разрешителни и т .н ., като 
„горски път” въпреки действителните намерения по използването му, заявени от 
господин Атанасов и г-н Нанков. След завършването му беше пуснат в експлоатация 
при явно заобикаляне на нормативните изисквания. От тогава и до момента по него 
,ежедневно преминават превозни средства до 12 тона, включително и автобуси с 
пътници.

На заседанието на 29.03.2018 година, поради многото противоречиви 
„експертни” заключения, предложихме Общинския съвет да потърси съдействие от 
Министър Председателя г-н Борисов за да се установят всички причини довели до



активиране на срутището и ускоряване процеса на овладяването му, което 
предложение общинския съвет не прие.За проведената дискусия по точка 36 от 
дневния ред /виж Протокол №36/29.03.2018 година/.

На заседание на Общинския съвет проведено на 07.06.2018 година, групата 
общински съветници от КРОС, внесоха питане, като точка 32 от дневния ред пак по 
същата злободневна тема, по което няма отговор и до момента./Виж протокол 
№38/07.06.2018 година/.

Поради липсата на информация относно действителното състояние и 
овладяването на срутището и прибързаното пускането в експлоатация на видимо 
опасния обходен път Тикале- Влахово, се създаде социално напрежение с последвали 
редица спонтанни протестни действия от страна на гражданите. На заседанието 
проведено 02.08.2018 година се проведе дебат относно създалото се напрежение сред 
хората, необоснованото забавяне по овладяване на срутището и пускането в 
експлоатация в нарушение на нормативните изисквания обходен път Тикале -  
Влахово.Съгласно Правилника на Общинския съвет, в хода на разискванията, в 
писмен вид до председателя беше изготвен ПРОЕКТ за декларация с искане за 
съдействие отново от г-н Министър Председателя Бойко Борисов. След последвалите 
дебати новото мнозинство ГЕРБ-ДПС я отхвърли, чрез отлагане разглеждането на 
тези въпроси, с наивното обеснение, че декларацията следва да се преработи. / Виж 
протокол №41/02.08.2018 г. от заседанието на Общински съвет Смолян/.

♦ Факт е, че обходния път Тикале -Влахово е видимо опасен. Асфалтовата 
настилка на места вече е компроментирана, прекомерно големия наклон на пътя и 
„висящите” над пропастта мантинели, ежедневно поставят на изпитание водачите и 
пътниците на преминаващите по него превозни средства. С наближаване на есенно- 
зимния период се налага въпроса НЕ ДАЛИ а КОГА по този път ще възникне пътно
транспортно произшествие, недай си боже с непредвидими резултати.

В тази връзка, на основание чл.ЗЗ, ал.1, т.4 от ЗМСМА и на основание чл.18 ал.1 т.4 
от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и 
взаимодействието му с общинската администрация молим НА СЛЕДВАЩОТО 
ЗАСЕДАНИЕ на Общинския съвет / вероятно на 11.09.2018 г./ да ни отговорите УСТНО 
по долу посочените въпроси!

1 Защо и по какви причини до мемента не е изпълнено Решение № 761 взето на 
заседанието на Общинския съвет проведено на 29.03.2018 година?

2. Има ли възложено изработване на ПУП-парцеларен план за обект „Обходен път 
Тикале-Влахово”, на кого е възложено и на какъв етап е изпълнението му?

3. При изготвянето на проекта, ще бъде ли спазено сегашното трасето и наклона на 
вече съществуващия обходен път, или ще бъде предложен по-безопасен вариант?

3. На каква стойност възлизат извършените СМР до момента по обходен път 
„Тикале-Влахово”, изграждан от АПИ по „одобреното ” от Общинския съвет 
споразумение?Правен ли е поне опит да се изчислят загубите, които гражданите, бизнеса , 
общината и държавата са претърпяли до момента от това забавено решаване на проблема?

4. На какво основание и по чие нареждане е пуснат в експлоатация обходния път 
„Тикале-Влахово”, по който месеци наред вече се движат всякакви превозни средства до 12 
тона?Какъв е неговия характер- горски, тракторен, общински, републикански и т.н.

5. Смятате ли с оглед очакваното влошаване на метерологичните условия, този път 
да бъде изцяло затворен за превозни средства с цел недопускане на ПТП.
31.08.2018 година С УВАЖЕНИЕ:

/Кирил Хаджихристев/

/Филип Топов/


