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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 

№ 34 

 

Днес, 06.02.2018 година, от 14.00 часа, в Сесийна зала на Община Смолян се 
проведе заседание на Общински съвет – Смолян, на основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от 
Закона за местното самоуправление и местната администрация. 

Присъстваха: 29 общински съветници. 

 

Заседанието беше открито и ръководено от председателя на Общинския съвет 
– Димитър Кръстанов. 
 

 

ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ – председател на Общински съвет – Смолян: Добър ден! 

Уважаеми съграждани, уважаеми госпожи и господа общински съветници, 

уважаеми г-н кмете, уважаеми госпожи и господа кметове на населени места! 
Уважаеми представители на Общинската администрация, на печатните и 

електронните медии! В залата присъстват 24 общински съветници. Откривам 

заседанието на Общински съвет – Смолян, днес 6 февруари, 14.00 часа, по 

предварително обявен дневен ред. Позволете ми най-напред да ви информирам, че 
са постъпили уведомления от г-н Петър Мирчев и от г-жа Мария Семерджиева 
индиректно, общински съветници, че ще закъснеят за част от заседанието днес. 
Едновременно с това да ви информирам, че са постъпили допълнителни докладни 

записки, които са обсъдени в Постоянните комисии на Общинския съвет и ви 

предлагам при обсъждането на дневния ред да ги включим и да гласуваме тяхното 

обсъждане днес. Това е докладната записка във връзка с предстоящото събрание на 
Асоциация ВиК като точка 25 от нашия проект за дневен ред, а именно: Определяне 
позицията на Община Смолян при участието на редовно заседание на Общото 

събрание на Асоциацията по ВиК на обособена територия Смолян, и като 

допълнителна точка 26, която ви предлагам да включим в дневния ред, докладната 
записка от кмета на общината относно даване съгласие за отпускане на еднократна 
финансова помощ на семейство Илчеви, пострадало от природното бедствие на 18 

януари 2018 година. Уважаеми колеги, във връзка с изпълнението на нашите 
ангажименти по чл. 74, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на 
Общинския съвет и взаимодействието му с общинската администрация, за изказване 
по т. 3 от проекта за дневен ред се е записал гражданинът г-н Асен Каменов. И така, 
уважаеми колеги, разкривам дискусия по проекта за дневен ред. Имате думата. Г-н 

Стефан Сабрутев, ръководител на групата на БСП в Общинския съвет. Имате думата. 
СТЕФАН САБРУТЕВ: Добър ден на всички! Уважаеми г-н председател, уважаеми 

г-н кмет, колеги, кметове на населени места, наши съграждани! Имах едно искане 
към вас, г-н председател, чрез вас до кмета за отговор на въпроси, касаещи пряко 

приемането на бюджета, основната ни точка от дневния ред. Искам да питам дали 
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ще ми бъде отговорено, защото вие сте го предали като питане, а не като искане. В 

комисиите не получих отговор на въпросите. Бе ми обяснено от г-жа Аръчкова, че 
ще получим отговор на тази сесия. Дали е готов отговора? И ако е готов, искам да 
предложа да бъде първа точка отговорът на питането, тъй като въпросите касаят 
пряко общинския бюджет. Благодаря! 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Има две питания в проекта за дневен ред. Това е точка 27 

и това са питания от съветниците Стефан Сабрутев и г-н Филип Топов. Моля ви, г-н 

кмете, ако не възразявате, да отговорите в началото на заседанието на питанията. 
Ако прецените, да ги разделим – едното питане, което има отношение като 

информация към предмета на нашето обсъждане днес, а именно проекта за бюджет 
на Община Смолян, да отговорите в началото, а на питането, което има общинският 
съветник г-н Филип Топов, тъй като той има и изискване то да бъде в писмен вид, в 
края на заседанието. Но ваш е избора и ваша е преценката. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Уважаеми госпожи и господа общински съветници, колеги 

кметове, гости, съграждани! Аз имам подготвен отговор, но съм сигурен, че този 

отговор няма да удовлетвори г-н Сабрутев, тъй като въпросите, поставени в питането 

от т. 1 до т. 9, касаят годишното счетоводно приключване и предоставяне на 
годишните отчети за касово изпълнение, оборотните ведомости и друга отчетна 
информация за 2017 г., както и публикуване на годишните финансови отчети за 2017 

г. на бюджетните организации. 

(От залата: Г-н председателю, дневен ред.) 

ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Уважаеми колеги, кметът може да говори, и 

ръководителите на групи съветници разбира се, по всяко време, когато прецени. 

Имате думата, г-н кмете. Продължете, ако обичате. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Тоест с настоящото указание се определят реда и сроковете 
за съставяне и предоставяне на годишните отчети за касово изпълнение на бюджета 
и на сметките за средствата от Европейския съюз и сметките за чужди средства, така 
че в края на март по закон ще бъде даден този отчет. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Благодаря ви, г-н кмете. Така че, колеги, ние сме в 
процедура за обсъждане на проекта за дневен ред. Имате думата за становища, 
въпроси, изказвания и предложения. Отново искам да припомня, че точка 27 от 
проекта за дневен ред  е отговор на питания. Моля за отношение. Имате ли? Вдига 
ръка г-н Ангел Безергянов, ръководител на групата на ГЕРБ. Имате думата, г-н 

Безергянов. 
АНГЕЛ БЕЗЕРГЯНОВ: Уважаеми г-н кмет на община Смолян, уважаеми г-н 

председател на Общинския съвет, уважаеми колеги кметове на кметства, уважаеми 

колеги общински съветници, уважаеми граждани, уважаеми представители на 
масмедиите. Във връзка с дискусията по дневния ред аз имам едно конкретно 

предложение и по-точно за точка 1 – приемане на бюджета на Община Смолян за 
2018 година, като тази точка стане последна от нашия дневен ред. Както знаете, това 
е може би най-важната точка, която засяга като цяло и дава финансовата рамка за 
развитието и работата на Общината. Има така уведомления постъпили за закъснения 
на общински съветници, с което предлагам като цяло точка 1 да стане последна от 
нашия дневен ред. А относно въпросните питания, както знаете и по процедура, като 

цяло те са застъпени като последна точка от дневния ред и считам, че така би 
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следвало, ако предшестваме едно такова нещо, да нарушим нашия правилник. 
Благодаря, за което!  

ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Благодаря ви, г-н Безергянов! Ако трябва да бъдем 

коректни, в момента една доста сериозна група нарушават грубо правилника и 

продължават да го нарушават, но това от време на време явно се случва нашия 
Общински съвет. Има процедурно предложение, уважаеми колеги, точка първа от 
проекта за дневен ред, да отиде на 27-мо място, на последно място, а преди това да 
се занимаем с другите теми, които са залегнали в проекта. Има ли други становища? 

Има ли възражения това предложение? По това предложение има ли други 

предложения? Не виждам желаещи да се изкажат. Моля общинските съветници, 

които са съгласни да прекратим разискванията по проекта за дневен ред, да гласуват. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 27 „ПРОТИВ“ – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0. 

ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: С 27 „за“, без „против“ и „въздържали се“, прекратихме 
разискванията. Гласуваме включването в проекта за дневен ред на допълнителните 
точки, както ги обявих, а именно точка 25 – докладната от г-н кмета, относно 
определяне позицията на Общината на предстоящото Общо събрание на Асоциация 
ВиК и точка 26-та – подпомагане на семейство, пострадало при природното бедствие 
в Райково. Ако не възразявате, да гласуваме двете точки поотделно. Има ли 

възражения? Можем и заедно, но поотделно е редно. Моля общинските съветници, 

които са съгласни точка 25 да бъде докладната записка на кмета за определяне 
позицията на Общината на предстоящото заседание на Асоциацията по ВиК, да 
гласуват. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 25, „ПРОТИВ“ – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0. 

ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: С 25 „за“, без „против“ и „въздържали се“, включихме 
точка 25. Гласуваме за точка 26, уважаеми колеги. Моля общинските съветници, 

които са съгласни като точка 26-та от нашия дневен ред да бъде включена 
докладната записка на кмета относно съгласие за отпускане на еднократна 
финансова помощ на семейство Илчеви, пострадали при природното бедствие на 18 

януари тази година, да гласуват. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 25, „ПРОТИВ“ – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0. 

ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: С 25 „за“, без „против“ и „въздържали се“, приехме 
включването на допълнителна точка 26. Гласуваме предложението на г-н 

Безергянов. Моля общинските съветници, които са съгласни като последна точка от 
нашия дневен ред, а именно в случая 26, да бъде приемане бюджета на Община 
Смолян за 2018 година, с доклад на кмета, да гласуват. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 12, „ПРОТИВ“ – 11, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 3. 

ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: С 12 „за“, „против“ 11 и 3 „въздържали се“, 

предложението не се приема. Гласуваме дневния ред като цяло, уважаеми колеги. 

Моля общинските съветници, които са съгласни с проекта за дневен ред, както беше 
обявен, плюс допълнителните точки гласувани, да гласуват „за“. 

ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 21, „ПРОТИВ“ – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 3. 

ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: 21 „за“, без „против“ и 3 „въздържали се“. Колеги не са 
участвали в гласуването, но това е тяхно право.  
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Д Н Е В Е Н  Р Е Д 

 

1. Приемане на бюджета на Община Смолян за 2018 година. 
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – кмет на община Смолян 

 

2. Промяна наименованията на специализирани институции за предоставяне на 
социални услуги-държавно делегирана дейност: Дом за възрастни хора с 
психични разстройства „Проф. д-р Тодор Ташев“ – с. Петково и Дом за 
възрастни хора с психични разстройства – с. Ровина. 

ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – кмет на община Смолян 

 

3. Промяна на целевата група на социална услуга от резидентен тип „Център за 
настаняване от семеен тип за деца/младежи с увреждания“, адрес гр. Смолян, 

кв. Устово, ул.”Атанас Беров” № 8, с капацитет 14 места, в „Център за 
настаняване от семеен тип за деца без увреждания“ 13-18 г., с капацитет 14 

места. 
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – кмет на община Смолян 

 

4. Приемане на Отчета за изпълнението на Общинска програма за развитие на 
туризма в Община Смолян за 2017 г. и приемане на Общинска програма за 
развитие на туризма в Община Смолян за 2018 г.   

ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – кмет на община Смолян 

 

5. Предоставяне на общински поземлен фонд на основание § 27, ал. 2, т. 1 от 
Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и 

допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи 

/ЗИДЗСПЗЗ/. 

ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – кмет на община Смолян 

 

6. Възлагане на дейности в горски територии – общинска собственост на 
основание Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на 
дейности в горските територии – държавна и общинска собственост, и за 
ползването на дървесина и недървесни горски продукти и определяне на 
тарифа за изпълнението им. 

ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – кмет на община Смолян 

 

7. Предоставяне на безвъзмездно право на ползване  на Фондация „АКО СИ 

ДАЛ“ за регистриране на национална хранителна банка, върху имот частна 
общинска собственост по реда на Закона за общинската собственост. 

ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – кмет на община Смолян 

 

8. Предоставяне на част от имот - публична общинска собственост за 
безвъзмездно управление на Териториално поделение на Национален 

осигурителен институт–Смолян по реда на Закона за общинската собственост. 
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – кмет на община Смолян 
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9. Предоставяне на част от имот - публична общинска собственост за 
безвъзмездно управление на Национална агенция за приходите, Териториална 
дирекция Пловдив, офис за обслужване Смолян по реда на Закона за 
общинската собственост. 

ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – кмет на община Смолян 

 

10. Предоставяне на части от имот – частна общинска собственост, находящи се 
в самостоятелен обект с идентификатор 67653.917.623.1.1, в сграда с 
идентификатор 67653.917.623 за безвъзмездно управление на Център за 
подкрепа за личностно развитие–Обединен детски комплекс по реда на Закона 
за общинската собственост. 

ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – кмет на община Смолян 

 

11. Предоставяне на част от имот - публична общинска собственост за 
безвъзмездно управление за нуждите на  Дом за деца лишени от родителски 

грижи „Катя Ванчева„ с. Широка лъка по реда на Закона за общинската 
собственост. 

ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – кмет на община Смолян 

 

12. Отдаване под наем на части от имот публична общинска собственост, чрез 
публичен търг с тайно наддаване по реда на чл.14 ал.7 от Закона за 
общинската собственост. 

ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – кмет на община Смолян 

13. Отдаване под наем на помещения частна общинска собственост,  чрез 
публичен търг с тайно наддаване по реда на Закона за общинската 
собственост. 

ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – кмет на община Смолян 

 

14. Прекратяване на съсобственост по реда на чл. 36, ал.1, т. 2 от ЗОС във връзка 
с чл. 36 от Закона за собствеността. 

ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – кмет на община Смолян 

 

15. Сключване на предварителен договор по реда на чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ за 
част от поземлен имот с идентификатор 49014.501.9532 по кадастралната 
карта на с. Момчиловци, общ. Смолян. 

ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – кмет на община Смолян 

 

16. Възмездно право на  пристрояване върху поземлен имот с идентификатор 

67653.917.21 – частна общинска собственост по реда на чл. 38, ал. 2 от Закона 
за общинската собственост. 

ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – кмет на община Смолян 

 

17. Изкупуване на недвижими поземлен имот с идентификатор 67653.926.472 и 

поземлен имот с идентификатор 67653.926.474 по кадастралната карта на гр. 

Смолян на основание чл.199 от ЗУТ във връзка с чл.33 от ЗС. 

ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – кмет на община Смолян 
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18. Промяна на действащия ПУП – ПРЗ за УПИ I - Озеленяване, УПИ III - 

Озеленяване и ПИ 915.616., кв. 153а по плана на гр. Смолян. 

ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – кмет на община Смолян 

 

19. Промяна на действащия ПУП – присъединяване на част от улична регулация,           
кв. 24 по плана на с. Полковник Серафимово, общ. Смолян. 

ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – кмет на община Смолян 

 

20. Одобряване на Подробен устройствен план – парцеларен план за обект : 

„Водоснабдяване на съществуваща жилищна сграда в УПИ I – 132.431 в 
кв.287 местност „Могилата“ – гр. Смолян, Община Смолян”. 

ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – кмет на община Смолян 

 

21. Промяна предназначението на част от урегулиран поземлен имот /УПИ/ IV – 

Озеленяване предвиден в устройствения план за озеленена площ в кв.213 по 

плана на гр. Смолян, кв. Смолян. 

ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – кмет на община Смолян 

 

22. Промяна предназначението на част от урегулиран поземлен имот /УПИ/ VIII– 

Озеленяване предвиден в устройствения план за озеленена площ  за поземлен 

имот с идентификатор 67653.914.212 в кв.65 по плана на гр. Смолян, кв. Горно 

Смолян. 

ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – кмет на община Смолян 

 

23. Промяна предназначението на част от урегулиран поземлен имот /УПИ/ I – 

Озеленяване предвиден в устройствения план за озеленена площ в кв.7 по 

плана на гр. Смолян, кв. Устово. 

ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – кмет на община Смолян 

 

24. Промяна предназначението на урегулиран поземлен имот /УПИ/ III – 

Озеленяване предвиден в устройствения план за озеленена площ в кв.4 по 

плана на гр. Смолян, кв. Устово. 

ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – кмет на община Смолян 

 

25. Определяне позицията на община Смолян при участието й на редовно 

заседание на Общото събрание на Асоциацията по В и К на обособена 
територия Смолян  

ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – кмет на община Смолян 

 

26.  Даване съгласие за отпускане на еднократна финансова помощ на семейство 

Илчеви, пострадало от природното бедствие на 18.01.2018 г. 
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – кмет на община Смолян 

 

27. Отговор на питания. 
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ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: И така, уважаеми колеги, преминаваме към изпълнение 
на току-що приетия от нас дневен ред. Преминаваме към т. 1. 

 

ПО ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Приемане на бюджета на Община 

Смолян за 2018 година. 

ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 

 

ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Доклад от кмета на общината относно приемане на 
бюджета на Община Смолян за 2018 година. Моля вносителят, имате думата. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Проектът на бюджет на Община Смолян за 2018 г. е 
съобразен с икономическите тенденции и план за развитие, целящи постигане на 
достоен стандарт на живот, съвременна инфраструктура, привлекателна жизнена 
среда, съвременни условия на образование, бизнес и инвестиции, град богат на 
културен и спортен календар, туристически атракции и не на последно място висока 
степен на социална толерантност. Проектът на бюджет на община Смолян за 2018 

година е разработен в съответствие с изискванията на Закона за публичните 
финанси, Закона за Държавния бюджет на Република България за 2018 г., Закона за 
местните данъци и такси, Наредбата за условията и реда за съставяне на 
тригодишната прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение 
и отчитане на бюджет на Община Смолян. Проектът за бюджет е изработен след 

осъществен анализ на извършените разходи и постъпилите приходи през 2017 г. и 

разчет на очакваните приходи и разходи за 2018 г., съгласно приоритетите, заложени 

в програмата за управление и Стратегическия план за развитие  на Община Смолян. 

Бюджетната политика на Община Смолян е насочена към ефективно, ефикасно и 

законосъобразно разходване на средства, без просрочени задължения и висока 
събираемост на собствените приходи. Тези приоритети за Община Смолян са 
намерили отражение в  проектобюджет 2018 г., който ще осигури основните 
дейности за постигане на поставените цели. Приходите в Проектът на бюджет на 
община Смолян за 2018 година се формират от Приходи за делегирани от държавата 
дейности и Приходи от местни дейности. Рамката на проекта за бюджет за 2018 

година на Община Смолян е 37 722 622  лв., в това число делегирани от държавата 
дейности – 20 216 707 лв. Общата субсидия за делегирани от държавата дейности е 
19 592 115 лв. Преходният остатък държавни дейности е 624 592  лв., в това число: 

преходен остатък – 731 487 лв.; събрани средства и извършени плащания за сметка 
на други бюджети, сметки и фондове – -90 478 лв.; друго финансиране – -16 417 лв. 
Местните дейности са в размер на 17 505 915 лв., в това число данъчни приходи в 
размер на 3 675 000 лв., неданъчните приходи са в размер на 11 737 199 лв. 
Трансфери за местни дейности са в размер на 2 785 600 лв., в т. ч. Общата 
изравнителна субсидия е в размер на 1 139 900 лв., трансферът за зимно поддържане 
и снегопочистване е в размер на 860 100 лв. Целева субсидия за капиталови разходи 

в местни дейности е 785 600 лв. В изпълнение Закона за Държавния бюджет на 
Република България за 2018 година са определени бюджетни взаимоотношения с 
Републиканския бюджет като субсидии в размер на 23 377 715 лева при 20 675 625 

лева за предходната 2017 година. Принципно увеличението в размерите на 
стандартите спрямо 2017 година е за покриване на ръста в минималната работна 
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заплата. При разработване на проектобюджета, средствата за финансиране на 
делегираните от държавата дейности са определени по функции и параграфи 

съгласно Единния бюджетен класификатор. Общата субсидия за делегирани от 
държавата дейности за 2018 година е 19 592 115 лв. Трансферите за местни дейности 

– 3 785 600 лв., в това число:  обща изравнителна субсидия – 1 139 900 лева; целева 
субсидия за  капиталови разходи – 1 785 600 лева; средства за зимно поддържане и 

снегопочистване на общински пътища – 860 100 лв. Планирането на разходите за 
делегираните от държавата дейности се извършва на база на показателите, 
определени в Закона за Държавния бюджет на Република България за 2018 година.  
Разходите се планират в съответствие с изискванията и определените натурални и 

стойностни показатели, съобразени са с нормативните изисквания относно 

делегираните от държавата отговорности и указания на Министерство на финансите. 
Разходната част на бюджета е разработена, като са отчетени следните по-важни 

изисквания: създаване условия и предпоставки за изпълнение на основните 
приоритети и задачи за 2018 г.; финансово осигуряване на предложенията направени 

от кметствата и бюджетните заведения; методиката по чл. 17 от Наредбата за 
условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за 
следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета 
на Община Смолян; настъпилите структурни промени в натуралните показатели на 
бюджетните звена; осигуряване на необходимите средства за изпълнение на поетите 
договорни задължения към доставчиците на стоки и услуги. Функция „Общи 

държавни служби”. Средствата за заплати и осигуровки за дейност „Общинска 
администрация” са разработени в рамките на Закона за Държавния бюджет на 
Република България за 2018 година. Разчетените средства за възнаграждения за 2018 

година са в размер на 1 508 200 лева, което е с 8,61 % повече от 2017 година. В 

стандарта е намерило отражение увеличението на минималната работна заплата на 
510 лв. от 01.01.2018 година, както и увеличението на процента на осигурителните 
вноски за ДОО. Функция „Отбрана и сигурност”. Разпределението на средствата по 

функцията е съгласно действащите нормативни актове. През 2018 година за „Обрана 
и сигурност” ще бъдат разпределени 186 420 лева. Предвидени са средства за 
издръжка на местната комисия и на обществените възпитатели съгласно Закона за 
борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни, издръжка на 
центровете за социална превенция и консултативни кабинети в размер на 74 880 

лева. Веществена издръжка на детски педагогически стаи и за районни инспектори 

възлиза на 6 440 лева. Планирани са средства за защита на населението, управление 
и дейности при стихийни бедствия и аварии, в размер на 105 100 лева, в това число 

денонощни оперативни дежурни и изпълнители по охрана на пунктове за 
управление в размер на 92 500 лева, офиси за военен отчет и  дейности по плана за 
защита при стихийни бедствия и аварии, в размер на 8 600 лева. Разчетени са 
средства за застраховка и екипировка на доброволното формирование към община 
Смолян в размер на 4 000 лв. В областта на образованието през тази година 
делегираните от държавата дейности по образование са обезпечени със средства в 
размер на 12 144 981 лева. Това е с 19 % повече от 2017 година, когато разходните 
стандарти във функция „Образование” бяха в размер на 10 204 812 лева. Всички 

училища в Община Смолян в системата на Народната просвета прилагат система на 
делегирани бюджети. За 2018 г. са предвидени същностни промени в стандартите, 
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съгласно измененията и допълненията в Закона за предучилищното и училищното 

образование относно системата на делегираните бюджети. Финансирането на 
образованието ще се определя не само от броя на децата и учениците, а и от броя на 
групите и паралелките; вида и броя на образователните институции; стандарт за 
група и паралелка; стандарт за образователна институция; от спецификата на района 
в който се намира училището. Съгласно чл. 282, ал. 7 от ЗПУО формулите за 
текущата година ще бъдат утвърдени до 28 февруари 2018 година от първостепенния 
разпоредител с бюджет. За бюджетната година за детски градини са предвидени 

3 115 897 лева от делегираните от държавата дейности. За неспециализираните 
училища – по стандарти, допълващи стандарти и нормативи за целодневна 
организация, стипендии, ресурсно подпомагане и приобщаващо образование, 
средствата са в размер на 8 745 426 лева. Във Функция „Образование“ влиза и ЦПЛР 

– Ученическо общежитие „В. Димитров“ с 150 008 лева от делегираните от 
държавата дейности и ЦПЛР – ОДК с 133 650 лева. В единните разходни стандарти 

по образование не се включват средствата за стипендии на учениците, за учебници 

и учебни помагала за децата от подготвителните групи и за учениците до VII клас, 
за закрила на децата с изявени дарби, за безплатния превоз на учениците, за 
компенсиране на транспортните разходи на педагогическия персонал, за 
финансиране на здравни кабинети в училища и детски градини, за спорт за всички и 

ресурсно подпомагане в детските градини и училищата. По Функция 
„Здравеопазване”. Тук са планирани средствата за заплати, осигуровки на персонала, 
други възнаграждения и средства за издръжка по Закона за здравословни и 

безопасни условия на труд в детските ясли и медицинския персонал в учебни и 

детски заведения. Като цяло функция „Здравеопазване” е обезпечена със средства в 
размер на 603 578 лева. На фона на разпределените през 2017 година 508 781 лв., 
през 2018 г. средствата в тази функция са увеличени с 18,6 %. От 2018 г. във Функция 
„Здравеопазване“ вече ще се отчита и дейността на общинските съвети по 

наркотични вещества (до сега те бяха във Функция „Отбрана и сигурност“), като 

допълнително се въвежда допълващ стандарт за дейности по Национална стратегия 
за борба с наркотиците. Бюджетът по функция по „Здравеопазване“ е 603 578 лева и 

е както следва: Медицинско обслужване в здравни кабинети – 267 283 лева; Детска 
кухня –  37 800 лева, Яслена група към детска градина – 216 423 лева, Общински 

съвети по наркотични вещества и превантивни информационни центрове – 72 072 

лева, допълващ стандарт за дейности по Националната стратегия за борба с 
наркотиците – 10 000 лева. Функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи”. 

Единните разходни стандарти тук се увеличени приблизително с 9,32%. Планирани 

са средства, разчетени по единни стандарти в размер на 3 411 196 лева. През 2017 

година средствата за финансиране на делегираните от държавата дейности за 
социални услуги са били 3 120 307 лева. Всички предоставяни социални услуги в 
Община Смолян прилагат система на делегирани бюджети съгласно нормативните 
актове и Указанията на Министерство на финансите за съставянето на бюджета за 
2018 година, а именно: ДВПР Петково – 914 000 лв.; ДВПР Ровина – 795 180 лв.; 
ДСХ с ОЛБ Фатово – 652 500 лв.; ДЦДВУ „Звънче“ – 325 440 лв.; Дом за деца 
лишени от родителска грижа – 168 320 лв.; Център за настаняване от семеен тип за 
деца/младежи без увреждания – 242 304 лв.; Център за обществена подкрепа – 125 

200 лв., Център за настаняване от семеен тип за деца/младежи с увреждания  – 164 
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892 лв.; Наблюдавано жилище – 23 360 лв. Съгласно договор за възлагане на 
социална услуга № ОДЗ–30-12-1/30.12.2016 г. и на основание чл. 39а от Правилника 
за прилагане на Закона за социално подпомагане, Община Смолян възлага на 
Фондация „Международна социална служба – България“ управлението на  
общността Комплекс за социални услуги за деца и семейства, включващ Център за 
обществена подкрепа, Център за настаняване от семеен тип за деца/младежи без 
увреждания от 14 до 18 годишна възраст, Център за настаняване от семеен тип за 
деца/младежи с увреждания, Център за настаняване от семеен тип за деца/младежи 

без увреждания от 3 до 12 годишна възраст и Наблюдавано жилище. Функция 
„Почивно дело, култура, религиозни дейности”. През тази година във функция 
„Почивно дело, култура, религиозни дейности” са разпределени 1 737 740 лева. Като 

делегирани държавни дейности тук се планират заплатите, осигурителните вноски и 

издръжката по държавни стандарти на Регионална библиотека в размер на 508 150 

лв.; Регионален исторически музей в размер на 367 800 лв.; Художествена галерия – 

141 540 лв. и Читалища – 720 250 лв. Разпределените средства за Читалища са както 

казах, в размер на 720 250 лв. на база 86 щатни бройки, от които 30 субсидирани 

бройки за Фолклорен ансамбъл „Родопа“ към НЧ „Кирил Маджаров -1866“ кв. 
Устово, гр. Смолян и 3 субсидирани бройки за РЕКИЦ. Разходите за местни 

дейности. Финансовият ресурс за обезпечаване на тези разходи са общинските 
данъчни и неданъчни приходи, постъпления от продажби, трансферите за 
капиталови разходи, обща изравнителна субсидия и преходния остатък от 
общинските приходи. За 2018 г. в частта „Постъпления от продажба на нефинансови 

активи“ сме се съобразили с приетата от Общински съвет Годишна програма за 
разпореждане с имоти общинска собственост  и сме заложили 3 015 199 лв. – това от 
сгради и за постъпления от продажба на земя – 3 660 000 лв. Функция „Общи 

държавни служби”. В тази функция са предвидени 3 544 100 лв., като за издръжка на 
общинската администрация са планирани 2 464 100 лева, /в т. ч. стипендии доктори  

10 000 лв., стипендии ученици  4 000 лв., еднократни помощи в размер на 15 000 лв., 
представителни разходи общинска администрация /кмет на община, кметове на 
населени места/  15 000 лв., издръжката на кметства  825 000 лв. Планираните 
средства за заплати, други възнаграждения, осигуровки и издръжка на Общински 

съвет – Смолян, са в размер на 255 000 лева., в т.ч. представителни разходи за 
Общински съвет 5 000 лв. За Функция „Образование“ е планирана издръжка в размер 

на 1 035 300 лв., като в това число за детски градини 892 100 лева, за полудневните 
групи в детските градини  в с. Ряка, с. Кутела и с. Виево – 38 200 лв., които са за 
работни заплати, осигуровки и издръжка. Във Функция „Образование“ са 
предвидени и средства за НУФИ Широка лъка по Решение на Общински съвет – 

Смолян, в размер на 20 000 лева. Във Функция „Образование“ влиза и ЦПЛР – 

Ученическо общежитие „В. Димитров“ с 40 000 лева. Това са приходи от такси.  В 

тази функция е необходимо и дофинансиране за  намаление на карти за пътуване на 
ученици в размер на 45 000 лева. Функция „Здравеопазване. Издръжката за 
хранителни продукти, стопански  инвентар и облекло, материали, вода и ел. енергия, 
за външни услуги, текущ ремонт и за застраховки, в т. ч. реализираната продукция 
на детска кухня е заложена както в приходната, така и в разходната част на бюджета, 
съгласно Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени 

на услуги в община Смолян.  Във Функция „Здравеопазване“ е заложен и разход за 
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Програма „Инвитро“ в размер на 5 000 лева. Функция „Социално осигуряване, 
подпомагане и грижи”. Община Смолян подпомага финансово дейността на 
юридически лица с нестопанска цел, съюзи, организации, клубове на пенсионери, 

хора с физически и сетивни увреждания и други нуждаещи се целеви групи. 

Експерти осъществяват непрекъснат диалог с всички юридически лица с 
нестопанска цел, оказват професионална, методическа, консултативна и техническа 
помощ на всички организации и дейности. Подпомагат изпълнението на публичните 
политики в социалната сфера. Заложени са средства за клубовете на пенсионерите и  

инвалидите, както и средства за намаление на карти за пътуване в размер на 25 000 

лева, помощи за столетници в размер на 3 000 лв. Тук са планирани бюджетни 

средства  за  дофинансиране  недостига по национални програми съгласно Закона за 
насърчаване на заетостта и проекти по Оперативни програми за временна заетост в 
размер на 50 700 лв. Община Смолян е задължена като работодател да осигурява 
работно облекло, лични предпазни средства, обслужване от фирми по трудова 
медицина и възстановяване на транспортните разходи на личните асистенти. 

Заложените суми за работно облекло, пътни разходи, инвентар и други, са за сметка 
на собствените приходи. Функция „Жилищно строителство, БКС, опазване на 
околната среда”. Във функцията са разчетени средства в размер на 4 230 470 лева, 
както следва: за улично осветление в размер на 798 850 лв., ремонт и поддържане на 
пътища и улици – 403 200 лв., хоризонтална и вертикална маркировка – 50 000 лв., 
зимно поддържане в населените места - община Смолян  – 351 280 лв., оперативни 

програми – съфинансиране – в размер на 297 140 лв., дейност „Чистота“ – 2 330 

000  лв., сумата от 770 000 лева е заложена за отчисления от Такса битови отпадъци 

по чл. 60 и чл. 64 за РИОСВ Смолян, която е отразена в приходната част, местни 

дейности като друго финансиране. Функция „Почивно дело, култура, религиозни 

дейности”. Планираните разходи за тази функция възлизат на 660 200 лева. В тази 

функция са обезпечени спортни дейности, включително и Спортен календар в 
размер на 151 000 лв., Културен календар 132 500 лв., както и средствата за фонд 

работна заплата, осигурителни вноски и издръжка за Обреден дом в размер на 72 500 

лв. Налага се необходимостта от допълнителен финансов ресурс, с който да се 
осигури ФРЗ и осигурителни вноски за допълнителните субсидирани бройки към 

ФА „Родопа“ и Духов оркестър. Разходите възлизат на 304 200 лв. Функция 
„Икономически дейности и услуги”. Планираният бюджет в тази функция е в размер 

на 3 023 179 лева. От тази функция се финансират заплатите и осигуровките на 
всички отдели от „Управление, стопанисване на общинската собственост“. 

Програма „Туризъм“  в размер на 95 000 лв., Целевите средства за зимно поддържане 
са в размер на 860 100 лв., Младежки дейности  13 000 лв., Международен младежки 

обмен – 40 000 лв., ОКОЦ – Планетариум с астрономическа обсерватория – 150 000 

лв. Съгласно писмо от Министерство на финансите с изх.№ 08-00-1357/02.01.2018 г. 
и на основание чл.106 от ЗПФ от 01.01.2018 г. започва прихващане на дължимите 
суми по предоставения и не погасен в срок безлихвен заем от Централния бюджет. 
Прихващането ще се извърши от средствата утвърдени на Община Смолян под 

формата на целева субсидия за капиталови разходи – 1 785 600 лв. и обща 
изравнителна субсидия в размер на 1 139 900 лв. За 2018 г. сумата на прихващането 

е в размер на 2 925 500 лв., разпределена съгласно писмото на Министерство на 
финансите. Взето е решение от Общински съвет – Смолян относно поемане на 
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временен безлихвен заем от Централния бюджет на Република България в размер до 

3 950 000 лева.  Съгласно чл. 103, ал. 1 от Закона за публичните финанси, в сила 
01.01.2018 г. ще бъде отпуснат нов дългосрочен заем от Централния бюджет в 
размер на 2 950 000 лв., а сумата от 1 000 000 лева ще бъде прихваната от целевата 
субсидия за капиталови разходи. Средствата за капиталови разходи на община 
Смолян за 2018 година са в размер на 3 254 600 лв. От тях след прихващането остават 
785 600 лева целева субсидия и 2 469 000 лева собствени бюджетни средства. 
Резултатите, които се очакват от прилагането на Проекта на бюджет на Община 
Смолян за 2018 г. се свеждат до постигане на ефективно, ефикасно и 

законосъобразно разходване на средства, без просрочени задължения и висока 
събираемост на собствените приходи, залегнали в програмата за развитие на 
общината. Предлаганият проект на бюджет на Община Смолян за 2018 г., не 
противоречи на нормите от по висока йерархия и на европейското законодателство. 

Тук искам да добавя, че има предложения от комисиите на Общинския съвет. 
Първото предложение – в Приложение № 23 от предвидените средства за Целева 
субсидия за 2018 г. от „Разчет за финансиране на капиталови разходи за 2018 г.“ да 
бъдат намалени с 50 000 лв. средствата, предвидени в т. 1 „Изграждане на улици на 
територията на община Смолян“ и да се прехвърлят в т. 2. Изграждане на пътища от 
общинска пътна мрежа. От „Изграждане на улици на територията на община Смолян 

– дейност 606 § 52-06 – ул. „Маестро Атанасов“ в изграждане на пътища от общинска 
пътна мрежа Смилян – Букаците – Люлка – Сивино. Второ предложение: В точка IX 

да се добави: Утвърждава средствата за Спортни клубове в размер на 80 000 лева. 
Трето предложение: в т. IX да се добави: От предвидените средства за Културен 

календар да се заделят 20 000 лв. за Театъра, под условие тези средства да се 
разходват изключително и само за постановки и дейност. Четвърто предложение: В 

Приложение № 23 Разчет на капиталови разходи в дейност 606 § 51-00 Ремонт на 
улици и пътища на територията на територията на Община Смолян, от предвидените 
средства за ремонт на улици и пътища и съоръжения в размер на 500 000 лева, да се 
включи в т. ч. и пътя на Долната махала на с. Кутела, както и Сираковска махала, да 
се включи пътят от разклона до с. Градът, както и към с. Ряка, за закърпване на 
дупки. Пето предложение: В Приложение № 23 Разчет на капиталови разходи в 
дейност 284 § 52-06 Обекти свързани с бедствия, аварии и катастрофи да се допълни 

и превенция при риск от бедствия и аварии. Шесто предложение: В точка VI да се 
добави: Одобрява общата численост и структурата на Общинската администрация в 
общината съгласно чл. 21, ал. 1, т. 2 от ЗМСМА – Приложение № 8. Общинска 
администрация и аз включително, приемаме тези предложения на комисиите и сме 
съгласни с така направените промени. 

ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Благодаря ви, г-н кмете. Уважаеми колеги, разкривам 

дискусия по т. 1 – Приемане на бюджета на Община Смолян за 2018 година. Преди 

това ми позволете да приветствам с Добре дошъл народният представител от 22-ри 

многомандатен смолянски избирателен район д-р Красимир Събев на нашето 

заседание. Добре дошъл, д-р Събев! И едновременно с това от мое и от ваше име да 
изкажа съболезнования на общинският съветник Мария Семерджиева във връзка с 
починал неин близък в семейството. Нашите съболезнования, Мария! И така. 
Председателят на Комисията по бюджет, финанси и икономическо развитие – г-н 

Стоян Иванов. Имате думата. 
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СТОЯН ИВАНОВ: Уважаеми г-н председател на Общинския съвет, уважаеми г-н 

кмет, уважаеми г-н народен представител, уважаеми г-н заместник-кмет, г-н 

секретар, уважаеми кметове на населени места, уважаеми колеги, уважаеми гости и 

журналисти! Като председател на Бюджетната комисия изразявам становището, 

което се взе на заседанието на Бюджетната комисия, то беше положително. Със 7 

„за“, 1 „въздържал се“ и 1 „против“, проектобюджетът беше приет от Бюджетната 
комисия. Включително и от г-н Михаил Генчев, който 8 години е правил бюджети и 

ни е учил на бюджети. Аз си мисля, че днес всички ще се обединим и ще подкрепим 

проектобюджета и той ще стане бюджет на Общината и на всички. Инструмент, по 

който ще работим цяла година. По основните акценти на бюджета какво искам да 
кажа. Този бюджет е изработен на база на местни данъци и такси, които са запазени 

в същия размер. Тоест гражданите на Смолян трябва да бъдат спокойни, че няма да 
има увеличение на местните данъци и такси, включително и такса смет. Запазена е 
план-сметката от 2011 година в размер на 3 100 000 лв. Този бюджет не предвижда 
увеличение на дълга на Община Смолян, който към настоящия момент е 15 544 000 

лв. Точно напротив, бюджетът така е изработен, че след прихващане на този 1 

милион, който трябва да изплатим на Министерство на финансите по безлихвения 
заем плюс вноските, които ще изплатим по обслужване на облигационния заем плюс 
вноските, които ще платим по заемите на ФЛАГ. В края на годината към 31-ви, аз 
очаквам някъде около 14 милиона дълг, даже под 14 милиона дълг, което означава, 
че спрямо 2011 година дългът ще е стопен с около 10 милиона. Тоест след 7 години 

управление има стопяване на дълга с 10 милиона. Тука, когато анализираме 
бюджета, важно е да бъдат анализирани изискванията на чл. 130 от Закона за 
публичните финанси, които определят дали една община е стабилна или не. И ние 
трябва да ги анализираме, и бюджетът е направен така, че всичките тези шест 
показателя, да кажем пет, шестият ще коментирам след малко, сме в норма. Първият 
показател е плащанията по дълга, които трябва да бъдат под 15 % от приходите 
местните плюс изравнителната субсидия. Така, както ни е представен бюджета, те 
ще бъдат около 12 %. Тоест под норматива от 15 %. Вторият показател – поемане на 
задължения за разходи. Тази година, 2017 година, те бяха около 2 200 000 лв. 
Бюджетът предвижда снижаване на тези задължения за разходи при положение, че 
разходите са около 37 милиона, значи доста под 15 % - така, както е норматива. 
Следващият показател е поети ангажименти за разходи. Вие знаете, че 2011 година 
беше върха на тези поети ангажименти и бяха в размер на 85 400 000 лв. В момента 
те са 55 милиона. Така, както е заложено в бюджета между 10 и 20 % снижение, те 
ще бъдат около 40 милиона лева. За да влезнем в норматив ни трябва да са под 20. 

Значи миналият път аз казах, още 5-6 години ще трябва да се борим, за да изпълним 

този критерий. Следващият критерий е просрочените задължения. Просрочените 
задължения към настоящия момент, 31.12.2017 г., са 789 000  лв. Бюджетът така е 
планиран, да бъдат стопени около 313 хиляди, или просрочените задължения ще 
бъдат около 460-470 хиляди. Отнесени към всички разходи, трябва да бъдат по-

малко от 5. Те ще бъдат по-малко от 0,5. Тоест 10 пъти по-добър резултат. 
Следващият показател е бюджетното салдо. Бюджетното салдо в продължение на 
три години трябва да бъде отрицателно. За миналата е положително. Така, както е 
заложено в бюджета, бюджетното салдо е нулево. Тоест и по този показател ще 
издържим на критериите на закона. Последният показател – това е събираемостта. 
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По отношение на събираемостта на двата най-големи данъка – данък сгради и данък 
транспортни средства, имаме изпълнение 114 % за 2017 г., при средно за страната 65 

%. Тоест и тука имаме огромни резерви, и тука ще бъдем в норма. Това е по шестте 
критерия. Аз съм убеден, че този бюджет ще издържи, включително и на съдебни 

вземания, дори да бъдат присъдени, по онзи брутален договор с Консорциум 

„Светлина“. Това, което прочетох аз като отговор на г-н кмета, аз си мисля, че тази 

фойерверка в Община Септември е детска игра в сравнение с този договор. Ако 

някой така реши да рови и анализира, там ще излязат страшни неща, защото кметът 
на Септември го преследват за 100-200 000 лева, а тук са милиони. Това, което 

прочетохме, просто не ми се коментира и не е наша работа. По-важното е днес да се 
обединим, да подкрепим бюджета, изключително реалистичен, обективен, най-

обективният за мен, 11-ти бюджет в тези мои 11 години като съветник. Най-реалният 
бюджет. И аз си мисля, че така ще осигурим спокойствието нашите съграждани. 

Едно стабилно, както е било и до сега, развитие на Общината през годините. 
Благодаря! 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Благодаря ви, г-н Иванов! Уважаеми колеги, г-н Филип 

Топов, след което г-н Стефан Сабрутев. 
ФИЛИП ТОПОВ: Уважаеми г-н председател, уважаеми г-н депутат, уважаеми 

кметове, колеги и всички, които сте в залата! Първо, наистина е много важно един 

бюджет на една община да бъде оптимално балансиран, реален, защото това е 
политиката, която се изразява като форма на управление на конкретната 
администрация. Наистина, последваха доста нелицеприятни събития. Говорим за 
прословутия безлихвен заем, говорим за други неща, които се наложиха и които няма 
как да окажат влияние върху приходната част на този бюджет. Само маркирам, че 
наистина изправени сме пред една доста сложна финансово икономическа 
обстановка. Налице са плащания по облигационния заем от 10 милиона, 1 милион от 
капиталовите субсидии вече са ни отнети. Имайте предвид, че Наредбата за таксите 
и услугите не е приета. Да имаме предвид, че тази такса, която говорим за ТБО, 

работим с план-сметката от много години. Но да направим общи усилия с една 
оптимална ангажираност на всички заинтересовани хора, говоря като 

администрация, говоря като общински съветници, и да направим всичко възможно 

тази приходна част, която лично за мен е малко съмнително дали ще бъде изпълнена, 
Дай Боже, да е изпълнена така, както е заложена. И преди да са взели емоционални 

изказвания други колеги, аз г-н председател, направих едни предложения пред 

комисиите, които ще помоля отново да бъдат споделени и с останалите колеги 

общински съветници, а пък и да чуят и гражданството какво предлагам, с оглед 

моето виждане за оптимизиране на този бюджет. И така, колеги. Хубаво е които имат 
пред тях на хартиен носител проекта за бюджет, а тези, които си служат с техниката, 
да обърнат внимание на стр. 12 от предложението. И там колеги, в римско VI е 
записано: „Утвърждава разходите за заплати през 2018г…“ и т. н. „.. и определя: 
Числеността на персонала за делегираната от държавата дейност „Общинска 
администрация“, съгласно  Приложение №8“. Без да коментирам в подробности, 

предлагам тази точка първа относно числеността, да отпадне, като съображенията 
ми са тука, че съгласно чл. 21, т. 2 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация, измененията в числения състав и структурата на общините, е 
прерогатив на Общинския съвет по предложение на кмета. По-нататък колеги, в  XV 
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римско, където е записано, това е на стр. 14, „Дава правомощия на кмета на общината 
да актуализира общинския бюджет..“. Тука предлагам, колеги, да добавим след 

изречението „Дава правомощия на кмета на общината да..“ и да допълним „да прави 

предложения за актуализация на общинския бюджет“. Това предложение трябва да 
бъде отправено… Г-н председател, подготвил съм ги писмено, недейте да се 
притеснявате, ще ви ги дам. 

ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Подготвили сте ги в писмен вид? 

ФИЛИП ТОПОВ: Да. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Благодаря ви! 

ФИЛИП ТОПОВ: Писмено съм ги изложил. Просто да не се стремите тука да 
записвате неща, защото говоря и малко по-просторно. Колеги, да добавим „да прави 

предложения за актуализация“. По-нататък. Това е римско XVIII. Това е на стр. 16 и 

там вече предложението ми е този текст изцяло да отпадне, защото при коментарите 
в комисиите и при директен въпрос към г-жа Аръчкова, ми беше отговорено, че става 
въпрос да утвърждаваме вече отпуснатият безлихвен заем. Обаче с оглед коректност 
и с оглед пълнота на нещата, ще помоля този път да обърнете малко по-голямо 

внимание какво ни се предлага – „утвърждава отпускането“, а не на „отпуснатият“ 

дългосрочен заем. По-нататък. В това предложение е записано „с краен срок 
31.12.2019 г.“ Съгласно писмото на министъра на финансите от 26 януари, е 
записано, че отпуснат е вече безлихвен заем в размер на 2 925 000 лв. Тоест цифрата 
като размер, което ни предлагате, е с 50 хиляди повече. И другото, което мен лично 

ме шокира, че в това предложение вие предлагате срокът за възстановяване да бъде 
31.12.2019 г., а в писмото на министър Горанов е 10 януари 2019 г. Затова тука тази 

неразбория ме кара да предложа този текст изцяло да отпадне. По-нататък в XXV 

римско, на стр. 16, където е записано „Дава съгласие при недостиг на бюджетни 

средства да бъдат изтеглени кредити за оборотни средства (овърдрафт), в размер на 
500 000 лв.“ Тука колеги отново предлагам да отпадне този текст по съображенията, 
които ще изложа и които бях изложил пред комисиите. Решението за вземане на 
такъв кредит би следвало да бъде в една друга обстановка, една обоснована докладна 
записка и с изрично решение по конкретните нужди. С две приказки не му е мястото 

на това предложение точно в този проект за решение. И последно, където съм 

записал тука, това е в XXVIII – „Допуска поемане на нов дълг от „ФЛАГ” ЕАД през 
2018 година, съгласно приетите решения на Общински съвет – Смолян“. Тука искам 

да добавят, ако е възможно, точно кои решения. В тази връзка са моите предложения, 
колеги. Мисля, че това са съобразени със законовите изисквания. Мисля, че по 

никакъв начин отпадането на тези текстове, които преди малко прочетох, не биха 
повлияли върху приходната част на бюджета. Напротив, ще доведе до една по-

голяма коректност. Когато възникне такава нужда, Общинският съвет винаги може 
да се събере много бързо и скоропостижно. Винаги можем да вземем едно решение  
при така наречените форсмажорни обстоятелства с допускане на предварително 

изпълнение на чл. 60. Затова ще помоля почитаемите колеги да подкрепят тези мои 

предложения. Благодаря! 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Благодаря ви, г-н Топов за това, че спазвате стриктно 

Правилника и представяте вашите предложения за изменения и допълнения, 
отпадания в писмен вид, какъвто е приетият от нас ред. По процедурен въпрос г-н 

Аршински, след което за изказване г-н Сабрутев. 
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САЛИХ АРШИНСКИ: Уважаеми г-н председател на Общинския съвет, уважаеми г-
н народен представител от Смолянски избирателен район, уважаеми г-н кмет, колеги 

съветници, кметове на населени места, гости, представители на масмедиите! В 

съзвучие с чл. 65 процедурен въпрос. Ще ви помоля, г-н председател, в съгласие с 
чл. 53 да изслушаме становищата на всички комисии, постоянни комисии, по 

внесения проект за представените промени и как комисиите са ги разтълкували, след 

което нали с уважение ще изслушам отново г-н Топов и останалите колеги 

естествено, които имат други предложения, които искат да представят на 
вниманието. Благодаря! 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Благодаря ви, г-н Аршински! Да, има такова правило. 

Моля председателят на Комисията по ТУОС г-жа Екатерина Гаджева, след което да 
имат готовност и другите колеги председатели на комисии. Имате думата, г-жо 

Гаджева. 
ЕКАТЕРИНА ГАДЖЕВА: Уважаеми г-н председател, уважаеми г-н народен 

представител, уважаеми г-н кмет, уважаеми колеги общински съветници, кметове на 
населени места, граждани! Аз смятах да взема думата така или иначе да направим 

преглед на предложенията, които бяха отправени в Комисията по ТУОС. Всъщност 
в много голяма степен това, което беше отправено в нашата комисия, беше прието 

от кмета и зачетено като такова, като приети решения, в това число и 80 000 лв. за 
спортни клубове, 20 000 лв. за Театъра, знаете ги предложенията. Имаме и други 

предложения. Чета ги едно по едно. Първото предложение е да се отложи 

разглеждането на докладната записка и да се проведе ново обществено обсъждане. 
Тук докладната премина с гласували 6 „за“, „против“ 3 и „въздържали се“ 0. 

Всъщност в последствие като личен мой коментар е, че това не е необходимо, тъй  

като общественото обсъждане е моментно състояние, което е надградено в 
настоящата докладна и който е присъствал на него, знае колко бяха предложенията 
по целесъобразност. Тоест имаше едно такова и беше свързано със закупуване на 
картинен фонд в Художествената галерия. Останалата дискусия по обществено 

обсъждане беше с предмет безлихвеният заем, който всички знаем вече, че е факт. 
Нямаше предложения по същество на бюджета, които да са променени, за да налагат 
ново обществено обсъждане. За средствата за спортни клубове г-н Мелемов каза, че 
го приема. За Културният календар – 20 000 лева за Театъра също. Другото е 
средства за ремонт на улици и съоръжения в размер на 500 000 лв. по пътя Долна 
махала за Кутела и Сираковската махала. Сумата по параграф 54-00, които са 
предвидени за отчуждаване, да останат 100 000 лв., а 400 000 лв. да се прехвърлят в 
ремонт на пътища и улици на територията на община Смолян.  Гласували са 7 „за“, 

тоест прието е предложението. В Приложение № 23: Разчет на капиталови разходи 

в дейност 606, § 51-00 Ремонт на улици и пътища на територията на Община Смолян 

– да се включи пътят от разклона до с. Градът, както и към с. Ряка за закърпване на 
дупки.Също прието предложение на тази комисия. В Приложение 1 Г „Разходи 

общински дейности по функции“, в т. 8 Функция „Икономически дейности и услуги“ 

към Програма „Туризъм“, тука за осветлението на „Момчилова крепост“, отново 

становището на Комисията е „за“. Като цяло Комисията по териториално и селищно 

устройство след дебати по-дълги от стандартното и определено време, а при доста 
тежка атмосфера прие цялото предложение, независимо, че в точка 1 го предложи за 
отлагане. В последствие становището на комисията, вероятно след приетите 
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предложения и дадени аргументи, прие като цяло становището. Това е. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Благодаря ви, г-жо Гаджева.  
(Стефан Сабрутев, от място: Реплика.) 

ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Реплика на председателя на комисията, г-н Стефан 

Сабрутев. 
СТЕФАН САБРУТЕВ: Уважаеми председателю, г-н кмете, г-н депутате, гости! Аз 
не разбрах кои точки г-н кмета е приел от тези, които в комисията са гласували „за“. 

Комисията по ТУОС. Каза се, че 1-2 са приети. Ако може, да се повторят, че не стана 
ясно. Да не се повтаряме после в изказванията. Благодаря! 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Благодаря ви, г-н Сабрутев. Г-н кмете, отново 

конкретиката по предложенията на Комисията по ТУОС. 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: По първото предложение – в Приложение № 23 от 
предвидените средства за Целева субсидия за 2018 г. от „Разчет за финансиране на 
капиталови разходи за 2018 г.“ да бъдат намалени с 50 000 лв. средствата, 
предвидени в т. 1 „Изграждане на улици на територията на община Смолян“ и да се 
прехвърлят в т. 2. Изграждане на пътища от общинска пътна мрежа. От „Изграждане 
на улици на територията на община Смолян – ул. „Маестро Атанасов“, в изграждане 
на пътища от общинска пътна мрежа в път Смилян – Букаците – Люлка – Сивино. 

Второ предложение: В точка IX да се добави: Утвърждава средствата за Спортни 

клубове да бъдат в размер на 80 000 лева. Трето предложение: в т. IX да се добави: 

От предвидените средства за Културен календар да се заделят 20 000 лв. за Театъра, 
под условие тези средства да се разходват изключително и само за постановки и 

дейност. Четвърто предложение: В Приложение № 23 Разчет на капиталови разходи 

в дейност 606 § 51-00 Ремонт на улици и пътища на територията на територията на 
Община Смолян, от предвидените средства за ремонт на улици и пътища и 

съоръжения в размер на 500 000 лева, да се включи в т. ч. и пътя на Долната махала 
на с. Кутела, както и Сираковска махала, да се включи пътят от разклона до с. Градът, 
както и към с. Ряка, за закърпване на дупки. Пето предложение: В Приложение № 23 

Разчет на капиталови разходи в дейност 284 § 52-06 Обекти свързани с бедствия, 
аварии и катастрофи да се допълни и превенция при риск от бедствия и аварии. 

Шесто предложение: В точка VI да се добави: Одобрява общата численост и 

структурата на Общинската администрация в общината съгласно чл. 21, ал. 1, т. 2 от 
ЗМСМА – Приложение № 8. 

ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Благодаря ви, г-н кмете. От името на Комисията по 

здравеопазване, социални дейности, образование и култура ще се изкаже ли някой, 

колеги? Заседанието беше ръководено от г-н Милен Журналов, той има думата. 
Заповядайте, г-н Журналов. 
МИЛЕН ЖУРНАЛОВ: Благодаря ви, г-н председател, г-н кмете, г-н депутат, 
уважаеми колеги съветници, кметове, жители, медии! Председателствах комисията 
поради това, че председателят отсъстваше по обективни причини. Общо взето 

дебатите основно бяха относно приемането на бюджет 2018 – първа точка от дневния 
ред. Имаше много питания, обсъждания и питания в много от точките, като се 
получиха основно две предложения. Едното беше от г-н Кюлхански от средствата за 
спортни дейности в размер на 151 000 лв. 80 000 лв. да бъдат за спортни клубове и 

дейности. За съжаление не беше прието това предложение. Другото беше, което 

беше действително важно и уважено от всички членове на комисията беше в 
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Приложение № 23 от предвидените средства целева субсидия 50 000 да бъдат 
заделени от „изграждане на улици на територията на община Смолян“ или конкретно 

ул. „Маестро Атанасов“ във втора точка, а именно „Изграждане на пътища от 
общинската пътна мрежа“ или това е пътят Смилян – Букаците – Люлка – Сивино. 

Смятам, че колегите осъзнават важността на този момент особено след като вече има 
обществена поръчка за изпълнението на този път. Гласуваха с абсолютно 

мнозинство „за“. Смятам, че е в интерес на всички нас да бъде прието това 
предложение и в интерес на жителите на населеното място. Благодаря ви, г-н 

председател! Това бяха предложения в Комисията по социални дейности и 

здравеопазване. Благодаря! 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Благодаря ви, г-н Журналов. От името на Комисията по 

законност и местно самоуправление… 

(Стоян Иванов иска думата.) 

ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Имате реплика? 

СТОЯН ИВАНОВ: Не реплика. Като председател на комисията. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: А, като председател на Комисията. Заповядайте!  Понеже 
говорихте одеве и не споменахте изрично в качеството си на съветник или 

председател говорите. Имате думата. 
СТОЯН ИВАНОВ: Нали обсъждаме… 

ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Толкова е близо до ума, че сте председател на Комисията 
и затуй вземате думата. 
СТОЯН ИВАНОВ: Точно тази тематика. В Комисията имаше три предложения. 
Едното предложение беше на общинският съветник Коста Начев. То е: да се запише 
превенция при риск от бедствия и аварии. Така са го формулирари. Първо: Мостът 
при „Изворите“ е излишен – да се премахне, защото създава проблем. Второ: 

Просвет, който е на открития площад на автогарата в Устово да се изчисти. Трето: 

Да се премахнат трайно опасните високи дървета в парковите пространства, детски 

площадки, около Психодиспансера, до VI ОУ – да се продаде материала и да се 
закупят паркови дървета, които не са опасни. По отношение на това трето 

предложение, г-н Начев той още преди четири години тези неща ги е сигнализирал. 

Много дървета падат действително, накрая ще стане някоя беля и пак ще търсим 

виновни и т. н. Тези предложения на г-н Начев бяха единодушно подкрепени с 8 „за“, 

0 „против“, 0 „въздържали се“, като бяха подкрепени и от името на г-н Мелемов от 
г-жа Цекова, която беше там и от г-жа Аръчкова, която беше там. И аз мисля, че 
трябва да се работи в тази посока. По второто предложение Приложение № 23 

„Разчет за финансиране на капиталови разходи за 2018 г.“ да бъдат намалени с 50 000 

лв. средствата, предвидени в т. 1 „Изграждане на улици на територията на община 
Смолян“ и да се прехвърлят в т. 2 „Изграждане на пътища от общинска пътна 
мрежа“. Това беше предложение на г-н Аршински. С 8 „за“, 0 „против“ и 1 

„въздържал се“, предложението се прие. Имаше трето предложение на г-н Сабрутев. 
То беше сходно с това на г-н Аршински, но то не бе прието и тука не е отразено в 
протокола и не мога да коментирам. Това е по отношение на трите предложения. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Благодаря ви, г-н Иванов! Г-н Кирил Хаджихристев, 
председател на Комисията по законност и местно самоуправление. 
КИРИЛ ХАДЖИХРИСТЕВ: Уважаеми г-н председател, г-н кмете, уважаеми г-н 

депутат, колеги! Уважаеми кметове на населени места! В Комисията по законност 
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имаше доста предложения, които част от тях ги чухте в изказването на г-н Топов. 
Също и предложения от моя страна. Всички те бяха нервно отхвърлени. Остана само 

едно предложение – „Разчет на капиталови разходи за 2018 г.“ от предвидените 
средства за ул. „Маестро Атанасов“ да бъдат прехвърлени 50 000 лв. за пътя Смилян 

– Букаците – Люлка – Сивино. 

ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Благодаря ви, г-н Хаджихристев! Това предложение се 
приема също от кмета, от вносителя. И така, по реда. Г-н Стефан Сабрутев по 

основно изказване. 
СТЕФАН САБРУТЕВ: Уважаеми г-н председател, уважаеми г-н кмет, уважаеми г-н 

депутат, уважаеми колеги общински съветници, уважаеми кметове на населени 

места, уважаеми съграждани! Бюджет 2018, както и всички останали от 2012-та до 

сега са изключително небалансирани. Най-вече в частта собствени приходи. Всяка 
година от планираните собствени приходи не се изпълняват между 5 и 10 милиона 
лева. Тука чух изказване на колега, който сме го избрали за председател на Бюджетна 
комисия и говори за балансирани бюджети. Не ми се влизаше в диалози. Значи само 

за последната година от 18 милиона приходи планувани 8 милиона изпълнени. Какъв 
е балансът –  не знам? Да не се връщаме назад. Между 5 и 10 милиона не се 
изпълняват. Не се изпълняват по много причини. В същото време ние се предвидили 

тяхното разходване. На края на годината виждаме, че голяма част от предвидените 
дейности не са извършени поради липса на средства. Изводът, който може да се 
направи е, че бюджетът за 2018 и самата 2018-та се очертава да е една от най-тежките 
във финансово отношение за Община Смолян за последните 15 години. Нямаме 
толкоз нисък бюджет, още по-малко аз съм сигурен, че няма и да го изпълним. За 
сравнение мога да кажа, че Община Смолян, която е областен център, се е принизила 
с бюджета си до нивата на една Община Нова Загора, на която бюджетът е над 30 

милиона. Защо стигнахме до тук? Защото управлението на г-н Мелемов, „доброто 

управление“ в кавички, което беше изпълнено с лоша финансова дисциплина, 
комбинирана с подвеждаща информация за „отличното“ финансово състояние и 

„правилната“, разбира се в кавички ги слагам, посока, в която се движим, чакаме 
всеки момент да ни докарат до едно благополучие. Разбира се, в тази си своя дейност 
ви помогнаха както целия екип, така и придворните медии, които охолно ви хвалеха 
наляво и надясно колко добър кмет сте, колко малко дългове сте оставили, та даже 
сте ги и погасили на места. Да, ама не! Фактите са следните. Община Смолян 

задълженията, с които посреща 2018 година, 1 януари, са над 18 милиона лева. Да, 
правилно каза, че дългът колегата Стоян Иванов е 15 милиона и нещо, ама и едни 

други задължения неразплатени, които аз попитах няколко пъти, попитах и в 
искането си, на което не ми беше отговорено в началото на заседанието, и няма 
отговор. Предполагаме, че са около над 3 милиона. Тъй че ние говорим към моменто 

състояние 1 януари 2018-та – над 18 милиона! Какво сме погасили, какво сме 
намалили? Така. От вашето правилно управление, г-н Мелемов, управлението 

доведе до един демографски срив, който е видим и за слепеца. Младите хора 
напускат града и нямат намерение да се завръщат. Прозорците вечер на блоковете и 

на къщите са все по-тъмни, раждаемостта рязко спада. Мога да говоря много по тази 

тема, но ще спра до тук, за да не отегчавам всички останали. Всички виждате какво 

се случва в нашия град. Защото цялата наша общественост видя до къде ни доведе 
вашето управление. Конкретно към бюджета. Най-голямото нарушение, което аз 
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открих в бюджета е следното. Приложение 1Б на втора страница, „Постъпления от 
продажби на нефинансови активи“, параграф 40-00, има записани 6 825 199 лева. 
Това е поименният списък, който ние разрешаваме в същия този бюджет на нашия 
кмет да продаде ненужни общински активи. Да, това е много добре, дано успее да ги 

продаде. Само че тази същата сума не е записана в капиталови разходи, както го 

изискват Закона и инструкциите, които са дадени от Министерството на финансите 
за съставяне и изпълнение на бюджета за 2018 г. Там ние виждаме, че са записани 

една малка сумичка от 2 469 000 лв. или казано по-ясно, липсват едни 4 356 199 лв. 
от бюджета или по-скоро те са предвидени за нещо друго. Поне не са в капиталови 

разходи. Аз ще обърна внимание, че с инструкциите, които са дадени от 
Министерството на финансите за съставяне на бюджета за тази година, ясно е 
записано, че всички средства за капиталови разходи се ползват за  същите такива. 
Тоест всички продажби се ползват за разходите. Цитирам: „Парични постъпления от 
продажби на общински нефинансови активи се разходват само за финансиране на 
изграждане на основни и текущи ремонти на социалната и техническа 
инфраструктура, както и за погасяване на ползвани заеми за финансиране на 
социалната и техническа инфраструктура, за погасяване на всички безлихвени 

заеми, отпуснати по същия ред, на чл. 130ж, ал. 1 от Закона за публичните финанси, 

чл. 127, ал. 2 от Закона за публичните финанси. Което е пряко нарушение. Този 

бюджет е невалиден. Значи колеги, ние трябва да изясним къде са тези 4 милиона. И 

да кажа на всички граждани, колеги, тези 4 356 000 лв. трябваше да влезнат в 
капиталовия списък. Тогава нямаше да питаме 30 000 лв. ли да пуснем за Люлка – 

Сивино, а щяхме да пуснем 200 000 лв. Нямаше да питаме колко са пътищата за 
ремонт, а щяхме да пуснем още по 1-2 милиона отгоре. Тоест тези средства са за там, 

а не за някъде другаде, където са поставени. Не ми стигна времето да ги търся къде, 
но се надявам вносителят да отговори, въпреки че той отсъства, има хора тука, които 

разбират. Първият ми въпрос е къде в бюджета за 2018 г. отиват тези средства? На 
стойност, пак повтарям, 4 356 199 лв. За да не отегчавам залата с цялостна рецензия 
на бюджета, ще кажа няколко неща по справката Приложение № 23, тоест 
капиталови разходи. Разчетът за финансиране на капиталови разходи, който се 
изготвя по пълна бюджетна класификация, параграфи, функции, подпараграфи, по 

обекти на строителство и основен ремонт, за придобиване на материални и 

нематериални активи и проучване на проектни работи – същото не е изпълнено. Така 
пише в инструкциите. Не е изпълнено, защото не са ни дадени по обекти. Сега малко 

преди заседанието ни хвърлиха подигравателно един списък, в който списък са 
изброени всички населени места и улици. Вие сами разбирате, че с 500 000 лева няма 
как да се случи това нещо. Значи тука се правят едни планове, само че Общинската 
администрация разбира се е нямала време или не иска да ги прави най-вероятно. 

Улица „Х“ – „Иван Петров“ ще получи 20 000 лева. Трябва някой да иде да замери 

дупките, какво ще се прави и да се сметне. Това е по правилника. Това не е 
изпълнено. така. Още един въпрос имам. Аз се надявам, че някой ги пише въпросите, 
защото аз като г-н Топов не съм добре подготвен в писмен вид да ги дам. Мога да си 

дам тука целия текст, после да не се окаже, че вносителят не ги е разбрал. Ако трябва, 
да направим прекъсване и да се върне след почивката г-н кмета. Въпрос: Какво се 
случва със средствата, които не са изразходени от целевата държавна субсидия за 
капиталови разходи за 2017 година? В комисиите зададох този въпрос и стигнах до 
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извода, че около 495 000 лева са тези средства и ако не ме лъже паметта, това са 
средства, които не са усвоени именно за пътя Сивино – Люлка – Букаците, както и 

за пътя за Виево. Не са усвоени поради това, че не е избран изпълнител, има 
обжалване. Въпросът е такъв. Може би г-жа Аръчкова ще отговори, къде точно се 
намират тези средства? Има ли гаранция, че е ще влезнат в 2018 година в нашия 
бюджет и къде точно са записани? Ако влезнат, ще има ли актуализация на бюджета 
и дали тези средства ще идат по предназначение? Ние от нашата група държим тези 

средства да отидат точно за тези два обекта, а не някъде другаде. Имам няколко 

конкретни предложения, пак по капиталови разходи. В дейност 606, параграф 51-00 

„Ремонт на улици и пътища на територията на община Смолян“ да се включи път и 

улици в с. Белев дол със сумата 50 000 лева. Второ. В дейност 618, параграф 53-09 

за проектиране за основния път за Белев дол да се предвидят 20 000 лева. Средствата, 
повтарям това, което на Комисията по ТСУ е прието, това предложение е прието, но 

г-н кмета не се е съобразил с него. Средствата от дейност 619, параграф 54-00 да се 
намалят на 100 000 лева. Това са средства, с които ще обезщетяваме собственици по 

право на преминаване и съответно закупуване на терени. Анализът показва, че ние 
нямаме нужда от толкова много средства, които са предвидени, предвид, че главната 
пътна комуникация вече е обезщетена, а останалите 400 000 лв. да се прехвърлят в 
дейност 606, параграф 51-00 „Ремонт на улици и пътища“, като същите, същият 
параграф стане 900 000 лева. Мисля, че много повече средства ще има за качеството 

на самите населени места, така и за нашия град. Още един въпрос имам. Къде в 
бюджета са записани средствата на стойност 845 000 лева, които Общината ще 
трябва да заплати или съответно да депозира във Върховният съд същата сума по 

делото с Консорциум „Светлина“? Някъде отразени ли са и ако са отразени, къде? 

Ако не, какво ще правите и какви са намеренията? Аз съм твърдо в подкрепа на г-н 

Топов и неговите предложения, като си бях записал за 500-хилядният овърдрафт, но 

той го спомена, затова няма да го правя като предложение. Благодаря! 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Благодаря, г-н Сабрутев! Реплика г-н Стоян Иванов. 
СТОЯН ИВАНОВ: Да, прав е г-н Сабрутев, че дългът е 15 500 000 лв., той говори за 
18. Да, действително аз преди малко споменах, че има 2 200 000 лв. задължения за 
разходи, които трябва да бъдат платени. Но пък за пореден път искам да ви кажа, че 
2011 година, сега са 2 200 000 лв., тогава са били 10 200 000 лв. Ето я справката – 

10 200 000 лв. Вие когато продавате дълготрайни активи във вашата фирма, само за 
дълготрайни активи ли ги ползвате или за оборотни нужди, за погасяване на заеми и 

т. н.? Значи ако са предвидени по програмата за разпореждане с общинска 
собственост продажба на земи и активи 6 500 000 лв., те могат да бъдат ползвани и 

за капиталови, и за текущи, и за погасяване на заеми и за всичко останало. И просто 

ме карате, понеже правите оценка на финансовото състояние, и ме връщате 2003-та 
година. Управлението на ОДС тогава и Данчо Киряков остави дълг в размер на 2 

милиона и вие тогава оревахте орталъка за огромния дълг. 8 години по-късно към 

тези 2 милиона се прибавиха още 22. За 8 години се прибавиха още 22 и станаха 24. 

Е какво да говорим от тук нататък за финансово състояние, за оценки и т. н.? 

ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Благодаря ви, г-н Иванов. Една много малка забележка 
въз основа на нашия правилник. Все пак като председател на комисията бихте могли 

да се изразите по-изискано и за реакцията през 2003 година на ръководството, което 

е приело управлението. Г-н Сабрутев, имате думата за дуплика, ако няма други 
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реплики. Има ли други реплики? 

СТЕФАН САБРУТЕВ: На мен ми е ясно, че г-н Стоян Иванов трябва да си заработва 
заплатата, но тъй като той е председател на Комисията по бюджет и финанси, ще му 
подаря след комисията едно четиво, може да му се наложи да го чете. Четивото е 
следното – Република България, Министерство на финансите, Министерство на 
финансите – Дирекция Финанси на общините. ФО-1 от 9 януари 2018 година, до 

кметове, председател на Общински съвет, председатели на комисии, общински 

съветници – там пише на стр. 15. Паричните постъпления от продажба на общински 

нефинансови активи се разходват за финансиране изграждането, на основен и текущ 

ремонт на социалната и техническа инфраструктура, както и за погасяване на 
ползвани заеми за финансиране и техническа инфраструктура, както и за погасяване 
на ползвани заеми за финансиране на проекти на социалната и техническа 
инфраструктура и за погасяване на временни безлихвени заеми, отпуснати по реда 
на чл. 130ж, ал. 1 от Закона за публичните финанси, чл. 127, ал. 2 от Закона за 
публичните финанси. Значи председател сте на Бюджетната комисия. Хубаво е да 
зачетете, че тези средства не може да се харчат за оборотни средства и кой за каквото 
намери, г-н Иванов. Затова питането ми беше точно къде са 4-те милиона? 

ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Аз ще помоля, г-н кмете, ако не възразявате, има два 
въпроса, да отговори г-жа Аръчкова, ако има готовност. По отношение на целевата 
субсидия за 2017, за двата обекта за които не бяха сключени договори за изпълнение 
и на това основание средствата са в капиталовите средства на Министерство на 
финансите. При какви обстоятелства и условия те могат да бъдат възвърнати и 

употребени по целесъобразност на двата обекта Виево и Сивино? 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: И аз съм съгласен, г-н председател, че трябва финансисти 

да говорят. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: И вторият въпрос. Как се отразяват в бюджета 
средствата, които са присъдени по съдебни решения във връзка със съдебни спорове 
по разплащания и извършени дейности, в случая с Консорциум „Светлина“? 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Уважаеми г-н депутат, уважаеми г-н председател, уважаеми 

г-н кмет, кметове на населени места, уважаеми общински съветници, граждани! 

Първо г-н Кръстанов, аз смятам, че първо трябва да започна да отговарям и на 
въпросите относно касаещи бюджета както и от г-н Топов, а не само на последните 
два. И затова искахме да изчакаме и останалите въпроси зададени. Относно целевата 
субсидия за 2017 година за двата обекта, те не са само два, а са няколко, целевата 
субсидия, съгласно законите на Република България, тя се определя с бюджета на 
Република България и в края на годината тази субсидия, когато не е използвана по 

закона, тя трябва да се възстанови на държавата. В същото време Общинска 
администрация е предприела действия, защото имаме обявени процедури за двата 
обекта и тези средства е внесено и депозирано писмо в Министерство на финансите, 
че средствата за пътищата във Виево и в Сивино, средствата предвидени в целевите, 
ще бъдат използвани при условие, че бъдат сключени договорите до месец юни 2018 

година. Относно това, което г-н Сабрутев прочете. Много интересно, там е написано 

техническа инфраструктура, текущи ремонти, и не в подкрепа на г-н Стоян Иванов, 
но когато четем, нека да четем правилно, точно и да разсъждаваме. Когато има един 

приход, от приходните средства се покриват не само за закупуване на дълготраен 

материален актив дали е земя или сграда, могат да бъдат извършени и технически 



Протокол № 34/06.02.2018 г. 

  

23 

 

ремонти, и инфраструктурни, да бъдат подобрявани както спортни площадки, 

абсолютно всичко. Тези разходи са предвидени по различните функции, по различни 

параграфи и са намерили отражение в проектобюджета на Общинска 
администрация. Мисля, че когато ни дадете думата относно другите въпроси, тогава 
да отговорим и на останалите въпроси, защото все пак има въпроси поставени и от 
комисиите. Г-н Мелемов, след  анализ и представените документи от нас заместник-
кметовете, присъстващи, ние съвсем обективно седнахме и направихме анализ на 
всички предложения, дадени в комисиите и той затова излиза като кмет на Общината 
с предложения, които ги е приел категорично и не ги оспорва. Това са за спортните 
клубове 80 000 лв., за театралните постановки, формулирани в точния вид, за това, 
което и г-н Топов зададе въпрос – да, имаме предложение с мотивирано искане, 
екипа на г-н Мелемов, г-н Марин Захариев ще даде по-точна и ясна обосновка кое 
налага числеността на персонала да бъде една и съща. Нямаме промяна в нея, а 
имаме структурни промени в дирекциите. В същото време нямаме съкращаване на 
персонал, имаме промяна в длъжности, във връзка с различни изисквания на 
законодателствата, но това г-н Марин Захариев по-точно и по-ясно ще потвърди. 

Относно безлихвеният заем. Г-н Топов, извинявайте, че се обръщам към вас, но 

когато взехте решение на 12 януари 2018 година за безлихвеният заем, там е дадено 

решението на Общинския съвет да бъде отпуснат безлихвен заем по чл. 103, ал. 1 

като краткосрочен. С изменението на закона, който влезна в сила от 1 януари 2018 

година, по този член се дава дългосрочен кредит. Другият проблем, който е. В 

решението на Общинския съвет е дадено право и съгласие да бъде изтеглен 

безлихвен заем в размер до  3 950 000 лв. Съгласно изменението пак на Закона за 
публичните финанси от месец ноември, има ограничени в размера на безлихвените 
кредити, които държавата, централния бюджет отпуска на общини. И това е до 

размера на целевата субсидия плюс обща изравнителна субсидия. Затова на нас ни е 
отпуснат кредит в размер на 2 925 000 лв. В същото време за този период на 
изменението на законодателството от ноември месец 2017 г. влезнали в сила от 1 

януари 2018 година, това са изискванията. И ние сме взели кредит на база 
предложението и поисканото становище от вас като общински съветници и дадената 
санкция с решението, плюс мотивираното искане на кмета, представени в 
Министерство на финансите, но ние нямаме утвърдения размер. Ние имаме само 

едно одобряване от вас и то одобрението на Общинския съвет е до 3 950 000 лв. по 

чл. 103, ал. 1, и като безсрочен. А новите изисквания, новите законодателни промени 

влезнали в сила от 1 януари 2018 година имат ограничение и в размер, имат 
ограничение и в срок. 
(Стефан Сабрутев, от място: Реплика.) 

ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Благодаря, г-жо Аръчкова! Тъй като имаше.. Да, г-н 

Сабрутев, първо вие, след това г-н Топов. Две реплики до тук. 
СТЕФАН САБРУТЕВ: Г-жо Аръчкова, аз мислех, че на финансите трябва да се гледа 
сериозно, а не да говорим така на ангро. Не може капиталовите разходи от 
собствените средства да са 2 469 000 лв., а 4 000 000 лв. да даваме за някакви 

ремонти по сгради или други. Моля ви се! Вие не говорите сериозно! Искате да 
кажете, че за улици отделяме по-малко, от колкото за всички други дейности, които 
ще се вложат в социална инфраструктура? Кажете ми на кой ред, къде точно са да ги 

видя. Това не е сериозно. Значи този бюджет ще падне, ако някой го вкара в Съда, аз 
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ви казвам. Това са неправилно разходени средства. За оборотни средства да не 
говорим. Най-вероятно вие искате за оборотни да ги ползвате. На един въпрос не ми 

отговорихте – 845 000 лв. от къде ще ги вземем?  

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Г-н председател, аз точно затова зададох въпроса. Вие ми 

зададохте два въпроса и аз отговорих на двата въпроса. Затова попитах нужно ли е 
да отговоря, защото г-н Топов зададе 5 или 6 въпроса, които се вписват. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Няма никакъв проблем да отговорите и на тях. 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: В същото време вие ми дадохте правото да отговоря на г-н 

Сабрутев на двата въпроса. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Имаме достатъчно време. Имате думата, г-н Топов. 
ФИЛИП ТОПОВ: Сега, г-н председател, аз не съм задавал въпроси, дадох 
предложения на вносителя и г-н Мелемов ако приеме за удачно моите предложения, 
просто да ги приеме и да не ги подлагаме на гласуване. Обаче ще ви помоля за 
секунда за малко яснота. Какво предложих да отпадне, тази точка прословутата за 
структурните промени и т. н.? Ами вижте колеги, там е записано Приложение № 8, 

като Приложение № 8 само за както са го посочили, да не губим времето на колегите. 
Но вие сте видели това Приложение № 8. Тука пише „Структура на Община 
Смолян“. Затова искам това приложение да отпадне, защото не кореспондира с това, 
което е направено като предложение. Точка втора, г-н Мелемов, там по отношение 
на това Приложение № 8, ако го приемете да отпадне, защото структурата наистина 
и численият състав се утвърждават от Общинския съвет, по ваше предложение. По 

никакъв начин това не влияе на нищо. Обаче другото наистина ме кара направо да 
възкликна. Ами не може за това, което е записано в XVIII римско, обърнете 
внимание уважаеми колеги, това дето го говори колежката Аръчкова, просто няма 
как да го „смели“ дето се вика моята представа, защото писмото на господина 
Горанов, което ви го цитирах, вероятно го имат и колегите, там изрично е записано, 

съжалявам, че ще изгубя малко време. На основание чл. 103 от Закона за публичните 
финанси и т. н., във ваше писмо с пореден номер е предоставен нов безлихвен заем 

от Централния бюджет в размер на 2 925 500 лв., със срок за възстановяване 10 

януари 2019 година. Сега, дето викат хората, край на цитата. Какво ни се предлага 
тука в това приложение? Първо изменя се цената. Прочетете го, г-н Мелемов, 
внимателно. Първо там ни се предлага да се вземе, да утвърдим, аз разбирам, че става 
въпрос за някакъв нов безлихвен заем, в размер на 2 950 000 лв., с 25 000 лв. повече, 
от което ни е отпуснато и със срок за погасяване 1-ви, как беше там, 1.1.2019 г. Затова 
ви предлагам, че това нещо, което сте го предложили е нонсенс и моля да го 

оттеглите. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Първо, смятам, че трябва да стане ясно на всички, че в 
Общината няма да влезне и 1 лев от този безлихвен заем. Който дава заема, той 

поставя условията. По вашият текст за овърдрафта. Г-н Топов, вие бяхте председател 

на Общинския съвет, този овърдрафт го има от години. Това не е дългосрочен 

кредит. Не сме го ползвали, но ако се наложи, ще се ползва. Това не беше проблем 

2013, 2014, 2015 г., сега изведнъж това стана голям проблем. А като бяхте 
председател на Общинският съвет това не беше никакъв проблем. 

ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Други колеги, които желаят да направят реплики или да 
се изкажат? Г-н Ангел Безергянов, ръководител на групата на ГЕРБ. 

АНГЕЛ БЕЗЕРГЯНОВ: Уважаеми г-н председател, уважаеми г-н народен 
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представител, уважаеми кмет на община, колеги съветници, госпожи и господа 
кметове на населени места! Беше вметнато и предполагам, че така и кметът ще 
упълномощи г-н Захариев да ни изложи своите мотиви относно структурата и 

числеността, която смятаме да утвърдим съгласно Приложение № 8, но също така ви 

моля и съгласно Правилника да ни предоставите почивка в размер на половин час. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Нека да уточним само. Вие правите предложение да 
дадем думата на заместник-кмета г-н Захариев? 

АНГЕЛ БЕЗЕРГЯНОВ: Да. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: След почивката? 

АНГЕЛ БЕЗЕРГЯНОВ: След изказването на г-н Захариев да има почивка в рамките 
на 30 минути. 

ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Г-н Захариев, заповядайте! Имате думата. 
(Михаил Генчев, от място: Процедура.) 

ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Г-н Генчев, по процедурата възражение, противно 

становище вероятно. 

МИХАИЛ ГЕНЧЕВ: Аз не знам какво предложение се прави да даваме думата да се 
обяснява структура. Структурата по принцип би трябвало да се внесе преди бюджета 
в Общинския съвет, да обсъди, да се приеме и да се утвърди от Общинския съвет. 
Ние сега се опитваме вътре в рамките на решенията за бюджета да прокараме 
решение за структурата, за което ние нямаме предоставено предварително никаква 
докладна, никакво становище и никакво обяснение. Така че смятам да не правим 

такова обсъждане на структурата, тъй като това не е проблем. И съм напълно в 
подкрепа на предложението на г-н Топов тази точка от решението да отпадне. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Благодаря, г-н Генчев. Г-н кметът за уточнение. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ:  Едно уточнение. Общинският съвет  приема числеността 
на структурата. Тя е приета вече. Тя е приета един път тази численост, не се променя.  
(Михаил Генчев, от място: Кога?) 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: 2015-та. И тя не се променя. 
(Реплика на Михаил Генчев от място, не се чува.) 

ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Г-н Генчев! 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Така или иначе не се променя. Сега искате примерно да 
кажете да има 30 юриста и да махнем примерно 30 счетоводителя. Това ли смятате, 
че трябва да реши Общинският съвет? 

ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Уважаеми колеги, в чл. 21, ал. 1, т. 2 е записано 

еднозначно, категорично, императивно, както казват юристите, че Общинският 
съвет приема общата численост и структурата на Общинската администрация. Това 
са две съвсем отделни неща. И обикновено се прави преди обсъждане на бюджета. 
Но аз ви предлагам да дадем почивката, която поиска групата и след това да търсим 

по-нататъшен дебат, свързан като цяло със структура, численост. Г-н Захариев да 
запази готовност за изказване в заседанието след почивката. 30 минути почивка, 
колеги. Моля да бъдете точни. 

 

* * * * * 
 

(След почивката) 

ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Уважаеми госпожи и господа общински съветници, 
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продължаваме нашата работа. Моля, заемете местата си в залата. Позволявам си дави 

припомня, че в нашия Правилник за организацията и дейността на Общинския съвет 
има един член 15, ал. 1, т. 13 във връзка с чл. 19, ал. 8, която засяга изцяло нормите 
за поведение в залата, така че моля да заемете местата си. Продължаваме нашата 
работа. Г-н кмета иска думата. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Само по предложението на г-н Топов. Погледнах и в 
Закона, наистина заемът е в размер на 2 925 000 лв. и министъра на финансите го 

отпуска, краткосрочен заем от държавния бюджет, който трябва да се върне не по-

късно от края на следващата бюджетна година. Така е написано в закона, така е и 

заема. И е прав г-н Топов, че сумата е 2 925 000 лева. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Да, г-н Топов, имате думата, разбира се. Обсъждаме 
бюджета, има важни съдържателни аспекти 

ФИЛИП ТОПОВ: Значи дето викаше нашият велик боксьор „Да вървим напред, да 
продължаваме напред“. Значи, аз ще помоля да фиксираме тази дата 10 януари, както 

го е записал министъра на финансите, като искам да поясня. Съгласно новите 
изменения, отпускането на този заем става в 2018 година по предвидения за това 
бюджет в Централния бюджет, за Смолян. Като погасяването на същия става до 

следващата година. Да, така е по закон, до края на следващата година. Обаче 
министъра на финансите, сега ще кажа нещо, което няма да ни хареса сигурно, явно 

вижда, че не му изпълняваме указанията за сроковете, затова ни е сложил срок 10 

януари 2019 г. Нека да го запишем, както той го е разпоредил, а после с едно 

допълнително искане ще направим евентуално разсрочване и т. н. Иначе наистина 
поставяме отново в кулизия срокът, който е посочил министъра на финансите това, 
което ние ще приемем. Вярно е, г-н кмете, до края на годината, но до края на 
годината е и 2 януари на 2019-та. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Да, г-н кмете, имате думата. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Ясно е, че който дава парите, той поставя условията. Той 

поставя условията. По закон това е условието на кредита и аз не виждам какво 

ощетяваме или защо въобще го коментираме. Това, че не изпълняваме не е вярно, 

защото оценката, която ни дава Министерство на финансите, напротив е много 

добра. Изпълняваме всички разпоредби на Министерството на финансите, а това, че 
не ги върнахме в срок, не смятам, че трябва да обвиняваме цялата община затова. То 

си имаше причини, но причините не са в Общинска администрация, нито във всички 

общински съветници.  

ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Благодаря ви, г-н кмете. Има ли още въпроси към 

общинска администрация във връзка с обсъжданата точка първа, уважаеми колеги? 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Думата може би на г-н Захариев да дадем. 

ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Както стана дума преди почивката, г-н Захариев, имате 
думата. 
МАРИН ЗАХАРИЕВ – зам.-кмет на Община Смолян: Уважаеми г-н председател, 

уважаеми г-н народен представител, уважаеми общински съветници, уважаеми г-н 

Мелемов, кметове на кметства, присъстващи от медиите и граждани! По отношение 
на структурата имахме събиране ръководството на Общината, с което коментирахме 
как да оптимизираме работните процеси. На първо място и с оглед на така 
популярното единно административно обслужване. Знаете, че това е един приоритет 
на министър Дончев, който така или иначе трябва тепърва в следващите години да 
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бъде развиван. В тази връзка обсъждахме вариант за изнасяне наистина 
обслужването на гражданите на едно-единствено място, макар че знаем и че в 
момента сравнително компактно е ситуирано обслужването на гражданите, но все 
пак имаме деловодство от едната страна, устройство на територията от друга, местни 

данъци и такси на трето място, макар и каси, макар близо едно до друго, така че 
взехме решение да се търси вариант да се изнесе всичко в една зала. Впрочем 

направихме консултации с колеги, така или иначе държим връзка и наблюдаваме. 
Такава е постановката в Асеновград,  в Търново, в Благоевград. Г-н Николов беше 
съвсем наскоро, секретаря на Общината, така че няма да ви отегчавам с това. Идеята 
е в един салон, с добре разписани правила, с бланки, образци, с маси за сядане, с 
гишета, гражданинът като влезне независимо от това дали ще търси услуга от служба 
„ГРАО“ или от „Устройство на територията“, да бъде всичко на едно място, в един 

салон. На следващо място обсъждайки с колегите работните процеси в Общината, 
решихме да направим една реорганизация. Сега структура на община е много 

широко понятие. Тука дори в писаната теория и дори хората, които са го обсъждали 

виждат различни неща в широк и в тесен смисъл. Все пак и за хората, които не са 
запознати толкова искам да кажа, че ние не променяме обща численост. Тя остава 
135 души. Има Обща администрация 44 броя, Специализирана – 39, звена на пряко 
подчинение – 4 и териториални органи – 48 броя. Така или иначе обаче вътре чисто 

организационно предприехме някои промени, които сме ви предоставили и в 
Приложение № 8. Аз не съм сигурен дали ще успея всичко да засегна, тъй като дълго 

си говорихме, колежката Цекова отсъства, но така все пак основните неща. В 

работните процеси установихме, че е добре в някои дирекции да си има юристи, 

които се занимават само с работата на дирекцията и са извън Правната дирекция. 
Именно това води виждате до намалението с бройка в Правната дирекция, а в същото 

време имаме хора, които давам пример, в служба „ГРАО“, „Административно и 

информационно обслужване“ имат задължения, юрист, който се занимава само с 
това. На следващо място „Устройство на територията“, също предвидихме да има 
човек, който се занимава с Експертни съвети, с всички юридически дела на тази 

дирекция. На следващо място в процеса на работа установихме, давам ви един 

пример с наемите се получава едно прехвърляне между Общинска собственост и 

Счетоводството на информация със срокове, събираемост и затова беше взето 

решение наемите, търговете, разрешителните, да минат към Финансово-

счетоводната дирекция. Тъй като там така или иначе една част от нещата се следят, 
сега да имаме една обхватност на тази дейност. На следващо място с туризма и 

билбордовете се оказа, че инж. Цекова колежката има доста повече допирни точки 

по отношение на тези рекламни табели, така че тази дейност също да бъде върната 
към голямата дирекция, която я знаете, „Устройство на територията“. Последното 

нещо, което искам да засегна, без да бъда многословен, са двете дирекции именно 

„Икономическо развитие, туризъм, международни проекти и програми“ и 

„Обществени дейности и заетост“. Там също във времето установихме, че когато 

имаме, давам конкретен пример, много  хора по временна заетост, имаме една по-

голяма нужда от хора, които да ги управляват. В същото време в момента, какъвто е 
и сегашният, когато нямаме, тези хора да бъдат дислоцирани да работят по други 

проекти. На следващо място при приемане на международни делегации също имаме 
една колаборация между двете дирекции, затова решихме там да има едно 
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обединение, защото протокола, международната дейност, програмите и социалните 
дейности имат много общи неща. Така че това са ни, пак казвам, на кратко, всеки 

колега си изложи мотивите и на широко. Надяваме се, че това ще доведе до по-

оптимална работа на администрацията и по-добро обслужване на гражданите. И пак 
казвам, това нещо, което почнах в началото, така или иначе не променяме общата 
численост и разпределението на Обща и Специализирана администрация. И в тази 

връзка разбира се съгласно ЗМСМА, чл. 21, ал. 1, т. 2 Общинският съвет трябва да 
утвърди числеността и структурата. В тази връзка сме направили това Приложение 
№ 8 и давам тези пояснения, които дори се извинявам предварително, аз бях и в 
отпуск по време на комисиите, не сме направили. Ако има нещо допълнително, 

разбира се, това е в правомощията на Общинския съвет, съм на линия за разговор. 

ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Благодаря ви, г-н Захариев. Въпроси, реплики, 

отношение? Г-н Кирил Хаджихристев. 
КИРИЛ ХАДЖИХРИСТЕВ: Аз искам да кажа само, че тука се намесват три вида 
понятия – численост, структура и организация на работата, както слушах г-н 

Захариев. Ако си спомняте, 2014 година декември месец пак ставаше въпрос за 
същото. Или 2015-та? 2014-та мисля, че беше. 2015-та, декември месец отново 

говорихме за численост и структура. Тогава Общинска администрация не можа да 
ни предаде структура, да ни покаже структура и ние само за да вземем субсидия, 
гласувахме численост от 135 човека. Тя пак се запазва тази численост, но нека 
спазваме Правилника и ако наистина има промяна на структурата, да се представи 

структурата и да може да бъде мотивирана и ние да преценим дали ще гласуваме за 
такава структура. Аз предлагам да остане само числото 135 като държавно 

делегирана дейност и да го гласуваме, а структурата да отпадне. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Само може би все пак аз не мога да разбера структурата. Те 
са разпределени тука по бройки. То това е структурата. 
КИРИЛ ХАДЖИХРИСТЕВ: Вие в момента променяте структурата. Значи 

структурата това са дирекции, отдели… 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Но тука ги има описани, в тази дирекция толкова човека.., 
секретар, дирекция, отдел – толкова човека. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Точно за това става дума.  Значи последното решение, 
уважаеми колеги, ако… 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Аз не мога да разбера, имена ли трябва да пише? 

ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Г-н кмете, нищо общо нямат имената. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Виж, тука ги има. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Последното решение на Общинския съвет по отношение 
на структурата на Общинската администрация, носи дата януари 2014 година, а 
януари 2015 година имаме приета обща численост. Тоест ние сме нарушили едно 

основно законово изискване да приемаме общата численост и структурата според 

изискванията, както казах категорични, четете закона, на чл. 21, ал. 1, т. 2 от 
ЗМСМА. И в момента ние също правим едно нещо, което е най-малкото на ръба на 
закона и никак не съм убеден и аз, че то е в пълно законово съответствие. По принцип 

Общинските съвети до сега са приемали общата численост и структура в отделно 

решение, в отделно обсъждане, със структурна схема на взаимодействие и 

съотносимост между отделните звена на Администрацията. Тука имаме наистина, 
покриваме изискванията за численост, в това число в териториалните органи на 
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управление, на общинската администрация и отзад има едни бройки, които са 
финансирани от местни дейности. 135 ли бяха и те? Или 137? Сега ще отворя и ще 
видя. Без значение, говоря принципно. Така че имат основание и съответните 
искания на колегите да гласуваме специално структурата и да не намесваме 
дейности. За никакви имена не става дума. Да, г-н кмете, слушам ви. 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: И все пак, аз гледам структура на Община Смолян, 

разделена по дирекции, по численост. Какво точно? Ние консултирахме нещата, 
преди да ги вкараме. Какво точно имате предвид, че трябва да се добави към тази 

структура, тази численост, бройки, дирекции? 

ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Структурата е щатни бройки в отделните звена. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Да, ето ги. 

ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: С конкретна аргументация на тяхната натовареност и 

функционална компетентност. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Това вече е субективно според мен, но… 

ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Как ще е субективно? Да, г-н Захариев, имате някакво 

възражение? Слушаме ви. 

МАРИН ЗАХАРИЕВ: Не, реплика, ако позволите. Аз не случайно с това започнах, 

че дори и в теорията има много трактовки на това що е това структура, но 

законодателят се е произнесъл еднозначно. Общинският съвет утвърждава 
числеността и структурата. Натовареност, взаимовръзки и т. н., това са вече неща 
допълнителни и никъде не е казано дали може да е – в точка, в диспозитив, в отделно 

решение и т. н. Аз вярвам, че това, което ние сме видели по този начин, разбира се, 
с всичките правомощия, които има Съветът да обсъжда и променя, по никакъв начин 

не нарушаваме закона и не отнемаме правомощията. Предложили сме на Общински 

съвет по точка две да утвърди числеността и структура. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Искате да добавим след общата численост в Приложение 
№ 8, и структура на Общинската администрация? 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Ако трябва, като първа точка в решението да го добавим. 

ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Да, г-н Хаджихристев. Слушаме ви, реплика отново. 

КИРИЛ ХАДЖИХРИСТЕВ: Не съм съгласен структурата да бъде гласувана. Защо? 

Наистина, в структурата трябва да има мотивировка. Защо примерно в отдел 

„Финанси“ има 42 счетоводители? Ние в момента разглеждаме бюджет и само 

числеността ни интересува към бюджета. Ако има отделна докладна записка за 
структурата, тогава ще възникнат много въпроси, които можем да питаме и да ни 

бъде обяснено защо в този отдел са 15 човека, а защо тука са 20? Защо е необходимо 

да се разбива юридическия отдел и да се пращат юристи по другите отдели? И ето, 

възникват много въпроси, но аз мисля, че бюджетът обсъждаме сега, а не 
структурата. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Вие акцентирате върху изискването да определим обща 
численост и териториални органи, общинска администрация и бройки финансирани 

от местни дейности и след това вече нататък да обсъждаме структура. Да, има 
логика. Г-н Топов, имате думата. Становище специално по този въпрос. Слушаме ви. 

ФИЛИП ТОПОВ: За последен път, уважаеми колеги! Това, което го предложих 

одеве, да отпадне тази малка точка в VI римско, където пише „числеността на 
персонала, делегираните…“ и т. н., с цялото Приложение № 8, решава въпроса. 
Предлагам следното. „Утвърждава разходите за заплати през 2018 година без 
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звената, които прилагат системата на делегиран бюджет и определя“. Тази точка 
относно числеността да отпадне и да остане само следващото Приложение № 7, 

разпределението на плануваните разходи за заплати за 2018 година. По никакъв 
начин това не променя фикса. А с отделна докладна записка вече, както е по чл. 21, 

т. 2, да се разработи освен численият състав,  и структурата. Това ако го направим, 

ви казвам, че няма да има проблем в самия бюджет относно фикса, защото точка 
втора и Приложение № 7 са разписани заплатите. Разбирате ли? Тука числеността 
бърка работата. Това е. Пак решавайте, но според мен това е по-разумното да 
направим. Да вървим напред, да отпадне тази точка. След време да се направи една 
докладна записка за цялото прекрояване на численост и структура, а да може 
финансовият министър, малкият тука, да си разплаща заплатите и да не спираме 
нещата. Нарушение има в следното. Защото са предвидени кумулативно двете 
изисквания – структура и числен състав. В момента ни се предлага само числен 

състав. Дано да съм опитал по някакъв начин да помогна. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Нещо ми бяга логиката. По принцип не се предлага 
промяна в числеността. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Може ли? 

ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Да, г-н кмете. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Аз слушам и нямам нищо против всичкото, само че 
наистина не ми е ясно какво трябва да се добави освен това, което сме описали. Ето, 

г-н Генчев вдига, г-н Киряков, те са били кмет, заместник-кмет. Може би те могат да 
обяснят точно какво трябва да се добави в тази структура, която е дадена, което го 

няма. Щом не е имена, какво е? 

ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Има думата г-н Михаил Генчев. 
МИХАИЛ ГЕНЧЕВ: Значи хубаво е да се обръщаме към закона, когато решаваме 
нещата. Когато приемаме структурата и числеността, трябва да се обсъди преди 

заседанието за приемане на бюджета, така както се обсъждат другите материали във 
връзка с приемането на бюджета, програмата, данъците, такса смет и т. н. Значи, 

извинявам се, но Общинска администрация, пак не си е свършила работата. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Може ли един въпрос да ви задам? 

МИХАИЛ ГЕНЧЕВ: И сега ни карате в последствие при свършен факт да гласуваме 
нещо, което нито сме го видели, нито сме го обсъждали, да вземем решение 
постфактум. 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Може ли само един въпрос да питам? 

МИХАИЛ ГЕНЧЕВ: Да, може. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Какво освен това, което е дадено, бихте желали вие да 
видите в тази структура? 

МИХАИЛ ГЕНЧЕВ: Вие като ми дадете структурата… 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Ама тя е дадена. 
МИХАИЛ ГЕНЧЕВ: Мен структурата в държавни дейности изобщо не ме 
интересува. Правете я така, както си искате, защото там ние не можем да нанасяме 
никакви промени, защото ни е дадено от държавния бюджет. Но структурата за 
местни дейности, която е от 136 души, има много работи… 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Например? 

МИХАИЛ ГЕНЧЕВ: Много работи. 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Кажи, да си вземем предвид. 
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МИХАИЛ ГЕНЧЕВ: Аз лично сега на прима виста не мога да кажа, защото вие 
предварително не ми бяхте задали този въпрос, но ще ви отговоря. Аз примерно в 
никакъв случай не бих приел в една структура, в която гледаме, да има счетоводство 

42 души. На който и да го кажем това нещо, че в Община Смолян има счетоводство 

от 42 души…, извинете ме. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: По-рано във всяка детска градина имаше счетоводител. 

МИХАИЛ ГЕНЧЕВ: Може да гледаме това, което правите като гимнастика, ама 
влизаме в друга, излизаме извън бюджета и влизаме в друго обсъждане. Значи някой 

ако може да ме убеди, че в Община Смолян трябва да има 8 юристи и в същото време 
ние по делата, които се водят в Община Смолян да наемаме външни юристи, значи 

пак… Щом ще наемаме външни, дай да намалим броя на вътрешните. Има какво да 
ви кажа. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Г-н Генчев, чакайте! Не го превръщайте в диалог, защото 

не може да го стенографираме.  
МИХАИЛ ГЕНЧЕВ: Не искам да влизам в тази полемика и в този дебат. Този дебат 
трябва да се изнесе на специално заседание, със специална докладна от кмета, която 

ние да обсъждаме и да вземаме решение. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Това вие да го казвате, защото вие сте наемали външни 

юристи редовно. 

(Михаил Генчев, от място: Ама кмете, от 7 години си кмет, стига си…) 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Става въпрос, че той… 

ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Г-н Генчев, заемете мястото си.  

(Реплика на Михаил Генчев, от място/не се чува.) 

ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Г-н Генчев, заемете мястото си в залата. Г-н Данчо 

Киряков вдига ръка, има думата. 
ДАНЧО КИРЯКОВ: Здравейте на всички! Значи аз ще си позволя да не съм съгласен 

и с кмета, и с г-н Генчев. Някой ще каже „лява пчела“. Но първо Общинският съвет, 
г-н Генчев, може да взема по всяко време решение за структурата на Общината. 
Независимо дали е преди, след бюджет и кога. Друг е въпросът за това дали е 
разумно. Това е съвсем друг въпрос, но никой не може да ни лиши от това право да 
вземаме по всяко време решение за структурата. Нали така? Не съм съгласен с вас, 
че общинската администрация не си е свършила работата. Общинска администрация 
е свършила повече работа, обаче стратегически не е правилно, г-н кмете, това да го 

вземаме заедно с бюджета. Това е моето мнение, защото виждате сега ще тръгнем в 
спор за бройките и ще забравим бюджета. Не знам кой ви даде този съвет това да се 
включи в бюджета, защото можеше първа точка в дневния ред да е структурата и да 
се приключи с въпроса. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Съгласен съм. 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Сега в момента треска ме тресе, ако почнем да коментираме 
структурата. Разбирате ли? Винаги това е било много спорно в Общинския съвет – 

Смолян. 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Така е, и все пак какво още допълнително, специално на 
теб би ти трябвало? 

ДАНЧО КИРЯКОВ: На мен нищо не ми трябва. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Това исках да попитам. 

ДАНЧО КИРЯКОВ: На мен нищо не ми трябва. Въпросът е съвсем стратегически, 
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защото мисля, че не е само в нашия Общински съвет – Смолян, а във всички 

Общински съвети като се внесе структура и почва все едно, че ще събаряме сградата 
или ще изкачваме „Еверест“. 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Ама аз честно казано, ще направим и отделна точка, 
въпросът е какво още трябва да добавим към това, което е дадено като цифри? 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Аз нищо не искам да ми се добавя. Нека да кажат колегите, но 

виждате, тръгва спор сега 8 юристи защо отиват някъде другаде. И ако почнем сега 
това да коментираме, ние бюджетът няма да го приемем до 12 часа. Разбирате ли? 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Аз помолих за отношение, защото и ти, и той сте работили 

и знаете за какво става въпрос. 
ДАНЧО КИРЯКОВ: Да, това е моето мнение. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Благодаря ви, г-н Киряков. Много от въпросите на въпрос 
на стил и мениджмънт, така че важното е да има дълбок смисъл и съдържание това, 
което се прави. Да е логично подредено, за да не поражда това недоразумение кое 
след кое е и каква стъпка предхожда. Уважаеми колеги, продължаваме дискусията 
по проекта за бюджет 2018. Има ли още желаещи да вземат думата? Да, г-н Киряков. 
ДАНЧО КИРЯКОВ: Аз имам процедурен въпрос. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Процедура. 
ДАНЧО КИРЯКОВ: Предлагам да прекратим разискванията и да минем към 

гласуване, защото мисля повече от това предложение, какво още да се ражда? 

ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Благодаря! Убеден съм, че с това предложение не искате 
да лишите някой от активните колеги от възможност да вземат думата. Длъжен съм 

да подложа незабавно на гласуване това процедурно предложение според 

изискванията на нашия Правилник. И така, уважаеми колеги, постъпило е 
процедурно предложение да прекратим разискванията по точка първа. Моля 
общинските съветници, които са съгласни, да гласуват. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 29, „ПРОТИВ“ – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0. 

ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: С 29 „за“, без „против“ и „въздържали се“, прекратихме 
разискванията. Уважаеми колеги, преминаваме към гласуване на предложенията за 
изменение и допълнение, за отпадане на отделни текстове и след това на основното 

предложение, съдържащо се в доклада на г-н кмета, във връзка с проекта за бюджет 
за 2018 г. По реда на постъпване на предложенията при мен. Тръгва се от най-

отдалеченото, ако четете внимателно правилника, няма да имате никакви съмнения. 
Най-отдалеченото предложение първото, което е направено във времето, и след това 
следват другите. И така. Предложенията на г-н Топов. В точка VI римско от проекта 
за решение, където е написано „числеността на персонала за делегираната от 
държавата дейност „Общинска администрация“, съгласно Приложение № 8“, да 
отпадне. Не чета аргументацията. Това е предложението. Моля общинските 
съветници, които са съгласни с това  предложение, да гласуват. Задръжте ръцете, ако 

обичате, за да се брои. 

ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 14, „ПРОТИВ“ – 5, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 9. 

ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: 14 „за“, „против“ 5, „въздържали се“ 9. Не се приема 
предложението. Моля ви се, коментарът е излишен. Второто предложение. В римско 

XV, след текста „Дава правомощия на кмета на общината…“ да се добави „да прави 

предложения за актуализация на общинския бюджет“. Моля общинските съветници, 

които са съгласни с това предложение, да гласуват. Моля, задръжте ръцете. 
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ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 15, „ПРОТИВ“ – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 14. 

ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: 15 „за“, без „против“, 14 „въздържали се“. 

Предложението се приема. В римско XVIII предложението е да отпадне целият 
текст, който засяга одобряване на безлихвения заем от Централния бюджет. Моля 
общинските съветници, които са съгласни, да гласуват. Задръжте ръцете, ако 

обичате. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 15, „ПРОТИВ“ – 8, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 6. 

ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: 15 „за“, 8 „против“, „въздържали се“ 6, текстът отпада. В 

XXV римско текстът, засягащ овърдрафтът, кредит в размер на 500 000 лева, целият 
текст да отпадне в XXV римско. Няма да ви чета аргументацията. Моля общинските 
съветници, които са съгласни, да гласуват. Задръжте ръцете, ако обичате. Моля, 
обявете резултата. 
(Виолета Бояджиева: 15 „за“, „против“ 1, „въздържали се“ 3. 

ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: 15 „за“, „против“ 1, „въздържали се“ 3. Има колеги, които 

не участват в гласуването. Отпада целият текст в XXV римско. 

(От залата: Нещо се губи сметката.) 

ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Има процедура, уважаеми колеги. Моля ви! Има написан 

правилник. Процедура. Да я спазваме. Г-н Ангел Безергянов, слушам ви. 

АНГЕЛ БЕЗЕРГЯНОВ: По процедурата, предлагам да се прегласува това решение. 
Оспорвам гласуването. 

ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Оспорвате гласуването, благодаря! Уважаеми колеги, 

гласуваме отпадането на целия текст в точка XXV римско. Тексът засяга овърдрафт 
500 000 лева и съответно гласуване правомощия на кмета да го прави по всяко време, 
когато прецени. Моля общинските съветници, които са съгласни да отпадне целия 
текст, да гласуват. Задръжте ръцете, ако обичате. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 15, „ПРОТИВ“ – 14, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0. 

ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: 15 „за“, с 14 „против“ и без „въздържали се“, текстът 
отпада. В XXVIII римско да се посочат точно кои решения на Общинският съвет. 
Това има широк пожелателен характер, уважаеми колеги, и няма как да го подложа 
на гласуване. 
(Филип Топов, от място: Оттеглям го.) 

ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Оттеглено от вносителя. Продължаваме с направените 
предложения и тяхното гласуване в залата. Предложенията, които формулира и 

направи г-н Стефан Сабрутев. Първо, в параграф 606, 51-00, „Ремонт на улици и 

пътища на територията на община Смолян“ да се включи път и улици в село Белев 
дол, с 50 000 лева. Моля общинските съветници, които са съгласни, да гласуват. 
Задръжте ръцете. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 14, „ПРОТИВ“ – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 12. 

ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: С 14 „за“, без „против“ и с 12 „въздържали се“, 

предложението не се приема. Второ предложение. В параграф 618, 53-09, за 
проектиране на пътя за село Белев дол да бъдат осигурени 20 000 лева. Моля 
общинските съветници, които са съгласни, да гласуват. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 14, „ПРОТИВ“ – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 14. 

ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: 14 „за“, без „против“ и 14 „въздържали се“, не се приема 
текстът. Трето предложение. Средствата от параграф 619, 54-00, да се намалят на 
100 000 лева, а 400 000 лв. да се прехвърлят в параграф 606, 51-00 „Ремонт на улици 
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и пътища“, като сумата там стане 900 000 лв. Ясно е съдържанието на това 
предложение. Моля общинските съветници, които са съгласни, да гласуват. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 15, „ПРОТИВ“ – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 14. 

ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: 15 „за“, без „против“, 14 „въздържали се“, 

предложението за изменение на параграф 619, 54-00 и прехвърлянето на средства 
към параграф 606, 51-00 за ремонт на улици и пътища, се приема. И така, уважаеми 

колеги, гласуваме основното предложение в проекта за решение с направените 
изменения и допълнения в резултат на досегашните гласувания. Моля общинските 
съветници, които са съгласни, да гласуват. Моля да ме извините. Моля общинските 
съветници да се концентрираме върху поименното гласуване. 
 

 

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

1. Ангел Безергянов     – „за“ 

2. Анита Чолакова    – „за“ 

3. Валентин Кюлхански    – „за“ 

4. Валентин Цолов     – „за“ 

5. Данчо Киряков     – „за“ 

6. Димитър Кръстанов    – „въздържал се“ 

7. Димитър Николов     – „за“ 

8. Екатерина Гаджева    – „за“ 

9. Елисавета Лободова    – „за“ 

10. Ивайло Халваджиев    – „за“ 

11. Иван Пищалов     – „за“ 

12. Илия Томов     – „за“ 

13. Кирил Асенов     – „въздържал се“ 

14. Кирил Хаджихристев    – „въздържал се“ 

15. Коста Начев     – „за“ 

16. Костадин Василев     – „за“ 

17. Мариана Сивкова     – „за“ 

18. Мария Семерджиева    – „за“ 

19. Марияна Методиева    – „въздържала се“ 

20. Милен Журналов     – „за“ 

21. Милен Пачелиев     – „за“ 

22. Михаил Генчев     – „за“ 

23. Петър Мирчев     – „за“ 

24. Салих Аршински     – „за“ 

25. Славка Каменова     – „за“ 

26. Стефан Сабрутев     – „против“ 

27. Стоян Иванов     – „за“ 

28. Филип Топов     – „за“ 

29. Юлия Кисьова     – „за“ 

 

ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Моля, обявете резултата. 
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(Виолета Бояджиева: 24  „за“, „против“ 1,  „въздържали се“ 4.) 

ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: С 24 „за“, 1 „против“ и „въздържали се“ 4, бюджетът на 
Община Смолян е приет.  
(Ръкопляскания в залата.) 

 

Общинският съвет след като се запозна с докладната записка на Кмета на 
Община Смолян – НИКОЛАЙ ТОДОРОВ МЕЛЕМОВ, на основание чл. 52, ал. 1 и чл. 

21, ал. 1, т. 6 във връзка с чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация /ЗМСМА/, чл. 94, ал. 2 и ал. 3 и чл. 39 от ЗПФ, във връзка с 
разпоредбите на ЗДБРБ за 2018 г., ПМС № 332/22.12.2017 г. за изпълнение на ЗДБРБ 

за 2018 г. и Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишната прогноза за 
местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджет на 
Община Смолян прие 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 668 

 

I. Приема бюджета на Община Смолян за 2018 година,  както следва: 
 

1. ПО ПРИХОДА    37 722 622  лв.,  в т.ч.                                           

1.1.Приходи за делегирани от държавата дейности  

 (разпределени по функции, дейности, параграфи)    съгласно    

Приложение № 1А                                          20 216 707 лв. в т.ч.: 

• Обща субсидия за делегирани от държавата дейности  19 592 115 лв.  

• Преходен остатък държавни дейности от 2017г.         624 592  лв. 
Приложение № 6А  в това число : 

- Преходен остатък                                   731 487 лв. 
- Събрани средства и извършени плащания за сметка на други 

бюджети, сметки и фондове                  -90 478 лв. 
- Друго финансиране                                 -16 417 лв. 

                                                                            624 592 лв. 
1.2.Приходи за местни дейности в размер на        17 505 915 лв.                        

 (разпределени по функции, дейности, параграфи) съгласно Приложение № 1Б , в 
т. ч. 

а) Данъчни приходи в размер на   3 675 000 лв. 
б) Неданъчни приходи в размер на 11 737 199 лв. 
в) Трансфери за местни дейности в размер на 2 785 600 лв., в т.ч.  

• Обща изравнителна субсидия  1 139 900 лв. 

• Трансфер за зимно поддържане и снегопочистване  860 100 лв. 

• Целева субсидия за капиталови разходи в местни дейности     785 600 лв. 
г) Финансиране в размер на     – 691 884 лв., съгласно Приложение № 1Б 

д) Преходен остатък местни дейности от 2017г. в размер на        960 116 лв., съгласно  

Приложение № 6Б в това число: с целеви характер – 960 116лв., от тях за 
Капиталови разходи  406739 лв. 
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2. ПО РАЗХОДА                    37 722 622  лв.,  в т.ч.                                                                 

1.1. Разходи за делегирани държавни дейности финансирани с държавни 

приходи (разпределени по функции, дейности, параграфи), съгласно       

Приложение № 1В                 20 216 707 лв.       

1.2. Разходи за местни дейности (разпределени по функции, дейности, 

параграфи), съгласно Приложение № 1Г          17 505 915 лв. 

2. Утвърждава средносрочна цел за бюджетното салдо по бюджета на 
община Смолян, изчислено на касова основа – придържане към балансирано 

бюджетно салдо. 

II. Утвърждава разпределението на преходния остатък от  2017г.  по 

съответните функции, дейности, параграфи  съгласно Приложение № 6. 

1.   Утвърждава разпределението на преходния остатък от 2017г. по 

съответните функции, дейности, параграфи за делегираните държавни дейности по 

бюджета на общината за 2018г. съгласно  Приложение № 6А. 

2.    Утвърждава разпределението на преходния остатък от 2017г. по 

съответните функции, дейности, параграфи  за местни дейности по бюджета на 
общината за 2018г. съгласно  Приложение № 6Б. 

 

III. Приема програма за капиталовите разходи през 2018 година, в размер на 
3 254 600 лева и изменя Приложение № 23 като: 

 Пренасочва средства в размер на 50 000 лв. от І. ЦЕЛЕВА СУБСИДИЯ ПО 

ЗДБРБ 2018 г. точка 1. Изграждане улици на територията на община 
Смолян, дейност 606 § 52-06 – ул. "Маестро Атанасов" за обект в точка 2. 

Изграждане на пътища от общинска пътна мрежа, дейност 832 § 52-06 - 

SML3247/ SML2248,Смилян -Букаците/- Люлка –Сивино; 

 В ІІ. СОБСТВЕНИ БЮДЖЕТНИ СРЕДСТВА – изменя текста по дейност 
606 § 51-00 „Ремонт на улици и пътища на територията на Община Смолян 

в т.ч.: пътя на Долна махала на с. Кутела и Сираковска махала, пътя от 
разклона до с. Градът и към с. Ряка за изкърпване на пътната настилка.“ 

 В II СОБСТВЕНИ БЮДЖЕТНИ СРЕДСТВА – изменя текста по дейност 
284 § 52-06 – „Обекти свързани с "бедствия, аварии и катастрофи, и 

превенция при риск от бедствия и аварии“. 

 Пренасочва средства в размер на 400 000 лв. от ІІ. СОБСТВЕНИ 

БЮДЖЕТНИ СРЕДСТВА, Устройствено планиране, дейност 619 § 54-00 

- Придобиване на земя по чл.199 от ЗУТ /право на преминаване, 
отчуждаване на имоти/ в т. ч. за улици, пътища, гробища и друга 
техническа инфраструктура (сумата остава 100 000 лв.) в Разходи за 
строително монтажни работи, дейност 606 § 51-00 Ремонт на улици и 

пътища на територията на Община Смолян (сумата става 900 000 лв.).    
 

IV. Утвърждава Целевата субсидия за капиталови разходи определена със закона 
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за държавния бюджет за съответната година, същите се разпределят за делегирани 

от държавата дейности и/или за местни дейности. 

V.  Утвърждава поименен списък на обектите, които ще се финансират по §40-00 

„Постъпления от продажба на нефинансови активи“, съгласно  Приложение № 24 

VI. Утвърждава разходите за заплати  през 2018г.  без звената, които прилагат 
система на делегирани бюджети и определя: 

• Одобрява общата численост и структура на общинската администрация в 
общината съгласно чл. 21, ал. 1, т. 2 от ЗМСМА – Приложение № 8 

• Разпределението на плановите разходи за заплати за 2018г., съгласно 

Приложение № 7 

VII.  Приема план-графика за обслужване на просрочените задължения за 2018г.  
Приложение № 2 

VIII. Приема справка за размера на данъка върху недвижимите имоти и данъка 
при възмездно придобиване на имущество за 2018г., съгласно Приложение № 3 

IX. Утвърждава : 
 Членски внос за Асоциация В и К в размер на 10 000 лева; 
 Членски внос за НСОРБ в размер на 11 000 лева; 
 Еднократни помощи в размер на 15000 лв. Упълномощава кмета на 

общината да отпуска тези помощи в размер до 500 лв. за едно лице (за една 
календарна година), а над 500 лв. помощите да се отпускат след решение на 
Постоянната комисия по здравеопазване и социални дейности; 

 Средства за столетници в размер на 5 000 лева; 

 Стипендии за доктори  в размер на 10 000 лева.; 

 Стипендии за ученици в размер на 4 000 лева; 

 Сумата в размер на 5 000 лева за финансово подпомагане на двойки с 
репродуктивни проблеми /ИНВИТРО/; 

  Средства за НУФИ Широка лъка в размер на 20 000 лв.;    

  Клубовете на пенсионерите и инвалидите в размер на 25 000лв.; 

 Средства за спортните клубове в размер на 80 000 лв., които се  
разпределят от Постоянната комисия по образование, култура, вероизповедания, 
младежта и спорта в съответствие с изискванията на Наредба № 12  - Наредба за 
критериите , реда и условията за финансово подпомагане на спортните клубове в 
община Смолян; 

 За компенсиране намаленията на пътуванията в градския транспорт в 
размер на 45000 лв. за ученици; 
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 За спортен календар в размер на  51 000 лева; 

 За културен календар в размер на 132 500 лева, в това число 20 000 лв. за 
постановки и дейност на РДТ „Николай Хайтов“; 

 Програма за туризъм в размер на   95 000 лева; 

 За младежки дейности  в размер на 13000 лева; 

 Утвърждава разходите за заплати през 2018 г. по функции, дейности и 

параграфи. 

X. Приема следните лимити за разходи: 

• средствата за социално-битово и културно обслужване на персонала 
да се определят в размер на 3% върху планираните средства за 
работна заплата на заетите по трудови правоотношения, както и 

работно облекло; 

• За представителни разходи на общинска администрация, кметове и 

кметски наместници в размер на 15000 лв.; 

• За представителни разходи на Общински съвет в размер на 5000 лв.; 

XI. Утвърждава списък на работещите в заведенията за социални услуги, 

имащи право на транспортни разходи от местоживеенето до местоработата и 

обратно за 2018 година по Приложение № 25 в рамките на утвърдените бюджетни 

кредити, след осигуряване на приоритетните разходи по дейността. 
XII. Съгласно чл. 219, ал.5 от Закона за предучилищното и училищното 

образование, лицата от педагогическия персонал, които работят в малко населено 

място, извън местоживеенето си  имат право на възстановяване на извършените от 
тях разходи за транспорт от местоживеенето им до местоработата и обратно при 

условията  и по ред, определени в наредба на министъра на образованието и науката, 
съгласувано с министъра на финансите. Средствата за компенсиране на превозните 
разноски на педагогическия персонал  се предоставят от централния бюджет на 
съответния ПРБ. 

XIII. Одобрява индикативен годишен разчет за сметките за средства от 
Европейския съюз, съгласно Приложение № 26   

XIV. Определя разпоредителите с бюджет от по – ниска степен (второ-степенни 

разпоредители) по бюджета на Община Смолян , съгласно Приложение № 27    

XV. Дава правомощия на кмета на общината да прави предложения за 
актуализация на общинския бюджет във връзка с постъпилите средства от дарения, 
безвъзмездна помощ, договори за рекламна дейност и други собствени приходи,  

като за целта се издават заповеди. 

XVI. На основание чл.125, ал.1 от Закона за публичните финанси Общинския 
съвет дава правомощия на Кмета да извършва компенсирани промени, както следва: 
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  в частта за делегираните от държавата дейности - между утвърдените 
показатели за разходите; в рамките на една дейност, с изключение на дейностите на 
делегиран бюджет, при условие, че не се нарушават стандартите за делегираните от 
държавата дейности и няма просрочени задължения в съответната делегирана 
дейност; 

  в частта за местните дейности - между утвърдените разходи в рамките на 
една дейност или от една дейност в друга, без да изменя общия размер на разходите; 

В изпълнение на правомощията си по т. XVI Кметът издава заповеди. 

XVII. 1. Определя максимални размери както следва : 
 

 На дълга, който не може да надвишава 15% от съотношението на 
плащанията по дълга към средногодишния размер на приходите и общата 
изравнителна субсидия за последните 4години; 

 На новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 
2018 г. в размер до 15% от средният размер на отчетените разходи за 
последните 4години; 

 На намали поетите ангажиментите за разходи – с 10-20%, / поради 

високият размер на наличните поети ангажименти, които съгласно ЗПФ са  
в максимален размер до 50% от средният размер на отчетените разходи за 
последните 4 години/; 

  Просрочените задължения от предходната година / за 2017 год./, които ще 
бъдат разплатени от бюджета за текущата година да са в размер до 313498 

лв. -  50  на сто от просрочените задължения;  
 Просрочените вземания, които се предвижда да бъдат събрани през 
бюджетната година са в размер на 52000 лева. 

  

 2.Задължава ръководителите на бюджетни звена, финансирани от 
общинския бюджет да разработят конкретни мерки за изпълнение по: 

 максималния размер на новите задължения за разходи, които могат да 
бъдат натрупани през годината по бюджета на общината, като наличните към края 
на годината задължения за разходи не могат да надвишават 15 на сто от 
средногодишния размер на отчетените разходи за последните четири години; 

ограничението не се прилага за задължения за разходи, финансирани за сметка на 
помощи и дарения; 

 максималния размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат 
поети през годината, като наличните към края на годината поети ангажименти за 
разходи не могат да надвишават 50 на сто от средногодишния размер на отчетените 
разходи за последните четири години; ограничението не се прилага за ангажименти 

за разходи, финансирани за сметка на помощи и дарения; 
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 просрочените задължения от предходната година, които ще бъдат 
разплатени от бюджета за текущата година да са в размер до 50 на сто от 
просрочените задължения; 

  просрочените вземания, които се предвижда да бъдат събрани през 
бюджетната година са в размери определени от второстепенните разпоредители; 

 лимита за поемане на нов общински дълг, максималния размер на 
общинския дълг и на общинските гаранции към края на бюджетната година; 

 разчетите за разпределението на целевата субсидия за капиталови 

разходи, определена със закона за държавния бюджет за съответната година, по 

обекти за строителство и основен ремонт, за придобиване на материални и 

нематериални дълготрайни активи и за проучвателни и проектни работи, 

включително за съфинансиране и за плащания по заеми за капиталови разходи; 

 други показатели, включително такива, определени в закона за държавния 
бюджет за съответната година; 

 индикативен годишен разчет за сметките за средства от Европейския 
съюз; 

 актуализирана бюджетна прогноза. 
Контрола  по изпълнението на т. XVII 2. възлага на кмета на общината. 

 

XVIII. ОТПАДА ТЕКСТА: Утвърждава отпускането на  дългосрочен безлихвен 

заем за сметка на централния бюджет със срок за възстановяване не по-дълъг от края 
на следващата бюджетна година /31.12.2019 година/ съгласно чл.103, ал.1 от Закона 
за публичните финанси /ДВ бр.91/2017 г./ в размер на 2 950 000 лева, като 

максималният размер на заема не може да надвишава размерите на общата 
изравнителна субсидия и целевата субсидия за капиталови разходи на съответната 
община, приети с годишния закон за  ДБРБ; 

Гласуване 29-29-15 

XIX. Утвърждава следните приоритети при разходването на бюджетните 
средства през 2018 г.   

 разходите за делегираните от държавата дейности се извършват до 

размера на предоставените трансфери и се използват по предназначение, като 

разходите за трудовите възнаграждения и стипендии са приоритет. 
 Постъпилите собствени приходи се разходват в следната поредност: за 

трудови възнаграждения и осигуровки; за разходи свързани с дейности, за които се 
събират такси; за неотложни разходи – горива, ел. енергия, отопление, вода, 
неотложни текущи ремонти. 

XX. Задължава ръководителите на бюджетните звена, финансирани от 
общински бюджет да разработят конкретни мерки за изпълнението по приетия от 
Общински съвет бюджет. 

XXI. Възлага на Кмета на Община Смолян да предприеме действия за събиране 
на всички просрочени вземания и да разплати просрочени задължения през 2018г. 
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XXII. Упълномощава Постоянната комисия по бюджет и финанси да одобрява  
командировките в страната и чужбина на Председателя на Общинския съвет.  

XXIII.  Поемането на задължения и извършването на разходи да се         
извършват до размера на предоставените трансфери и реализирани собствени 

постъпления и да се използват по предназначение, като разходите за трудови 

възнаграждения, храна, стипендии, медикаменти и горива са приоритетни. 

XXIV. Дава съгласие възникналият временен недостиг на бюджетни средства за 
местни дейности да се покрива текущо с временни безлихвени заеми от набирателни 

и извънбюджетни сметки. 

XXV. ОТПАДА ТЕКСТА: Дава съгласие при недостиг на бюджетни средства да 
бъде изтеглен кредит за оборотни средства /овърдрафт/ в размер до 500 000 лв. 

Гласуване 29-29-15 

 

XXVI. Дава съгласие временно свободните средства от постъпления да се 
използват като временен безлихвен заем за плащания по бюджета на общината, 
както и за общинско съфинансиране и авансово финансиране на проекти по 

програми, финансирани със средства от фондовете на Европейския съюз и по други 

международни програми и споразумения. 
XXVII. Възлага на кмета на Община Смолян да разплати през 2018 година 

просрочени задължения към 31.12.2017 година и да предприеме действия за 
събиране на всички просрочени вземания.  
  Допуска поемане на нов дълг от „ФЛАГ” ЕАД през 2018 година, съгласно приетите 
решения на Общински съвет – Смолян. 

XXVIII. Възлага на Кмета на Общината да разпредели и утвърди средствата по 

бюджета по пълна бюджетна класификация, по тримесечия в рамките на приетия 
бюджет. 

XXIX. Приема за сведение Протокола от публичното обсъждане на бюджета, 
съгласно Приложение № 28     

 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Може ли само едно уточнение? 

(Стефан Сабрутев, от място: Отрицателен вот.) 

ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Имате думата, г-н Сабрутев за отрицателен вот, след 

което г-н кмета за коментар вероятно. 

СТЕФАН САБРУТЕВ: Уважаеми г-н председател, уважаеми г-н кмет, уважаеми 

колеги, уважаеми кметове на населени места. Току-що приехме най-слабият бюджет 
от 15 години насам на Община Смолян. Бюджет, в който е видно, че първо не е 
балансиран. Вижда се и от слепия човек. Бюджет, който е съставен против хората и 

населените места. Бюджет, в който едни 4 милиона са скрити някъде из цифрите и 

приложенията, които спокойно можеше да се ползват за капиталови разходи, за 
всички села, които коментирахме, за всичко, което можеше да подобрим в нашия 
град. За съжаление, няма да се случи тази година. Да е честит бюджетът на кмета и 

да си го изпълнява! Благодаря! 
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ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Г-н кмете, имате думата. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Само искам да му кажа, с това предложение на г-н 

Сабрутев, което се прие, миналата седмица бяхме при министъра на регионалното 

развитие, при шефа на АПИ и обещаха тази година да проектират вторият ръкав на 
околовръстното към Мадан. Но с това решение явно няма да бъде проектирано за 
съжаление, защото тези средства са крайно недостатъчни, които останаха. Тука 
говорим освен за околовръстния за Мадан, и за язовири, за водният проект ще има 
нужда, но така реши Общинският съвет. 
(Стефан Сабрутев, от място: Реплика.) 

ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Имате думата само за реплика, г-н Сабрутев. 
СТЕФАН САБРУТЕВ: Г-н Мелемов, всички знаем, че проектът тече поне година. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Ама трябва да се направи проект. То няма проект. 
СТЕФАН САБРУТЕВ: Да, точно ще се направи проект, само че отчуждението преди 

да има проект няма как да го направите, защото не се знае къде и кои терени ще 
засегне. Така че тия пари нямаше да ги ползвате. Недейте да заблуждавате 
населението на гр. Смолян и нас общинските съветници.  

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Няма никаква заблуда. 
СТЕФАН САБРУТЕВ: Тези средства, Дай Боже,  да се отпуснат средства за пътя, ще 
ви са необходими в бюджет 2019 година. Стига сте ни заблуждавали. 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Не е вярно. 

ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Моля ви, не влизайте в такъв диалог. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Той г-н Сабрутев влиза в личен диалог. Аз не искам да 
споря с вас. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Не влизайте в такъв диалог, защото ще се наложи да ви 

кажа моето мнение за разни ПУП-ове и отчуждаване как стават. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: АПИ поеха ангажимент, че ще се направи проект тази 

година. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: И така, уважаеми колеги. Преминаваме към точка втора 
от нашия дневен ред. 

 

ПО ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Промяна наименованията на 

специализирани институции за предоставяне на социални услуги – държавно 

делегирана дейност: Дом за възрастни хора с психични разстройства „Проф. д-

р Тодор Ташев“ – с. Петково и Дом за възрастни хора с психични разстройства 

– с. Ровина. 

ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 

 

ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Докладна записка от кмета на общината относно промяна 
наименованията на специализирани институции за предоставяне на социални услуги 

– държавно делегирана дейност: Дом за възрастни хора с психични разстройства 
„Проф. д-р Тодор Ташев“ – с. Петково и Дом за възрастни хора с психични 

разстройства – с. Ровина. Имате думата, г-н кмете, като вносител. 
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НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Смятам, че наистина тука няма какво да се добави. Като се 
има предвид, че тези потребители са пълнолетни лица с психични разстройства и не 
се предвижда промяна на целева група, следва да се приеме преименуването. 

ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Благодаря ви! Уважаеми колеги, разкривам дискусия по 

точка втора. Има ли желаещи да вземат отношение по този въпрос? Не виждам. 

Предлагам ви да прекратим разискванията. Моля общинските съветници, които са 
съгласни, да гласуват. Задръжте ръцете, ако обичате. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 24, „ПРОТИВ“ – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0. 

ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ:С 24 „за“, без „против“ и „въздържали се“, прекратихме 
разискванията. Гласуваме с обикновено мнозинство, но поименно, за да има пълна 
яснота във вота. 
 

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

1. Ангел Безергянов     – отсъства 
2. Анита Чолакова    – „за“ 

3. Валентин Кюлхански    – „за“ 

4. Валентин Цолов     – „за“ 

5. Данчо Киряков     – „за“ 

6. Димитър Кръстанов    – „за“ 

7. Димитър Николов     – „за“ 

8. Екатерина Гаджева    – отсъства 
9. Елисавета Лободова    – „за“ 

10. Ивайло Халваджиев    – „за“ 

11. Иван Пищалов     – „за“ 

12. Илия Томов     – „за“ 

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

16. Костадин Василев     – „за“ 

17. Мариана Сивкова     – „за“ 

18. Мария Семерджиева    – „за“ 

19. Марияна Методиева    – „за“ 

20. Милен Журналов     – „за“ 

21. Милен Пачелиев     – „за“ 

22. Михаил Генчев     – „за“ 

23. Петър Мирчев     – „за“ 

24. Салих Аршински     – „за“ 

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

27. Стоян Иванов     – „за“ 

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

 

ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Моля, обявете резултата. 
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(Виолета Бояджиева: 23 „за“, без „против“ и „въздържали се“.) 

ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: С 23 „за“, без „против“ и „въздържали се“, приехме 
проекта за решение основно предложение по т. 2, уважаеми колеги.  

 

Общинският съвет след като се запозна с докладната записка на Кмета на 
Община Смолян – НИКОЛАЙ ТОДОРОВ МЕЛЕМОВ, на основание чл.21, ал.1, т.23 и 

ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), 

чл.36, ал.3, т.2, буква „б“ и чл.36в, ал.3, т.1 във връзка с чл.36в, ал.1 от Правилника за 
прилагане на Закона за социално подпомагане, и в изпълнение на §11 от Преходните и 

заключителни разпоредби към Постановление №246 от 2 ноември 2017 г. за изменение 
и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане прие 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 669 

 

I. Дава съгласие за промяна наименованието на специализирана институция за 
предоставяне на социални услуги Дом за възрастни хора с психични разстройства 
„Проф. д-р Тодор Ташев“ – с. Петково, с капацитет 100 места, в Дом за пълнолетни 

лица с психични разстройства „Проф. д-р Тодор Ташев “ – с. Петково, с капацитет 
100 места. 

II. Дава съгласие за промяна наименованието на специализирана институция 
за предоставяне на социални услуги Дом за възрастни хора с психични разстройства 
– с. Ровина, с капацитет 87 места, в Дом за пълнолетни лица с психични разстройства 
– с. Ровина,  с капацитет 87 места. 

III. Възлага на Кмета на Община Смолян да предостави настоящото решение 
на Общински съвет –  гр. Смолян пред Регионална дирекция “Социално 

подпомагане” – гр. Смолян за изготвяне на Предложение до Агенция за социално 

подпомагане, съгласно разпоредбите на чл.36в, ал.1 от Правилника за прилагане на 
Закона за социално подпомагане. 
 

ПО ТРЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Промяна на целевата група на 

социална услуга от резидентен тип „Център за настаняване от семеен тип за 

деца/младежи с увреждания“, адрес гр. Смолян, кв. Устово, ул. „Атанас Беров“ 

№ 8, с капацитет 14 места, в „Център за настаняване от семеен тип за деца без 

увреждания“ 13-18 г., с капацитет 14 места. 

ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 

 

ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Преминаваме към трета точка. Докладна записка от кмета 
на общината относно промяна на целевата група на социална услуга от резидентен 

тип „Център за настаняване от семеен тип за деца/младежи с увреждания“, адрес гр. 

Смолян, кв. Устово, ул. „Атанас Беров“ № 8, с капацитет 14 места, в „Център за 
настаняване от семеен тип за деца без увреждания“ 13-18 години, с капацитет от 14 

места. Имате думата, г-н кмете. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Тука ситуацията е следната. В началото, когато се 
кандидатства по програма, идеята е била този център да бъде смесен – и с 
увреждания, и деца без увреждания. Последствие се променя и става само с 
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увреждания. Капацитет 14 места, заети са 5-6. Има големи проблеми с някои от тези 

деца и за да го запазим този център, не да го закриваме, както някои си мислят, но 

явно неразбрали, трябва да го преобразуваме в Център за настаняване от семеен тип 

за деца без увреждания. Той ще бъде запазен, но вече ще бъдат деца без увреждания, 
което е по-смислено. 

ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Благодаря! 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Както казах, на този етап има 5-6 деца, повечето не са от 
нашия край. Явно родопчани все пак така са по-чувствителни ли да кажа, така че в 
смисъл да запазим центъра. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Благодаря ви, г-н кмете. Разкривам дискусия, уважаеми 

колеги, по точка 3. Тука имаше въпроси в комисиите, единствено в това съхраняваме 
ли по проекта финансирането. Наименованието на тази институция за публична 
употреба може би трябва да отпадне. Да отпаднат последните две думи „без 
увреждания“, разбира се, защото това създава една… 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Не, не, да добавя. Пак казвам, в началото преди 10 години, 

когато се е правил проекта, можело да бъде смесен. Обаче сега не може да бъде 
смесен и затова трябва да се уточни, че е за деца без увреждания. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Има ли желаещи да вземат отношение, уважаеми колеги? 

Не виждам. Предлагам ви да прекратим разискванията. Моля общинските 
съветници, които са съгласни да прекратим разискванията по точка 3, да гласуват. 
Задръжте ръцете, ако обичате. Г-н Безергянов, вие сте извън полето, в което сядат 
общинските съветници, добре, отчитаме вашият глас, само това искам да кажа. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 25, „ПРОТИВ“ – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0. 

ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: 25 „за“, без „против“ и „въздържали“ се. Гласуваме 
колеги, поименно. 

 

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

1. Ангел Безергянов     – „за“ 

2. Анита Чолакова    – „за“ 

3. Валентин Кюлхански    – „за“ 

4. Валентин Цолов     – „за“ 

5. Данчо Киряков     – „за“ 

6. Димитър Кръстанов    – „за“ 

7. Димитър Николов     – „за“ 

8. Екатерина Гаджева    – „за“ 

9. Елисавета Лободова    – „за“ 

10. Ивайло Халваджиев    – „за“ 

11. Иван Пищалов     – „за“ 

12. Илия Томов     – „за“ 

13. Кирил Асенов     – отсъства 
14. Кирил Хаджихристев    – отсъства 
15. Коста Начев     – отсъства 
16. Костадин Василев     – „за“ 

17. Мариана Сивкова     – „за“ 

18. Мария Семерджиева    – „за“ 
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19. Марияна Методиева    – „за“ 

20. Милен Журналов     – отсъства 
21. Милен Пачелиев     – „за“ 

22. Михаил Генчев     – „за“ 

23. Петър Мирчев     – „за“ 

24. Салих Аршински     – „за“ 

25. Славка Каменова     – „за“ 

26. Стефан Сабрутев     – „за“ 

27. Стоян Иванов     – „за“ 

28. Филип Топов     – „за“ 

29. Юлия Кисьова     – „за“ 

 

 

(Виолета Бояджиева: 25 „за“, без „против“ и „въздържали се“.) 

ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: 25 „за“, без „против“ и „въздържали се“. Приехме 
проекта за решение основно предложение по т. 3. 

 

Общинският съвет след като се запозна с докладната записка на Кмета на 
Община Смолян – НИКОЛАЙ ТОДОРОВ МЕЛЕМОВ, на основание чл.21, ал.1, т.23 и 

ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.19, ал.4 от 
Закона за социално подпомагане и чл.36в, ал.3, т.1 във връзка с чл.36в, ал.1от 
Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане прие 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 670 

 

1. Дава съгласие за промяна на целевата група на социална услуга от 
резидентен тип „Център за настаняване от семеен тип за деца/младежи с 
увреждания“, с капацитет 14 места, с адрес гр. Смолян, кв. Устово, ул. ”Атанас 
Беров” № 8 в „Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания“ 13-18 

г.“, с капацитет 14 места, с адрес гр. Смолян, кв. Устово, ул. ”Атанас Беров” № 8, 

като настоящото решение влиза в сила от 01.05.2018г. 
2. Възлага на Кмета на Община Смолян да предостави решението на Общински 

съвет – Смолян пред Регионална дирекция “Социално подпомагане” – гр. Смолян за 
изготвяне на Предложение до Агенция за социално подпомагане, съгласно 

разпоредбите на чл.36в от Правилника за прилагане на Закона за социално 

подпомагане. 
3. Възлага на Кмета на Община Смолян да актуализира Годишния план за 

развитие на социалните услуги на Община Смолян за 2018 г. в частта „Социални 

услуги, предоставяни за деца/младежи и техните семейства“, като № 9: Център за 
настаняване от семеен тип  за деца/младежи с увреждания да се промени на „Център 

за настаняване от семеен тип за деца без увреждания“ 13-18 г. 
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ПО ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Приемане на Отчета за 

изпълнението на Общинска програма за развитие на туризма в Община 

Смолян за 2017 г. и приемане на Общинска програма за развитие на туризма в 

Община Смолян за 2018 г. 

ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 

 

ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Уважаеми колеги, следващата точка 4 от нашия дневен 

ред. Докладна записка от кмета относно приемане на Отчета за изпълнение на 
Общинската програма за развитие на туризма в Община Смолян за 2017 година и 

приемане на Общинска програма за развитие на туризма в Община Смолян за 2018 

година. Имате думата, г-н кмете. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Няма какво да добавя. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Няма какво да добави кметът допълнение по така 
внесената докладна записка. Разкривам дискусия, уважаеми колеги. Има ли желаещи 

да вземат думата? Да се изкажат? Не виждам. Предлагам ви да прекратим 

разискванията. Моля общинските съветници, които са съгласни, да гласуват. 
Задръжте ръцете, ако обичате. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 26, „ПРОТИВ“ – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0. 

ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: С 26 „за“, без „против“ и „въздържали се“, прекратихме 
разискванията. Гласуваме поименно проекта за решение основно предложение. 
 

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

1. Ангел Безергянов     – „за“ 

2. Анита Чолакова    – „за“ 

3. Валентин Кюлхански    – „за“ 

4. Валентин Цолов     – „за“ 

5. Данчо Киряков     – „за“ 

6. Димитър Кръстанов    – „за“ 

7. Димитър Николов     – „за“ 

8. Екатерина Гаджева    – „за“ 

9. Елисавета Лободова    – „за“ 

10. Ивайло Халваджиев    – „за“ 

11. Иван Пищалов     – „за“ 

12. Илия Томов     – „за“ 

13. Кирил Асенов     – отсъства 
14. Кирил Хаджихристев    – „за“ 

15. Коста Начев     – „за“ 

16. Костадин Василев     – „за“ 

17. Мариана Сивкова     – „за“ 

18. Мария Семерджиева    – „за“ 

19. Марияна Методиева    – „за“ 

20. Милен Журналов     – отсъства 
21. Милен Пачелиев     – „за“ 

22. Михаил Генчев     – „за“ 

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

25. Славка Каменова     – „за“ 

26. Стефан Сабрутев     – „за“ 

27. Стоян Иванов     – „за“ 

28. Филип Топов     – „за“ 

29. Юлия Кисьова     – „за“ 

 

ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Моля, обявете резултата. 
(Виолета Бояджиева: 27 „за“, без „против“ и „въздържали се“.) 

ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: С 27 „за“, без „против“ и „въздържали се“, приехме 
проекта за решение  по т. 4. 

 

Общинският съвет след като се запозна с докладната записка на Кмета на 
Община Смолян – НИКОЛАЙ ТОДОРОВ МЕЛЕМОВ, в изпълнение на чл. 11, ал. 1 

Закона за туризма и на основание чл. 21, ал.1, т. 12 и т. 23 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация прие 
 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 671 

 

1. Приема Отчета за изпълнението на Общинска програма за развитие на 
туризма в Община Смолян за 2017 г., съгласно Приложение № 1. 

2. Приема Общинска програма за развитие на туризма в Община Смолян за 
2018 г., съгласно Приложение № 2. 

 

ПО ПЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Предоставяне на общински поземлен 

фонд на основание § 27, ал. 2, т. 1 от Преходните и заключителни разпоредби 

към Закона за изменение допълнение на Закона за собствеността и ползването 

на земеделските земи /ЗИДЗСПЗЗ/. 

ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 

 

ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: И така, следваща точка 5, уважаеми колеги, от нашия 
дневен ред. Докладна записка от кмета на общината относно предоставяне на 
общински поземлен фонд на основание § 27, ал. 2, т. 1 от Преходните и 

заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за 
собствеността и ползването на земеделските земи. Г-н кмете, като вносител? 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Няма какво да добавя. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Няма допълнения г-н кмета. Разкривам дискусия, 
уважаеми колеги. Има ли желаещи да вземат отношение? Не виждам. Прекратяваме 
разискванията. Моля общинските съветници, които са съгласни, да гласуват. 
Задръжте ръцете. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 26, „ПРОТИВ“ – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0. 

ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: 26 „за“, без „против“ и „въздържали се“. Прекратихме 
разискванията. Гласуваме поименно, уважаеми колеги. 
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Поименно гласуване на проекта за решение по т. 5 от дневния ред: 

1. Ангел Безергянов     – „за“ 

2. Анита Чолакова    – „за“ 

3. Валентин Кюлхански    – „за“ 

4. Валентин Цолов     – „за“ 

5. Данчо Киряков     – „за“ 

6. Димитър Кръстанов    – „за“ 

7. Димитър Николов     – „за“ 

8. Екатерина Гаджева    – „за“ 

9. Елисавета Лободова    – „за“ 

10. Ивайло Халваджиев    – „за“ 

11. Иван Пищалов     – „за“ 

12. Илия Томов     – „за“ 

13. Кирил Асенов     – отсъства 
14. Кирил Хаджихристев    – „за“ 

15. Коста Начев     – „за“ 

16. Костадин Василев     – „за“ 

17. Мариана Сивкова     – „за“ 

18. Мария Семерджиева    – „за“ 

19. Марияна Методиева    – „за“ 

20. Милен Журналов     – „за“ 

21. Милен Пачелиев     – „за“ 

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

24. Салих Аршински     – „за“ 

25. Славка Каменова     – „за“ 

26. Стефан Сабрутев     – „за“ 

27. Стоян Иванов     – „за“ 

28. Филип Топов     – „за“ 

29. Юлия Кисьова     – „за“ 

 

ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Моля, обявете резултата. 
(Виолета Бояджиева: 27 „за“, без „против“ и „въздържали се“.) 

ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: 27 „за“, без „против“ и „въздържали се“. Приехме 
проекта за решение по т. 5. 

 

Общинският съвет след като се запозна с докладната записка на Кмета на 
Община Смолян – НИКОЛАЙ ТОДОРОВ МЕЛЕМОВ, на основание чл.21, ал. 1, т. 8 и 

ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, §27, ал. 2, т. 1 

от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на 
Закона за собствеността и ползването на земеделските земи прие 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 672 
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І.Дава съгласие, поземлен имот с  № по КВС 003090, местност „Шахманско“, с 
площ 379 кв. м., трайно предназначение на територията – земеделска,  начин на 
трайно ползване – изоставена нива, находящ се в землището на с. Бориково, общ. 

Смолян, да бъде предоставен на Общинска служба по земеделие – Смолян за 
постановяване на решение за възстановяване правото на собственост на наследници 

на Минчо Илиев Харитев. 

ІІ.Дава съгласие, поземлен имот с  № по КВС 005528, местност „Тьожна 
могила“, с площ 2000 кв. м., трайно предназначение на територията – земеделска,  
начин на трайно ползване – пасище, мера, находящ се в землището на с. Бориково, 

общ. Смолян, да бъде предоставен на Общинска служба по земеделие – Смолян за 
постановяване на решение за възстановяване правото на собственост на наследници 

на Чавдар Кестенджиев Кестенджиев.  

ІІI.1.Дава съгласие, поземлен имот с  идентификатор 49014.13.71, местност 
„Коренето“, с площ 1312 кв. м., трайно предназначение на територията – земеделска,  
начин на трайно ползване – друг вид нива, находящ се в землището на с. 
Момчиловци, общ. Смолян, да бъде предоставен на Общинска служба по земеделие 
– Смолян за постановяване на решение за възстановяване правото на собственост на 
наследници на Атанас Василев Келатанасов.  

ІІI.2.Дава съгласие, поземлен имот с  идентификатор 49014.13.70, местност 
„Коренето“, с площ 1371 кв. м., трайно предназначение на територията – земеделска,  
начин на трайно ползване – друг вид нива, находящ се в землището на с. 
Момчиловци, общ. Смолян, да бъде предоставен на Общинска служба по земеделие 
– Смолян за постановяване на решение за възстановяване правото на собственост на 
наследници на Атанас Василев Келатанасов.  

ІІI.3.Дава съгласие, поземлен имот с  идентификатор 49014.16.618, местност 
„Коренето“, с площ 695 кв. м., трайно предназначение на територията – земеделска,  
начин на трайно ползване – друг вид нива, находящ се в землището на с. 
Момчиловци, общ. Смолян, да бъде предоставен на Общинска служба по земеделие 
– Смолян за постановяване на решение за възстановяване правото на собственост на 
наследници на Атанас Василев Келатанасов.  

ІV.Дава съгласие, поземлен имот с проектен  идентификатор 67547.7.95, с площ 

4258 кв. м., трайно предназначение на територията – земеделска,  начин на трайно 

ползване – ливада, находящ се в землището на с. Смилян, общ. Смолян, да бъде 
предоставен на Общинска служба по земеделие – Смолян за постановяване на 
решение за възстановяване правото на собственост на наследници на Юри Емилов 
Гугалев. 
 

ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Има известно раздвижване в залата, но въпреки това 
съумяваме да го фиксираме и да бъдем точни в отчитането на гласовете. 
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ПО ШЕСТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Възлагане на дейности в горски 

територии – общинска собственост на основание Наредба за условията и реда 

за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и 

общинска собственост и за ползването на дървесина и недървесни горски 

продукти и определяне на тарифа за изпълнението им. 

ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 

 

ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Точка 6, уважаеми колеги. Докладна записка от кмета на 
общината относно възлагане на дейности в горски територии – общинска 
собственост на основание Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на 
дейности в горските територии – държавна и общинска собственост и за ползването 

на дървесина и недървесни горски продукти и определяне на тарифа за изпълнението 
им. Г-н кмете, имате думата. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Няма какво да добавя. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Г-н кметът няма допълнения. Откривам дискусия, 
уважаеми колеги. Г-н Стефан Сабрутев, имате думата. 
СТЕФАН САБРУТЕВ: Имам едно предложение в решението да се запише, там, 

където е чл. 7, ал. 5, да се отдава чрез търг. Тъй като във въпросната наредба има 
много начини за отдаване на дървесината, тя да бъде чрез търг, за да постигне 
Община Смолян максимална цена. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Къде да влезне този текст, г-н Сабрутев? 

СТЕФАН САБРУТЕВ: В решението. В решението там, където се цитира чл. 7, ал. 5 

от Наредбата, да се запише „чрез търг“, защото има 4-5 възможности, включително 

договаряне и т. н. 

ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Имате предвид в III римско? В III римско, след 

цитирането на условията на чл. 7, ал. 5 от същата Наредба…, да се извършва чрез 
търг. Има ли други желаещи? Г-н кмете? 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Смятам, че в докладната много добре е описано защо се 
налага. Не съм специалист, нито в горите не съм специалист, както и във финансите. 
Въпросът е в това да не обезсмисли, защото навсякъде върви. Наистина има много 

паднали дървета, корояди и т. н. Ако тази беше изгодна дейност, но и горските 
стопанства казват, че точно тази дейност не е толкова печеливша, иначе ако беше 
печеливша, нямаше да има проблеми. Но ако решат общинските съветници… 

ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Добре, благодаря ви! Въпроси и становища по тази точка 
от дневния ред? Не виждам. Моля общинските съветници, които са съгласни да 
прекратим разискванията, да гласуват. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 26, „ПРОТИВ“ – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0. 

ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: С 26 „за“, без „против“ и „въздържали се“, прекратихме 
разискванията. Уважаеми колеги, гласуваме проекта за решение основно 

предложение.. Извинете ме. Гласуваме предложението, което направи г-н Стефан 

Сабрутев за допълване текста на проекта за решение в III римско. Там, където се 
говори за условията на чл. 7, ал. 5 от същата наредба, преди „по цени и съгласно“ да 
се добави „чрез търг“. Моля общинските съветници, гласуваме явно… 

Предложението на г-н Сабрутев гласуваме явно, а проекта за решение поименно, с 
15 гласа. Моля, някакъв коментар чувам от Комисията по ТУОС, г-жа Гаджева? За 
мен ли беше предназначен или не за мен? 
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ЕКАТЕРИНА ГАДЖЕВА: Уважаеми г-н председател, уважаеми г-н кмет! Още по 

време на Комисията по ТУОС се опитах да направя разяснение, че има наредба за 
управление на горите и как се отдават и видовете сечи. Тя важи и за общинските 
гори и за държавните. В случая, че въведем по-тежки условия от предвидените по 

Наредба, какво беше? – „Прекаленият светец и Богу не е драг“  или „По-голям 

католик от папата.“ Нещо от типа се получава и се надявам  в случай, че въведем 

такива ограничения, то органите, които са над нас съответно да реагират, защото в 
държавата има законодателство и решението на Общинския съвет, съответно по 

йерархия стои по-ниско от него. Така че за мен при условие, че има Наредба как да 
се извърши тази дейност, да се допълват изречения или да се казва как точно, да, 
търгът е един от вариантите, но при неявяване на кандидати, има други 

възможности. Така че Наредбата е достатъчно строга, достатъчно е предвидила 
мерки. Тя е направена за целия горски сектор, а не за горите на Община Смолян. 

Така че смятам, че тя е достатъчно изчерпателна какъв е реда. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Благодаря ви, г-жо Гаджева, необходимо разяснение. 
Други колеги желаещи да се изкажат по този въпрос?  

(Данчо Киряков, от място: Нали прекратихме разискванията?) 

ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Ние прекратихме разискванията, да. Но тъй като някой 

път процедурата влиза в пролуката между прекратяване на разискванията и 

гласуването, приемаме аргументи за солидни. И така, уважаеми колеги. Гласуваме 
предложението на г-н Сабрутев явно, с обикновено мнозинство. Моля общинските 
съветници, които са съгласни с добавката „чрез търг“ след съответния текст, който 

ви прочетох, да гласуват. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 12, „ПРОТИВ“ – 10, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 4. 

ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: С 12 „за“, 10 „против“ и 4-ма „въздържали се“, 

предложението на г-н Сабрутев не се приема. Гласуваме, уважаеми колеги, с 15 

поименно, според изискванията на ЗМСМА, проектът за решение основно 

предложение. 
  

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

1. Ангел Безергянов     – „за“ 

2. Анита Чолакова    – „за“ 

3. Валентин Кюлхански    – отсъства 
4. Валентин Цолов     – отсъства 
5. Данчо Киряков     – „за“ 

6. Димитър Кръстанов    – „за“ 

7. Димитър Николов     – „за“ 

8. Екатерина Гаджева    – „за“ 

9. Елисавета Лободова    – „за“ 

10. Ивайло Халваджиев    – „за“ 

11. Иван Пищалов     – „за“ 

12. Илия Томов     – „за“ 

13. Кирил Асенов     – отсъства 
14. Кирил Хаджихристев    – „за“ 

15. Коста Начев     – „за“ 
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16. Костадин Василев     – „за“ 

17. Мариана Сивкова     – „за“ 

18. Мария Семерджиева    – „за“ 

19. Марияна Методиева    – „за“ 

20. Милен Журналов     – „за“ 

21. Милен Пачелиев     – „за“ 

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

24. Салих Аршински     – „за“ 

25. Славка Каменова     – „за“ 

26. Стефан Сабрутев     – „против“ 

27. Стоян Иванов     – „за“ 

28. Филип Топов     – „за“ 

29. Юлия Кисьова     – „за“ 

 

ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Моля, обявете резултата. 
(Виолета Бояджиева: 24 „за“, „против“ 1, „въздържали се“ няма.) 

ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: С 24 „за“, 1 „против“, без „въздържали се“, приехме 
проекта за решение по т. 6. 

 

Общинският съвет след като се запозна с докладната записка на Кмета на 
Община Смолян – НИКОЛАЙ ТОДОРОВ МЕЛЕМОВ, на основание чл.21, ал.1, т.8 и 

ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,  чл.27 от 
Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските 
територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и 

недървестни горски продукти,  във връзка с чл.10 от същата наредба прие 
 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 673 

 

І. Упълномощава кмета на Община Смолян, на основание чл. 27 от  Наредбата 
за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – 

държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни 

горски продукти, да сключи договори, с предмет    « инвентаризация и маркиране на 
дървесина пострадала от природни бедствия, пожари, производствени аварии, 

биотични и абиотични фактори в гори собственост на община Смолян», с лица или 

търговци, отговарящи на изискването на чл. 11, ал. 1 от цитираната Наредба. 
II. Определя тарифи за изпълнение на дейностите: 
1. Маркиране на стояща дървесина на корен: 

         - Едра строителна дървесина    – 1.20лв/м3 

         - Средна строителна дървесина  – 1.40 лв/м3  

         - Дребна строителна дървесина   – 1.70 лв/ м3 

       - Дърва за огрев                           – 1.70 лв/пространствен м3 

2. Изготвяне на план-извлечение на подотдел – 25.00 лв. 
3. Изработване на технологичен план за добив на дървесина – 25.00 лв. 
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4. Издаване на позволително за сеч – 30.00 лв. 
5. Изготвяне на протокол за освидетелстване на сечище – 50.00лв. 
6. Експедиране на лежаща дървесина   - 1.50лв/м3         

 Всички цени са без включен ДДС 

 

IІІ. Упълномощава Кмета на Община Смолян да проведе процедури за  
продажба на стояща дървесина на корен, съгласно Наредбата за условията и реда за 
възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска 
собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти, при 

спазване на условието на чл. 7, ал. 5 от същата Наредба, по цени съгласно Наредбата 
за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги в община 
Смолян. 

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

ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Обяснение на отрицателен вот. 
(Ивайло Халваджиев, от място: Няма право на отрицателен вот.) 

(От залата: Как да няма?) 

(Ивайло Халваджиев, от място: Четете Правилника.) 

СТЕФАН САБРУТЕВ: Значи, колега, седнете си и научете си Правилника. Искам да 
кажа защо съм гласувал „против“. 

ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Уважаеми г-н Сабрутев, моля да си седнете на мястото. 

(Ивайло Халваджиев, от място: Ще ви зачета Правилника.) 

ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Г-н Халваджиев, не ми четете нещо, което съм писал. 

Моля ви, седнете. 
(От залата: Ееее...) 

ИВАЙЛО ХАЛВАДЖИЕВ: Отнемате ми думата, ли? Г-н председател, думата ли ми 

отнемате? 

ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Този правилник е изменян и допълван многократно, но 

той е писан… 

ИВАЙЛО ХАЛВАДЖИЕВ: Право на обяснение на отрицателен вот има само 

общински съветник, който при обсъждането на въпроса не е изразил същото 

отрицателно становище или не се е изказал. 

ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Благодаря ви! 

ИВАЙЛО ХАЛВАДЖИЕВ: Г-н Сабрутев редовно го прави това и вие го 

позволявате. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Благодаря ви! Не правете генерални обобщения. Винаги 

може да ви хлъзнат някъде. И така, продължаваме, уважаеми колеги, по точка 7. 

(Филип Топов, от място: Процедура.) 

ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Процедура, г-н Филип Топов. 
ФИЛИП ТОПОВ: Извинявам се, но предложението, което направи колегата не е 
коректно. Г-н Сабрутев има право на отрицателен вот, защото той направи 

предложение за търг, не е изразил отрицателно становище. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Не е изразил отношение към това. 
(От залата: Участва в изказването. Изказал се е.) 

ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Уважаеми колеги, изказването по определен въпрос и 

вземането на становище не дава на общинският съветник право на отрицателен вот. 
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Това са неща, които… Освен това оставете председателят от време на време да има 
собствено мнение.  
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: И аз съм на това мнение. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Ето, и кметът е на това мнение и всичко е наред. 

(Откъслечен смях в залата.) 

 

ПО СЕДМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Предоставяне на безвъзмездно право 

на ползване на Фондация „АКО СИ ДАЛ“ за регистриране на национална 

хранителна банка, върху имот частна общинска собственост по реда на Закона 

за общинската собственост. 

ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 

 

ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Докладна записка по точка 7, относно предоставяне на 
безвъзмездно право на ползване на Фондация „АКО СИ ДАЛ“ за регистриране на 
национална хранителна банка, върху имот частна общинска собственост по реда на 
Закона за общинската собственост. Имате думата, г-н кмете. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Смятам, че няма какво да се добави по тази точка. Надявам 

се всички да я подкрепят.  
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Благодаря ви! Откривам дискусия, уважаеми колеги, по 

точка 7. Имаше известни коментари в комисиите. Председателите на комисии ще 
вземат ли думата? Не виждам желаещи да се изкажат. Моля общинските съветници, 

които са съгласни да прекратим разискванията, да гласуват. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 25, „ПРОТИВ“ – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0. 

ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: 25 „за“, без „против“ и „въздържали се“. Прекратихме 
разискванията. Гласуваме, уважаеми колеги, поименно.  

 

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

1. Ангел Безергянов     – „за“ 

2. Анита Чолакова    – „за“ 

3. Валентин Кюлхански    – „за“ 

4. Валентин Цолов     – отсъства 
5. Данчо Киряков     – „за“ 

6. Димитър Кръстанов    – „за“ 

7. Димитър Николов     – „за“ 

8. Екатерина Гаджева    – „за“ 

9. Елисавета Лободова    – „за“ 

10. Ивайло Халваджиев    – „за“ 

11. Иван Пищалов     – „за“ 

12. Илия Томов     – „въздържал се“ 

13. Кирил Асенов     – отсъства 
14. Кирил Хаджихристев    – „въздържал се“ 

15. Коста Начев     – „за“ 

16. Костадин Василев     – „за“ 

17. Мариана Сивкова     – „за“ 

18. Мария Семерджиева    – „за“ 
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19. Марияна Методиева    – „за“ 

20. Милен Журналов     – „за“ 

21. Милен Пачелиев     – „за“ 

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

24. Салих Аршински     – „за“ 

25. Славка Каменова     – „за“ 

26. Стефан Сабрутев     – „въздържал се“ 

27. Стоян Иванов     – „за“ 

28. Филип Топов     – „въздържал се“ 

29. Юлия Кисьова     – „за“ 

 

ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Моля, обявете резултата. 
(Виолета Бояджиева: 22 „за“, „против“ няма, „въздържали се“ 4.) 

ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: С 22 „за“, без „против“ и 4 „въздържали се“, 

предложението се приема. Проектът за решение се приема. Тук са необходими 20 

гласа. 
 

Общинският съвет след като се запозна с докладната записка на Кмета на 
Община Смолян – НИКОЛАЙ ТОДОРОВ МЕЛЕМОВ, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 

от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 39, ал. 4 от 
Закона за общинската собственост прие 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 674 

 

1. Предоставя безвъзмездно право на ползване на Фондация „АКО СИ ДАЛ“ за 
регистриране на национална хранителна банка, помещение № 209 с площ 15,20 кв.м., 

находящо се в самостоятелен обект с идентификатор 67653.917.623.5, с 
предназначение: друг вид сграда за обитаване, разположена в имот кад.                            

№ 67653.917.623 по кадастрална карта на гр. Смолян от който е отреден УПИ ІІІ – 

Окръжна стоматологична поликлиника, кв. 231 по плана на гр. Смолян, актуван с 
Акт за частна общинска собственост № 1588/14.04.2011 год., вписан в Служба по 

вписванията – Смолян под № 80, том ІІІ, н.д. 502, вх. регистър 791/17.05.2011г. 
2. Възлага на Кмета на Община Смолян да сключи договор за срок от 5 години, 

като всички консумативи, като ток, вода, асансьор и общи части са за сметка на 
ползвателя. 
 

ПО ОСМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Предоставяне на част от имот – 

публична общинска собственост за безвъзмездно управление на Териториално 

поделение на Национален осигурителен институт – Смолян по реда на Закона 

за общинската собственост.  

ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 

ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Продължаваме. Точка 8, уважаеми колеги. Докладна 
записка от кмета на общината относно предоставяне на част от имот – публична 
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общинска собственост за безвъзмездно управление на Териториално поделение на 
Национален осигурителен институт – Смолян по реда на Закона за общинската 
собственост. Г-н кмете, имате думата. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Няма какво да добавя. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Няма допълнения г-н кмета. Разкривам дискусия, 
уважаеми колеги по т. 8. Има ли желаещи да вземат отношение? Не виждам желаещи 

да се изкажат. Моля общинските съветници, които са съгласни да прекратим 

разискванията по точка 8, да гласуват. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 23, „ПРОТИВ“ – 1, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0. 

ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: 23 „за“, „против“ 1, „въздържали се“ няма. Прекратихме 
разискванията. Гласуваме основният проект за решение поименно. 

 

Поименно гласуване на проекта за решение по т. 8 от дневния ред: 

1. Ангел Безергянов     – „за“ 

2. Анита Чолакова    – „за“ 

3. Валентин Кюлхански    – „за“ 

4. Валентин Цолов     – отсъства 
5. Данчо Киряков     – „за“ 

6. Димитър Кръстанов    – „за“ 

7. Димитър Николов     – „за“ 

8. Екатерина Гаджева    – „за“ 

9. Елисавета Лободова    – „за“ 

10. Ивайло Халваджиев    – „за“ 

11. Иван Пищалов     – „за“ 

12. Илия Томов     – отсъства 
13. Кирил Асенов     – отсъства 
14. Кирил Хаджихристев    – отсъства 
15. Коста Начев     – „за“ 

16. Костадин Василев     – „за“ 

17. Мариана Сивкова     – „за“ 

18. Мария Семерджиева    – „за“ 

19. Марияна Методиева    – „за“ 

20. Милен Журналов     – „за“ 

21. Милен Пачелиев     – „за“ 

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

24. Салих Аршински     – „за“ 

25. Славка Каменова     – „за“ 

26. Стефан Сабрутев     – „за“ 

27. Стоян Иванов     – „за“ 

28. Филип Топов     – „за“ 

29. Юлия Кисьова     – „за“ 

 

ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Моля, обявете резултата. 
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(Виолета Бояджиева: 24 „за“, без „против“ и „въздържали се“.) 

ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: 24 „за“, без „против“ и „въздържали се“. Приехме 
проекта за решение по т. 8. 

 

Общинският съвет след като се запозна с докладната записка на Кмета на 
Община Смолян – НИКОЛАЙ ТОДОРОВ МЕЛЕМОВ, на основание чл. 21, ал. 1,  т. 8  

от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 12, ал. 3 и ал. 5 

от Закона за общинската собственост и чл. 80 от Закона за държавния бюджет на 
Република България за 2017 г. прие 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 675 

 

1. Предоставя безвъзмездно за управление на Териториално поделение на 
Национален осигурителен институт – Смолян следните обекти публична общинска 
собственост: 

Помещения на ІІІ етаж от 301 до 318 А , 343 А, всичките с обща площ 512,81 

кв.м. и  239,17 кв.м. идеални части  от общите части, разположени в самостоятелен 

обект с идентификатор 67653.918.43.12.4  с предназначение за делова  и 

административна дейност,  находящи се в сграда с идентификатор 67653.918.43.12, 

попадаща в поземлен имот с идентификатор 67653.918.43 по кадастрална карта на 
гр. Смолян, одобрена със Заповед № РД-18-1410.05.2005 г., образуващ УПИ І, кв. 6 

по ПУП на гр. Смолян, Ц.Ч., целият имот актуван с Акт за публична общинска 
собственост №430/15.01.2001 г. с адрес бул. България     № 12, вписан в Служба по 

вписванията – Смолян  под № 154, том І, Н.Д. 179, вх. регистър № 285/15.03.2004 г. 
Помещения на ІV етаж от 400 до 418 А, 405 А, 443 А всичките с обща площ 

521,88 кв.м и 222,78 кв.м. идеални части  от общите части, разположени в 
самостоятелен обект с идентификатор 67653.918.43.12.5  с предназначение за делова  
и административна дейност, находящи се в сграда с идентификатор 67653.918.43.12, 

попадаща в поземлен имот с идентификатор 67653.918.43 по кадастрална карта на 
гр. Смолян, одобрена със Заповед № РД-18-1410.05.2005 г., образуващ   УПИ І, кв. 6 

по ПУП на гр. Смолян, Ц.Ч., целият имот актуван с Акт за публична общинска 
собственост №430/15.01.2001 г. с адрес бул. България     № 12, вписан в Служба по 

вписванията –Смолян  под № 154, том І, Н.Д. 179, вх. регистър № 285/15.03.2004 г. ; 
Помещение на първи етаж № 103 с площ 19,60 кв.м. и помещение № 115 с 

площ 20,36 кв.м.  ведно с  35 кв.м. идеални части  от общите части, разположени в 
самостоятелен обект с идентификатор 67653.918.43.12.2  с предназначение за делова  
и административна дейност, находящи се в сграда с идентификатор 67653.918.43.12, 

попадаща в поземлен имот с идентификатор 67653.918.43 по кадастрална карта на 
гр. Смолян, одобрена със Заповед № РД-18-1410.05.2005 г., образуващ   УПИ І, кв. 6 

по ПУП на гр. Смолян, Ц.Ч., целият имот актуван с Акт за публична общинска 
собственост №430/15.01.2001 г. с адрес бул. България     № 12, вписан в Служба по 

вписванията –Смолян  под № 154, том І, Н.Д. 179, вх. регистър № 285/15.03.2004 г. ;  
Гаражна клетка  № 5 с площ 23,75 кв.м. и ½ от Гаражна клетка № 8 с площ 

24,70 кв.м.  
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2. Възлага на Кмета на Община Смолян да сключи договор за безвъзмездно 

управление за срок от 5 години на гореописаните помещения. 

 

ПО ДЕВЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Предоставяне на част от имот – 

публична общинска собственост за безвъзмездно управление на Национална 

агенция за приходите, Териториална дирекция Пловдив, офис за обслужване 

Смолян по реда на Закона за общинската собственост. 

ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 

 

ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Точка 9, уважаеми колеги, от нашия дневен ред. 

Докладна записка от кмета на общината относно предоставяне на част от имот – 

публична общинска собственост за безвъзмездно управление на Национална агенция 
за приходите, Териториална дирекция Пловдив, офис за обслужване Смолян по реда 
на Закона за общинската собственост. Имате думата, г-н кмете. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Няма какво да добавя. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Традиционна рутинна процедура. Разкривам дискусия по 

точка 9, уважаеми колеги. Моля за отношение, въпроси, становища. Не виждам 

желаещи да се изкажат. Моля общинските съветници, които са съгласни да 
прекратим разискванията по този въпрос, да гласуват. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 23, „ПРОТИВ“ – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0. 

ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: 23 „за“, без „против“ и „въздържали се“. Прекратихме 
разискванията. Гласуваме, колеги, поименно. Става дума за безвъзмездно 
управление. Един по-специфичен текст в нашия Закон за местно самоуправление и 

местната администрация. Моля да се концентрираме върху поименното гласуване. 
 

Поименно гласуване на проекта за решение по т. 9 от дневния ред: 

1. Ангел Безергянов     – „за“ 

2. Анита Чолакова    – „за“ 

3. Валентин Кюлхански    – „за“ 

4. Валентин Цолов     – отсъства 
5. Данчо Киряков     – „за“ 

6. Димитър Кръстанов    – „за“ 

7. Димитър Николов     – „за“ 

8. Екатерина Гаджева    – „за“ 

9. Елисавета Лободова    – „за“ 

10. Ивайло Халваджиев    – „за“ 

11. Иван Пищалов     – „за“ 

12. Илия Томов     – отсъства 
13. Кирил Асенов     – отсъства 
14. Кирил Хаджихристев    – „за“ 

15. Коста Начев     – „за“ 

16. Костадин Василев     – „за“ 

17. Мариана Сивкова     – „за“ 

18. Мария Семерджиева    – „за“ 
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19. Марияна Методиева    – „за“ 

20. Милен Журналов     – „за“ 

21. Милен Пачелиев     – „за“ 

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

24. Салих Аршински     – отсъства 
25. Славка Каменова     – „за“ 

26. Стефан Сабрутев     – „за“ 

27. Стоян Иванов     – „за“ 

28. Филип Топов     – „за“ 

29. Юлия Кисьова     – „за“ 

 

ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Моля, обявете резултата. 
(Виолета Бояджиева: 24 „за“, без „против“ и „въздържали се“.) 

ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: С 24 „за“, без „против“ и „въздържали се“, приехме 
проекта за решение по т. 9. 

 

Общинският съвет след като се запозна с докладната записка на Кмета на 
Община Смолян – НИКОЛАЙ ТОДОРОВ МЕЛЕМОВ, на основание чл. 21, ал. 1,  т. 8  

от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 12, ал. 3 от 
Закона за общинската собственост и Закона за държавния бюджет на Република 
България 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 676 

 

1. Предоставя безвъзмездно за управление на Национална агенция за 
приходите, Териториална дирекция Пловдив, офис за обслужване Смолян, следните 
обекти публична общинска собственост: 
 т. 1. Помещения на V-ти етаж с обща площ 1193,33 кв.м. за офиси и 412,10 

кв.м. прилежащи площи от общите, всичките разположени в самостоятелен обект с 
идентификатор 67653.918.43.12.6 с предназначение за делова  и административна 
дейност,  находящи се в сграда с идентификатор 67653.918.43.12, попадаща в 
поземлен имот с идентификатор 67653.918.43 по кадастрална карта на гр. Смолян, 

одобрена със Заповед № РД-18-1410.05.2005 г., образуващ   УПИ І, кв. 6 по ПУП на 
гр. Смолян, Ц.Ч., целият имот актуван с Акт за публична общинска собственост 
№430/15.01.2001 г. с адрес бул. България      № 12, вписан в Служба по вписванията 
– Смолян  под № 154, том І, Н.Д. 179,   вх. регистър № 285/15.03.2004 г.;  
 т. 2. Помещения за складови нужди  № 110 с площ -41,80 кв.м. и № 111 (стар № 

109) с площ – 20,47 кв.м.  находящи се на І етаж и 42,39 кв.м. прилежащи площи от 
общите части, всичките разположени в самостоятелен обект с идентификатор 

67653.918.43.12.3  с предназначение за делова  и административна дейност, находящи 

се в сграда с идентификатор 67653.918.43.12, попадаща в поземлен имот с 
идентификатор 67653.918.43 по кадастрална карта на гр. Смолян, одобрена със Заповед 

№ РД-18-1410.05.2005 г., образуващ   УПИ І, кв. 6 по ПУП на гр. Смолян, Ц.Ч., целият 
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имот актуван с Акт за публична общинска собственост № 430/15.01.2001 г. с адрес бул. 

България № 12, вписан в Служба по вписванията –Смолян  под № 154, том І, Н.Д. 179, 

вх. регистър № 285/15.03.2004 г.;  

т. 3 Помещения за Архив с №112 с площ 19,93 кв.м. и № 114 с площ 19,80 

кв.м., ведно с прилежащите площи от общите части – 35,10 кв.м., всичките 
разположени в самостоятелен обект с идентификатор 67653.918.43.12.3 с 
предназначение за делова  и административна дейност, находящи се в сграда с 
идентификатор 67653.918.43.12, попадаща в поземлен имот с идентификатор 

67653.918.43 по кадастрална карта на гр. Смолян, одобрена със Заповед № РД-18-

1410.05.2005 г., образуващ  УПИ І, кв. 6 по ПУП на гр. Смолян, Ц.Ч., целият имот 
актуван с Акт за публична общинска собственост №430/15.01.2001 г. с адрес бул. 

България № 12, вписан в Служба по вписванията –Смолян  под № 154, том І, Н.Д. 

179, вх. регистър № 285/15.03.2004 г.; 

т. 4. Гаражна клетка № 9 с обща площ 49,41 кв.м.,  попадаща в поземлен имот 
с идентификатор 67653.918.43 по кадастрална карта на гр. Смолян, одобрена със 
Заповед № РД-18-1410.05.2005 г., образуващ   УПИ І, кв. 6 по ПУП на гр. Смолян, 

Ц.Ч., целият имот актуван с Акт за публична общинска собственост №430/15.01.2001 

г. с адрес бул. България № 12, вписан в Служба по вписванията – Смолян  под № 

154, том І, Н.Д. 179, вх. регистър № 285/15.03.2004 г.;   
 

2. Възлага на Кмета на Община Смолян да сключи договор за безвъзмездно 

управление за срок от 5 години на гореописаните помещения, като разходите за 
електроенергия, асансьор, вода и интернет се поемат от ползвателя. 

 

ПО ДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Предоставяне на части от имот – 

частна общинска собственост, находящи се в самостоятелен обект с 

идентификатор 67653.917.623.1.1, в сграда с идентификатор 67653.917.623 за 

безвъзмездно управление на Център за подкрепа за личностно развитие – 

Обединен детски комплекс по реда на Закона за общинската собственост. 

ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 

 

ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Точка 10, уважаеми колеги, от нашия дневен ред. 

Докладна записка от кмета на общината относно предоставяне на части от имот – 

частна общинска собственост, находящи се в самостоятелен обект с идентификатор 

67653.917.623.1.1, в сграда със съответен идентификатор, за безвъзмездно 

управление на Център за подкрепа за личностно развитие – Обединен детски 

комплекс по реда на Закона за общинската собственост. Имате думата, г-н кмете. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Няма какво да добавя. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Няма допълнения вносителят. Уважаеми колеги, 

разкривам дискусия. Има ли желаещи да се изкажат? Не виждам. Моля общинските 
съветници, които са съгласни да прекратим разискванията, да гласуват. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 23, „ПРОТИВ“ – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0. 

ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: 23 „за“, без „против“ и „въздържали се“. Прекратихме 
разискванията. Уважаеми колеги, концентрация, поименно гласуване. 
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Поименно гласуване на проекта за решение по т. 10 от дневния ред: 

1. Ангел Безергянов     – „за“ 

2. Анита Чолакова    – „за“ 

3. Валентин Кюлхански    – „за“ 

4. Валентин Цолов     – отсъства 
5. Данчо Киряков     – „за“ 

6. Димитър Кръстанов    – „за“ 

7. Димитър Николов     – „за“ 

8. Екатерина Гаджева    – „за“ 

9. Елисавета Лободова    – „за“ 

10. Ивайло Халваджиев    – „за“ 

11. Иван Пищалов     – „за“ 

12. Илия Томов     – отсъства 
13. Кирил Асенов     – отсъства 
14. Кирил Хаджихристев    – „за“ 

15. Коста Начев     – „за“ 

16. Костадин Василев     – „за“ 

17. Мариана Сивкова     – „за“ 

18. Мария Семерджиева    – „за“ 

19. Марияна Методиева    – „за“ 

20. Милен Журналов     – „за“ 

21. Милен Пачелиев     – „за“ 

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

24. Салих Аршински     – отсъства 
25. Славка Каменова     – „за“ 

26. Стефан Сабрутев     – „за“ 

27. Стоян Иванов     – „за“ 

28. Филип Топов     – „за“ 

29. Юлия Кисьова     – „за“ 

 

ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Моля, обявете резултата. 
(Виолета Бояджиева: 24 „за“, без „против“ и „въздържали се“.) 

ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: 24 „за“, без „против“ и „въздържали се“. Приехме 
проекта за решение по т. 10. 

 

Общинският съвет след като се запозна с докладната записка на Кмета на 
Община Смолян – НИКОЛАЙ ТОДОРОВ МЕЛЕМОВ на основание чл. 21, ал. 1,   т. 8  

от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 12, ал. 1 от 
Закона за общинската собственост във връзка с чл. 49, ал. 1 т.1 и ал. 7 от Закона за 
предучилищното и училищното образование прие   

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 677 
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1. Дава съгласие да се предоставят части от имот – частна общинска 
собственост, находящи се в самостоятелен обект с идентификатор 67653.917.623.1.1, 

в сграда с идентификатор 67653.917.623 за безвъзмездно управление на Център за 
подкрепа за личностно развитие – Обединен детски комплекс Смолян с допълваща 
дейност кариерно ориентиране и консултиране, както следва:    

а) Помещение № 408 с площ 15,51 кв. м, за образователна дейност, находящо 

се в самостоятелен обект с идентификатор 67653.917.623.1.1, в сграда с 
идентификатор 67653.917.623, с предназначение: за здравни и социални дейности, 

разположена в имот, кад. № 67653.917.623 по кадастралната карта на гр. Смолян, 

одобрена със заповед № РД-18-14/10.05.2005г. на Изпълнителния директор на 
АГКК, с начин на трайно ползване: ниско застрояване, от който е отреден УПИ ІІІ – 

Окръжна стоматологична поликлиника, кв. 231 по плана на гр. Смолян, актуван с 
Акт за частна общинска собственост № 1588/14.04.2011 г., вписан в Службата по 

вписванията – Смолян под № 80, том ІІІ, н.д. 502, вх. регистър 791/17.05.2011 г. 
б) Помещение № 409 с площ 15,51 кв. м, за образователна дейност, находящо 

се в самостоятелен обект с идентификатор 67653.917.623.1.1, в сграда с 
идентификатор 67653.917.623, с предназначение: за здравни и социални дейности, 

разположена в имот, кад. № 67653.917.623 по кадастрална карта на гр. Смолян, 

одобрена със заповед № РД-18-14/10.05.2005 г. на Изпълнителния директор на 
АГКК, с начин на трайно ползване: ниско застрояване, от който е отреден УПИ ІІІ – 

Окръжна стоматологична поликлиника, кв. 231 по плана на гр. Смолян, актуван с 
Акт за частна общинска собственост №1588/14.04.2011 г., вписан в Служба по 
вписванията – Смолян под № 80, том ІІІ, н.д. 502, вх. регистър 791/17.05.2011 г. 

в) Помещение № 410 с площ 14,26 кв.м, за образователна дейност, находящо се 
в самостоятелен обект с идентификатор 67653.917.623.1.1, в сграда с идентификатор 

67653.917.623, с предназначение: за здравни и социални дейности, разположена в 
имот, кад. № 67653.917.623 по кадастрална карта на гр. Смолян, одобрена със 
заповед № РД-18-14/10.05.2005г. на Изпълнителния директор на АГКК, с начин на 
трайно ползване: ниско застрояване, от който е отреден УПИ ІІІ – Окръжна 
стоматологична поликлиника, кв. 231 по плана на гр. Смолян, актуван с Акт за 
частна общинска собственост №1588/14.04.2011 г., вписан в Службата по 

вписванията – Смолян под № 80, том ІІІ, н.д. 502, вх. регистър 791/17.05.2011 г. 
г) Помещение № 411 с площ 15,30 кв.м, за образователна дейност, находящо се 

в самостоятелен обект с идентификатор 67653.917.623.1.1, в сграда с идентификатор 

67653.917.623, с предназначение: за здравни и социални дейности, разположена в 
имот, кад. № 67653.917.623 по кадастрална карта на гр. Смолян, одобрена със 
заповед № РД-18-14/10.05.2005г. на Изпълнителния директор на АГКК, с начин на 
трайно ползване: ниско застрояване, от който е отреден УПИ ІІІ – Окръжна 
стоматологична поликлиника, кв. 231 по плана на гр. Смолян, актуван с Акт за 
частна общинска собственост № 1588/14.04.2011 г., вписан в Службата по 

вписванията – Смолян под №80, том ІІІ, н.д. 502, вх. регистър 791/17.05.2011г. 
д) Помещение № 412 с площ 14,04 кв.м., за образователна дейност, находящо 

се в самостоятелен обект с идентификатор 67653.917.623.1.1, в сграда с 
идентификатор 67653.917.623, с предназначение: за здравни и социални дейности, 

разположена в имот, кад. № 67653.917.623 по кадастрална карта на гр. Смолян, 



Протокол № 34/06.02.2018 г. 

  

64 

 

одобрена със заповед № РД-18-14/10.05.2005г. на Изпълнителния директор на 
АГКК, с начин на трайно ползване: ниско застрояване, от който е отреден УПИ ІІІ – 

Окръжна стоматологична поликлиника, кв. 231 по плана на гр. Смолян, актуван с 
Акт за частна общинска собственост № 1588/14.04.2011 г., вписан в Служба по 

вписванията – Смолян под № 80, том ІІІ, н.д. 502, вх. регистър 791/17.05.2011г. 
2.Възлага на Кмета на Община Смолян да сключи договор за безвъзмездно 

управление за срок от 5 години на гореописаните помещения, като разходите за 
електроенергия, вода и интернет се поемат от  ЦПЛР-ОДК - Смолян. 

3.Дава съгласие вещите на преобразувания Център за кариерно ориентиране да 
се предоставят за нуждите на ЦПЛР-ОДК-Смолян, за обезпечаване на изпълнението 

на дейностите, по кариерно ориентиране в училищното образование. 

4.Във връзка със стартиране на дейността  на ЦПЛР-ОДК-Смолян по кариерно 

ориентиране и консултиране е необходимо да се допусне предварително изпълнение 
на решението на основание чл. 60, ал. 1 от Администартивно-процесуалния кодекс. 

 

ПО ЕДИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Предоставяне на част от 

имот – публична общинска собственост за безвъзмездно управление за нуждите 

на Дом за деца лишени от родителски грижи „Катя Ванчева“, с. Широка лъка, 

по реда на Закона за общинската собственост. 

ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 

 

ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Точка 11, уважаеми колеги. Докладна записка от кмета 
на общината относно предоставяне на част от имот – публична общинска 
собственост за безвъзмездно управление за нуждите на Дом за деца лишени от 
родителски грижи „Катя Ванчева“, с. Широка лъка, по реда на Закона за общинската 
собственост. Имате думата, г-н кмете. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: И тук няма какво да добавя. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Няма допълнения вносителят. Разкривам дискусия, 
уважаеми колеги. Желаещи да вземат думата? Не виждам. Моля общинските 
съветници, които са съгласни да прекратим разискванията по тази точка, да гласуват. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 23, „ПРОТИВ“ – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0. 

ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: 23 „за“, без „против“ и „въздържали се“. Прекратихме 
разискванията. Гласуваме проекта за решение основно предложение, уважаеми 

колеги, поименно.  

 

Поименно гласуване на проекта за решение по т. 11 от дневния ред: 

1. Ангел Безергянов     – „за“ 

2. Анита Чолакова    – „за“ 

3. Валентин Кюлхански    – „за“ 

4. Валентин Цолов     – отсъства 
5. Данчо Киряков     – „за“ 

6. Димитър Кръстанов    – „за“ 

7. Димитър Николов     – „за“ 

8. Екатерина Гаджева    – „за“ 
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9. Елисавета Лободова    – „за“ 

10. Ивайло Халваджиев    – „за“ 

11. Иван Пищалов     – „за“ 

12. Илия Томов     – отсъства 
13. Кирил Асенов     – отсъства 
14. Кирил Хаджихристев    – „за“ 

15. Коста Начев     – „за“ 

16. Костадин Василев     – „за“ 

17. Мариана Сивкова     – „за“ 

18. Мария Семерджиева    – „за“ 

19. Марияна Методиева    – „за“ 

20. Милен Журналов     – „за“ 

21. Милен Пачелиев     – „за“ 

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

24. Салих Аршински     – отсъства 
25. Славка Каменова     – „за“ 

26. Стефан Сабрутев     – „за“ 

27. Стоян Иванов     – „за“ 

28. Филип Топов     – „за“ 

29. Юлия Кисьова     – „за“ 

 

ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Моля, обявете резултата. 
(Виолета Бояджиева: 24 „за“, без „против“ и „въздържали се“.) 

ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: 24 „за“, без „против“ и „въздържали се“. Приема се 
проекта за решение по т. 11. 

 

Общинският съвет след като се запозна с докладната записка на Кмета на 
Община Смолян – НИКОЛАЙ ТОДОРОВ МЕЛЕМОВ на основание чл. 21, ал. 1, т. 8  

от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 12, ал. 3 от 
Закона за общинската собственост прие 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 678 

 

I. Предоставяне на част от имот - публична общинска собственост с обща 
използваема площ 625 кв.м. за безвъзмездно управление за нуждите на  Дом за деца 
лишени от родителски грижи „Катя Ванчева„ с. Широка лъка, както следва: 

т.1. Помещения находящи се на първи и втори етаж в стара част на училищна 
сграда с площ 373 кв.м. и обслужващи помещения от към физкултурния салон в 
новата част на училищна сграда с обща площ 252 кв.м., всички разположени в 
самостоятелен обект с идентификатор 83274.501.222.2 предназначение сграда за 
образование, попадаща в поземлен имот с идентификатор 83274.501.222 с начин на 
трайно ползване: за обект за комплекс за образование по кадастрална карта на с. 
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Широка лъка, одобрена със Заповед № РД-18-5/07.02.2011г.,на ИД на АГКК, 

попадаща в кв. 46, УПИ III – За училище, ул. Люлката № 3 целият имот актуван с 
Акт за публична общинска собственост № 1046/25.06.2012 г. вписан в Служба по 

вписванията – Смолян  с Акт № 24, том ІV, Н.Д. 657 от 2012, вх. Регистър                        

№ 1125/02.07.2012. 

II. Възлага на Кмета на Община Смолян да сключи договор за безвъзмездно 

управление за срок от 5 години на гореописаните помещения, като разходите за 
електроенергия, вода и интернет се поемат от ползвателя. 
 

ПО ДВАНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Отдаване под наем на части 

от имот публична общинска собственост, чрез публичен търг с тайно наддаване 

по реда на чл. 14, ал. 7 от Закона за общинската собственост. 

ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 

 

ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Точка 12, уважаеми колеги. Докладна записка от кмета 
на общината относно отдаване под наем на части от имот публична общинска 
собственост, чрез публичен търг с тайно наддаване по реда на чл. 14, ал. 7 от ЗОС. 

Имате думата, г-н кмете. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Няма какво да добавя. Публичен търг с тайно наддаване, 
няма какво да добавя. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Няма допълнения г-н кмета. Разкривам дискусия, 
уважаеми колеги. Желаещи да вземат отношение? Не виждам. Моля общинските 
съветници, които са съгласни да прекратим разискванията, да гласуват. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 24, „ПРОТИВ“ – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0. 

ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: 24 „за“, без „против“ и „въздържали се“. Прекратихме 
разискванията. Гласуваме поименно, уважаеми колеги, основно предложение проект 
за решение. 
 

Поименно гласуване на проекта за решение по т. 12 от дневния ред: 

1. Ангел Безергянов     – „за“ 

2. Анита Чолакова    – „за“ 

3. Валентин Кюлхански    – „за“ 

4. Валентин Цолов     – отсъства 
5. Данчо Киряков     – „за“ 

6. Димитър Кръстанов    – „за“ 

7. Димитър Николов     – „за“ 

8. Екатерина Гаджева    – „за“ 

9. Елисавета Лободова    – „за“ 

10. Ивайло Халваджиев    – „за“ 

11. Иван Пищалов     – „за“ 

12. Илия Томов     – отсъства 
13. Кирил Асенов     – отсъства 
14. Кирил Хаджихристев    – „за“ 

15. Коста Начев     – „за“ 

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

18. Мария Семерджиева    – „за“ 

19. Марияна Методиева    – „за“ 

20. Милен Журналов     – „за“ 

21. Милен Пачелиев     – „за“ 

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

24. Салих Аршински     – отсъства 
25. Славка Каменова     – „за“ 

26. Стефан Сабрутев     – „за“ 

27. Стоян Иванов     – „за“ 

28. Филип Топов     – „за“ 

29. Юлия Кисьова     – „за“ 

 

ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Моля, обявете резултата. 
(Виолета Бояджиева: 24 „за“, без „против“ и „въздържали се“.) 

ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: С 24 „за“, без „против“ и „въздържали се“. Приехме 
проекта за решение по т. 12. 

 

Общинският съвет след като се запозна с докладната записка на Кмета на 
Община Смолян – НИКОЛАЙ ТОДОРОВ МЕЛЕМОВ на основание  чл. 14, ал. 7 и ал. 

8 от Закона за общинската собственост, чл. 21 ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за реда за 
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и чл. 21, ал. 1, т. 8  и 

ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация прие   
 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 679 

 

I. Дава съгласие Кмета на Община Смолян да отдаде под наем чрез публичен 

търг с тайно наддаване по цени определени в Приложение № 2 на Наредба за 
определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги в община 
Смолян, Раздел XII Тарифа за определяне на месечния наем за един квадратен метър 

при отдаване под наем на общински имоти, както следва: 
1. Помещение с обща площ 47 кв.м., в т.ч. търговска площ 31 кв. м. и склад – 

16 кв.м., разположени на първи етаж в самостоятелен обект с идентификатор 

83274.501.394.1, попадащ в п.и. с идентификатор 83274.501.394 по кадастрална 
карта на с. Широка лъка, с Акт за публична общинска собственост с № 1034/ 

19.03.2012 г. вписан в службата по вписвания с № 49, том II, н.д.255 с вх. рег. №473 

от 27.03.2012 г. за разкриване на пекарна (производство и продажба на закуски)- 

втора зона (за селища с население до 500 жители - намаление с 40 %) т.3.1. 

Производствени дейности и услуги на населението -  0,72  ст. за един кв. м. и т.3.11. 

Складове и други обслужващи площи 0,84 ст. за един кв. м. 

ІІ. Възлага на Кмета на Община Смолян да извърши всички необходими 

процедури по подготовката и провеждането на  публичният търг с тайно наддаване, 
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да определи спечелилият  участник и да сключи договор за отдаване под наем за срок 
от 5 (пет) години. 

 

ПО ТРИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Отдаване под наем на 

помещения частна общинска собственост чрез публичен търг с тайно наддаване 

по реда на ЗОС. 

ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 

 

ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Точка 13, уважаеми колеги. Докладна записка от кмета 
на общината относно отдаване под наем на помещения частна общинска собственост 
чрез публичен търг с тайно наддаване по реда на Закона за общинската собственост. 
Имате думата, г-н кмете. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Няма какво да добавя. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Няма допълнения г-н кмета. Ясни са нещата, рутинна 
процедура. Разкривам дискусия. Моля общинските съветници, които желаят да 
вземат думата, да дадат знак. Не виждам желаещи да се изкажат. Предлагам ви да 
прекратим разискванията. Моля общинските съветници, които са съгласни, да 
гласуват. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 22, „ПРОТИВ“ – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0. 

ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: 22 „за“, без „против“ и „въздържали се“, прекратихме 
разискванията. Гласуваме, уважаеми колеги, поименно основно предложение проект 
за решение.  
 

Поименно гласуване на проекта за решение по т. 13 от дневния ред: 

1. Ангел Безергянов     – „за“ 

2. Анита Чолакова    – „за“ 

3. Валентин Кюлхански    – „за“ 

4. Валентин Цолов     – отсъства 
5. Данчо Киряков     – „за“ 

6. Димитър Кръстанов    – „за“ 

7. Димитър Николов     – „за“ 

8. Екатерина Гаджева    – „за“ 

9. Елисавета Лободова    – „за“ 

10. Ивайло Халваджиев    – „за“ 

11. Иван Пищалов     – „за“ 

12. Илия Томов     – отсъства 
13. Кирил Асенов     – отсъства 
14. Кирил Хаджихристев    – „за“ 

15. Коста Начев     – „за“ 

16. Костадин Василев     – „за“ 

17. Мариана Сивкова     – „за“ 

18. Мария Семерджиева    – „за“ 

19. Марияна Методиева    – „за“ 

20. Милен Журналов     – „за“ 
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21. Милен Пачелиев     – „за“ 

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

24. Салих Аршински     – отсъства 
25. Славка Каменова     – „за“ 

26. Стефан Сабрутев     – „за“ 

27. Стоян Иванов     – „за“ 

28. Филип Топов     – „за“ 

29. Юлия Кисьова     – „за“ 

 

ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Моля, обявете резултата. 
(Виолета Бояджиева: 24 „за“, без „против“ и „въздържали се“.) 

ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: 24 „за“, без „против“ и „въздържали се“. Приехме 
проекта за решение по т. 13. 

 

Общинският съвет след като се запозна с докладната записка на Кмета на 
Община Смолян – НИКОЛАЙ ТОДОРОВ МЕЛЕМОВ на основание чл. 14, ал. 1 и ал. 2 

от Закона за общинската собственост, чл. 26 от Наредбата за реда за придобиване, 
управление и разпореждане с общинско имущество и чл. 21, ал. 1,    т. 8 и ал. 2 от Закона 
за местното самоуправление и местната администрация прие 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 680 

 

І. Дава съгласие Кмета на Община Смолян да отдаде под наем чрез публичен 

търг с тайно наддаване за срок от 5 години по цени определени в Приложение №2 на 
Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги в 
община Смолян, Раздел XII - Тарифа за определяне на месечния наем за един 

квадратен метър при отдаване под наем на общински имоти, както следва: 
1.Помещение № 207 с площ 14,80 кв.м., за стоматологични услуги, находящо 

се в самостоятелен обект с идентификатор 67653.917.623.5, с предназначение: друг 
вид сграда за обитаване, разположена в имот кад.     № 67653.917.623 по кадастрална 
карта на гр. Смолян от който е отреден УПИ ІІІ – Окръжна стоматологична 
поликлиника, кв. 231 по плана на      гр. Смолян, актуван с Акт за частна общинска 
собственост № 1588/ 14.04.2011 год., вписан в Служба по вписванията – Смолян под 

№ 80, том ІІІ, н.д. 502, вх. регистър 791/17.05.2011г. (т.3.2. Здравни услуги -3,70 за 

кв.м.). 

2.Помещение № 204  с площ 14,80 кв.м., за стоматологични услуги, находящо 

се в самостоятелен обект с идентификатор 67653.917.623.5, с предназначение: друг 
вид сграда за обитаване, разположена в имот кад.      № 67653.917.623 по кадастрална 
карта на гр. Смолян от който е отреден УПИ ІІІ – Окръжна стоматологична 
поликлиника, кв. 231 по плана на       гр. Смолян, актуван с Акт за частна общинска 
собственост № 1588/ 14.04.2011 год., вписан в Служба по вписванията – Смолян под 

№ 80, том ІІІ, н.д. 502, вх. регистър 791/17.05.2011г. (т.3.2. Здравни  услуги -3,70  за 

кв.м.). 



Протокол № 34/06.02.2018 г. 

  

70 

 

ІІ. Възлага на Кмета на Община Смолян да извърши всички необходими 

процедури по подготовката и провеждането на  публичните търгове с тайно 

наддаване, да утвърди спечелилите участници и да сключи договори за отдаване 
под наем за срок от 5 (пет) години. 

 

ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: От тук нататък, г-н кмете, не караме срещу дългите 
светлини на насрещно движещите се. (Бяха изключени прожекторите в залата.) 

 

ПО ЧЕТИРИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Прекратяване на 

съсобственост по реда на чл. 36, ал. 1, т. 2 от ЗОС във връзка с чл. 36 от Закона 

за собствеността.  

ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 

 

ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Точка 14, уважаеми колеги. Докладна записка от кмета 
на общината относно прекратяване на съсобственост по реда на чл. 36, ал. 1, т. 2 от 
Закона за общинската собственост, във връзка с чл. 36 от Закона за собствеността. 
Имате думата, г-н кмете. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Няма какво да добавя и тука. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Няма допълнения г-н кмета. Разкривам дискусия, 
уважаеми колеги. Желаещи да вземат думата? Не виждам. Да прекратим 

разискванията. Моля общинските съветници, които са съгласни, да гласуват. 
Задръжте ръцете, ако обичате. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 25“, „ПРОТИВ“ – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0. 

ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: С 25 „за“, без „против“ и „въздържали се“, прекратихме 
разискванията. Гласуваме поименно проекта за решение основно предложение. 
 

Поименно гласуване на проекта за решение по т. 14 от дневния ред: 

1. Ангел Безергянов     – „за“ 

2. Анита Чолакова    – „за“ 

3. Валентин Кюлхански    – „за“ 

4. Валентин Цолов     – отсъства 
5. Данчо Киряков     – „за“ 

6. Димитър Кръстанов    – „за“ 

7. Димитър Николов     – „за“ 

8. Екатерина Гаджева    – „за“ 

9. Елисавета Лободова    – „за“ 

10. Ивайло Халваджиев    – „за“ 

11. Иван Пищалов     – „за“ 

12. Илия Томов     – „за“ 

13. Кирил Асенов     – отсъства 
14. Кирил Хаджихристев    – „за“ 

15. Коста Начев     – „за“ 

16. Костадин Василев     – „за“ 

17. Мариана Сивкова     – „за“ 

18. Мария Семерджиева    – „за“ 
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19. Марияна Методиева    – „за“ 

20. Милен Журналов     – „за“ 

21. Милен Пачелиев     – „за“ 

22. Михаил Генчев     – „за“ 

23. Петър Мирчев     – „за“ 

24. Салих Аршински     – отсъства 
25. Славка Каменова     – „за“ 

26. Стефан Сабрутев     – „за“ 

27. Стоян Иванов     – „за“ 

28. Филип Топов     – „за“ 

29. Юлия Кисьова     – „за“ 

 

ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Моля, обявете резултата. 
(Виолета Бояджиева: 26 „за“, без „против“ и „въздържали се“.) 

ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: 26 „за“, без „против“ и „въздържали се“. Приехме 
проекта за решение по т. 14. 

 

Общинският съвет след като се запозна с докладната записка на Кмета на 
Община Смолян – НИКОЛАЙ ТОДОРОВ МЕЛЕМОВ на основание чл. 36 от Закона за 
собствеността във връзка с чл. 36, ал. 1, т. 2 от Закона за общинската собственост във 
връзка с чл. 40, ал. 1, т. 3 и чл. 48, ал. 3 от Наредбата за реда за придобиване, управление 
и разпореждане с общинско имущество и чл. 21, ал. 1,    т. 8 и ал. 2 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация прие 
 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 681 

 

1. Дава съгласие за прекратяване на съсобственост като Община Смолян 

продава на Зейди Адилиев Парунски на 6/563 идеални части от поземлен имот с 
идентификатор 67547.501.448 (шест, седем, пет, четири седем, точка, пет, нула, едно, 

точка, четири, четири, осем) целия с площ от 563,00 (петстотин шестдесет и три) 

кв.м., с начин на трайно ползване (до 10 m), трайно предназначение на територията: 
урбанизирана, при граници: 67547.501.1457 (шест, седем, пет, четири седем, точка, 
пет, нула, едно, точка, едно, четири, пет, седем), 67547.501.1458 (шест, седем, пет, 
четири седем, точка, пет, нула, едно, точка, едно, четири, пет, осем), 67547.51.460 

(шест, седем, пет, четири седем, точка, пет, нула, едно, точка, четири, шест, нула), 
актувани с Акт за частна общинска собственост № 1912/23.01.2018 год. на пазарна 
цена в размер на 90,00 (деветдесет) лева без ДДС. 

2. Упълномощава Кмета на Община Смолян да извърши всички необходими 

правни и фактически действия по изпълнение на горното решение. 
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ПО ПЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Сключване на 

предварителен договор по реда на чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ за част от поземлен 

имот с идентификатор 49014.501.9532 по кадастралната карта на с. 

Момчиловци, общ. Смолян.  

ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 

 

ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Уважаеми колеги, точка 15. Докладна записка от кмета 
на общината относно сключване на предварителен договор по реда на чл. 15, ал. 3 и 

ал. 5 от ЗУТ за част от поземлен имот с идентификатор 49014.501.9532 по 

кадастралната карта на с. Момчиловци, общ. Смолян. Имате думата, г-н кмете. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Тука ще добавя, че има отрицателно становище на г-жа 
Суркова, кметът на село Момчиловци. 

ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Уважаеми колеги, разкривам дискусия. Г-н 

Хаджихристев, имате думата. Председателят на Комисията по законност, местно 

самоуправление, вътрешен ред и сигурност. 
КИРИЛ ХАДЖИХРИСТЕВ: Уважаеми колеги, взех и отношение по време на 
комисията, тъй като съм бил на самото място и съм запознат изцяло с терена. 
Представлява една тясна и стръмна улица, а тези уширения, част от което уширение 
29 квадрата искат да го присъединят към имота си искателите в своята молба, ще 
създаде трудности, тъй като това е единственото място, където могат да се разминат 
автомобили, да се ползва от пешеходци, да паркира автомобил и също така минават 
и комуникации под това място. Така че това, което е описала и г-жа Суркова като 

кмет на Момчиловци, аз го потвърждавам като съм ходил на място и ще гласувам 

„против“, тъй като според мен е неправилно публична общинска собственост, 
особено в улична регулация, да я променяме в частна и да я присъединяваме към 

други имоти и от улици да правим сокаци. 

ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Благодаря ви, г-н Хаджихристев! Държа в ръцете си 

становището на кмета на Момчиловци г-жа Сийка Суркова. Уважаеми колеги, 

считам, че е основателно нейното становище. Имате думата. Има ли желаещи да 
вземат отношение още по този въпрос? Беше разискван във всички комисии и най-

вече най-активно разбира се, в Комисията по ТУОС. Председателят на комисията по 

ТУОС? Благодаря ви, г-жо Гаджева. Уважаеми колеги, не виждам желаещи да вземат 
отношение. Предлагам ви да прекратим разискванията. Моля общинските 
съветници, които са съгласни, да гласуват. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 25, „ПРОТИВ“ – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0. 

ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: 25 „за“, без „против“ и „въздържали се“. Прекратихме 
разискванията. Гласуваме, уважаеми колеги, поименно. 

 

Поименно гласуване на проекта за решение по т. 15 от дневния ред: 

1. Ангел Безергянов     – „въздържал се“ 

2. Анита Чолакова    – „против“ 

3. Валентин Кюлхански    – „против“ 

4. Валентин Цолов     – отсъства 
5. Данчо Киряков     – „въздържал се“ 

6. Димитър Кръстанов    – „против“ 

7. Димитър Николов     – „въздържал се“ 



Протокол № 34/06.02.2018 г. 

  

73 

 

8. Екатерина Гаджева    – „въздържала се“ 

9. Елисавета Лободова    – „против“ 

10. Ивайло Халваджиев    – „въздържал се“ 

11. Иван Пищалов     – отсъства 
12. Илия Томов     – „против“ 

13. Кирил Асенов     – отсъства 
14. Кирил Хаджихристев    – „против“ 

15. Коста Начев     – „против“ 

16. Костадин Василев     – „въздържал се“ 

17. Мариана Сивкова     – „против“ 

18. Мария Семерджиева    – „въздържала се“ 

19. Марияна Методиева    – „въздържала се“ 

20. Милен Журналов     – „въздържал се“ 

21. Милен Пачелиев     – „въздържал се“ 

22. Михаил Генчев     – „въздържал се“ 

23. Петър Мирчев     – „въздържал се“ 

24. Салих Аршински     – отсъства 
25. Славка Каменова     – „против“ 

26. Стефан Сабрутев     – „против“ 

27. Стоян Иванов     – „въздържал се“ 

28. Филип Топов     – „въздържал се“ 

29. Юлия Кисьова     – „въздържала се“ 

 

ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Моля, обявете резултата. 
(Виолета Бояджиева: „За“ няма, „против“ 10, „въздържали се“ 15.) 

ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Няма гласували „за“, 10 „против“, „въздържали се“ 15. 

Проектът за решение по т. 15 се отхвърля. 
 

Общинският съвет след като се запозна с докладната записка на Кмета на 
Община Смолян – НИКОЛАЙ ТОДОРОВ МЕЛЕМОВ на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и 

ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 6, ал. 1 от 
Закона за общинската собственост и чл. 5, ал. 2 и ал. 5 от Наредбата за реда за 
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, чл. 35, ал. 4,  т. 2 от 
Закона за общинската собственост и чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от Закона за устройство на 
територията прие 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 682 

 

Предложеният проект за решение не се приема. /чл. 27, ал. 4 от ЗМСМА/ 
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ПО ШЕСТНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Възмездно право на 

пристрояване върху поземлен имот с идентификатор 67653.917.21 – частна 

общинска собственост по реда на чл. 38, ал. 2 от Закона за общинската 

собственост.  

ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 

 

ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: И така, уважаеми колеги, точка 16 от нашия дневен ред. 

Докладна записка от кмета на общината относно възмездно право на пристрояване 
върху поземлен имот с идентификатор 67653.917.21 – частна общинска собственост 
по реда на чл. 38, ал. 2 от Закона за общинската собственост. Г-н кмете, като 

вносител. 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Няма какво да добавя. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Няма допълнения г-н кмета. Разкривам дискусия, 
уважаеми колеги, по точка 16. Моля за отношение. Не виждам желаещи да се 
изкажат. Предлагам ви да прекратим разискванията. Моля общинските съветници, 

които са съгласни, да гласуват. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 22, „ПРОТИВ“ – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0. 

ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: С 22 „за“, без „против“ и „въздържали се“, прекратихме 
разискванията. Гласуваме, уважаеми колеги, поименно. 

 

Поименно гласуване на проекта за решение по т. 16 от дневния ред: 

1. Ангел Безергянов     – „за“ 

2. Анита Чолакова    – „за“ 

3. Валентин Кюлхански    – „за“ 

4. Валентин Цолов     – отсъства 
5. Данчо Киряков     – „за“ 

6. Димитър Кръстанов    – „за“ 

7. Димитър Николов     – „за“ 

8. Екатерина Гаджева    – „за“ 

9. Елисавета Лободова    – „за“ 

10. Ивайло Халваджиев    – „за“ 

11. Иван Пищалов     – „за“ 

12. Илия Томов     – „за“ 

13. Кирил Асенов     – отсъства 
14. Кирил Хаджихристев    – „за“ 

15. Коста Начев     – отсъства 
16. Костадин Василев     – „за“ 

17. Мариана Сивкова     – „за“ 

18. Мария Семерджиева    – „за“ 

19. Марияна Методиева    – „за“ 

20. Милен Журналов     – „за“ 

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

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

26. Стефан Сабрутев     – отсъства 
27. Стоян Иванов     – „за“ 

28. Филип Топов     – „за“ 

29. Юлия Кисьова     – „за“ 

 

ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Моля, обявете резултата. 
(Виолета Бояджиева: 23 „за“, без „против“ и „въздържали се“.) 

ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: 23 „за“, без „против“ и „въздържали се“. Приехме 
проекта за решение основно предложение по т. 16, уважаеми колеги. 

 

Общинският съвет след като се запозна с докладната записка на Кмета на 
Община Смолян – НИКОЛАЙ ТОДОРОВ МЕЛЕМОВ на основание чл. 38, ал. 2 от 
Закона за общинската собственост във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 12 от Закона за 
местното самоуправление и местната администрация прие 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 683 

 

1. Дава съгласие Община Смолян да учреди възмездно право на надстрояване 
на Йордан Раденков Александров в размер на 54,78 (петдесет и четири цяло 

седемдесет и осем) кв.м., а именно пристрояване за жилище, както следва І ниво с 
площ 35,25 (тридесет и пет цяло двадесет и пет) кв.м., ІІ ниво с площ 19,53 

(деветнадесет цяло и петдесет и три) кв.м. към самостоятелен обект с идентификатор 

67653.917.21.1.2, находящ се в сграда с идентификатор 67653.917.21.1 (шест, седем, 

шест, пет, три, точка, девет, едно, седем, точка, две, едно, точка, едно), с 
предназначение жилищна сграда – многофамилна със застроена площ 100 (сто) кв.м 

по кадастралната карта на гр. Смолян, одобрена със Заповед № РД-18-14/10.05.2005 

год. на Изпълнителен директор на АГКК, разположена се в поземлен имот с 
идентификатор 67653.917.21 (шест, седем, шест, пет, три, точка, девет, едно, седем, 

точка, две, едно) с площ 677 (шестстотин седемдесет и седем) кв.м., начин на трайно 

ползване: ниско застрояване (до 10m), с трайно предназначение на територията: 
урбанизирана, при граници: 67653.917.96 (шест, седем, шест, пет, три, точка, девет, 
едно, седем, точка, девет, шест), 676563.917.22 (шест, седем, шест, пет, три, точка, 
девет, едно, седем, точка, две, две), 67653.917.20 (шест, седем, шест, пет, три, точка, 
девет, едно, седем, точка, две, нула), УПИ VІІІ-1105, кв.175 по плана на гр. Смолян, 

който е частна общинска собственост на основание Акт за частна общинска 
собственост № 1910/06.11.2017 год., вписан в Служба по вписвания № 96, том VІІ, 
н.д. 757, вх. № 2630/08.11.2017 год. на стойност 763,00 (седемстотин шестдесет и 

три) лева без ДДС. 

2. Упълномощава Кмета на Община Смолян да извърши необходимите 
действия по изпълнение на горното решение. 
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ПО СЕДЕМНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Изкупуване на 

недвижими поземлен имот с идентификатор 67653.926.472 и поземлен имот с 

идентификатор 67653.926.474 по кадастралната карта на гр. Смолян на 

основание чл. 199 от ЗУТ във връзка с чл.33 от ЗС. 

ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 

 

ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Следваща точка 17. Докладна записка от кмета на 
общината относно изкупуване на недвижим поземлен имот с идентификатор 

67653.926.472 и поземлен имот с идентификатор 67653.926.474 по кадастралната 
карта на гр. Смолян, на основание чл. 199 от ЗУТ във връзка с чл. 33 от Закона за 
собствеността. Г-н кмете? 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Няма какво да добавя. И за следващата също. Идвам след 

малко. 

ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Няма кметът и за следващите какво да добави. Разкривам 

дискусия, уважаеми колеги, по т. 17. Има ли желаещи да вземат отношение? Не 
виждам. Предлагам ви да прекратим разискванията. Моля общинските съветници, 

които са съгласни, да гласуват. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 22, „ПРОТИВ“ – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0. 

ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: 22 „за“, без „против“ и „въздържали се“. Толкова 
участват в гласуването. И така, уважаеми колеги, гласуваме поименно основно 

предложение на проекта за решение. Моля да се концентрираме. 
 

Поименно гласуване на проекта за решение по т. 17 от дневния ред: 

1. Ангел Безергянов     – „за“ 

2. Анита Чолакова    – „за“ 

3. Валентин Кюлхански    – „за“ 

4. Валентин Цолов     – отсъства 
5. Данчо Киряков     – „за“ 

6. Димитър Кръстанов    – „за“ 

7. Димитър Николов     – „за“ 

8. Екатерина Гаджева    – „за“ 

9. Елисавета Лободова    – „за“ 

10. Ивайло Халваджиев    – „за“ 

11. Иван Пищалов     – „за“ 

12. Илия Томов     – „за“ 

13. Кирил Асенов     – отсъства 
14. Кирил Хаджихристев    – „за“ 

15. Коста Начев     – отсъства 
16. Костадин Василев     – „за“ 

17. Мариана Сивкова     – „за“ 

18. Мария Семерджиева    – „за“ 

19. Марияна Методиева    – „за“ 

20. Милен Журналов     – „за“ 

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

24. Салих Аршински     – отсъства 
25. Славка Каменова     – „за“ 

26. Стефан Сабрутев     – отсъства 
27. Стоян Иванов     – „за“ 

28. Филип Топов     – „за“ 

29. Юлия Кисьова     – „за“ 

 

ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Моля, обявете резултата. 
(Виолета Бояджиева: 23 „за“, без „против“ и „въздържали се“.) 

ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: 23 „за“, без „против“ и „въздържали се“. Приехме 
проекта за решение по т. 17. 

 

Общинският съвет след като се запозна с докладната записка на Кмета на 
Община Смолян – НИКОЛАЙ ТОДОРОВ МЕЛЕМОВ на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и 

ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 21, ал. 4 и 

ал. 5 от ЗОС във връзка с чл. 199, ал. 1 от ЗУТ прие 
 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 684 

1. Дава съгласие, да бъдат изкупени поземлен имот с идентификатор 

67653.926.472 с площ 392 кв.м., начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 

10m), трайно предназначение на територия: урбанизирана, при граници: 67653.926.3, 

67653.926.160, 67653.926.473, участващ в УПИ ІІІ – озеленяване, кв. 106 по плана на 
гр. Смолян, кв. Устово и поземлен имот с идентификатор 67653.926.474с площ 3 

кв.м., начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10m), трайно 

предназначение на територия: урбанизирана, при граници: 67653.926.342, 

67653.926.473, участващ в УПИ Х – озеленяване, кв. 104 по плана на гр. Смолян, кв. 
Устово. Предлаганата сума за изкупуване на имота е 7 110,00 (седем хиляди сто и 

десет) лева, собственост на Стоян Николов Гергьовски, Мария Димитрова 
Георгевска и Димитър Николов Георгевски. 

2. Упълномощава Кмета на Община Смолян да сключи договор за изкупуване 
на поземлен имот с идентификатор 67653.926.472 с площ 392 кв.м., начин на трайно 

ползване: Ниско застрояване (до 10m), трайно предназначение на територия: 
урбанизирана, при граници: 67653.926.3, 67653.926.160, 67653.926.473, участващ в 
УПИ ІІІ – озеленяване, кв. 106 по плана на гр. Смолян, кв. Устово и поземлен имот 
с идентификатор 67653.926.474с площ 3 кв.м., начин на трайно ползване: Ниско 

застрояване (до 10m), трайно предназначение на територия: урбанизирана, при 

граници: 67653.926.342, 67653.926.473, участващ в УПИ Х– озеленяване, кв. 104 по 

плана на гр. Смолян, кв. Устово. Предлаганата сума за изкупуване на имота е 7 

110,00 (седем хиляди сто и десет) лева, собственост на Стоян Николов Гергьовски, 

Мария Димитрова Георгевска и Димитър Николов Георгевски. 
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ПО ОСЕМНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Промяна на действащия 

ПУП – ПРЗ за УПИ I – Озеленяване, УПИ III – Озеленяване и ПИ 915.616, кв. 

153а по плана на гр. Смолян.  

ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 

 

ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ:  И така, точка 18, уважаеми колеги. Въпреки, че 
вносителят отсъства, той каза, че няма допълнения. Докладна записка от кмета на 
общината относно промяна на действащия Подробен устройствен план – план за 
регулация и застрояване за УПИ I – Озеленяване, УПИ III – Озеленяване и ПИ 

915.616, кв. 153а по плана на гр. Смолян. Разкривам дискусия, уважаеми колеги. Има 
ли желаещи да се изкажат? Становищата на комисиите са положителни. Не виждам. 

Моля общинските съветници, които са съгласни да прекратим … 

(Стоян Иванов, от място: Има записан гражданин.) 

ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Моля? 

(Стоян Иванов, от място: Гражданин има, който да се изказва.) 

ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Съжалявам, при мен се е записал само един гражданин 

по точка 3 от дневния ред и той не се яви. 

(Присъстващ гражданин в залата: Говорихме преди 12 часа.) 

ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Уважаеми колеги, аз ви моля да спазваме правилата и 

процедурите, които сами сме приели и сме обнародвали, за да стигнат до знанието 

на всеки гражданин. Има определен ред, по който става това и той е фиксиран в чл. 

74, ал. 2 от нашия правилник. Ние няколко пъти повтаряме и гражданите вече според 

мен напълно известени по този въпрос как става и какъв е редът всеки гражданин 

може да се изкаже. Има ред за тая работа. Има ли желаещи да се изкажат, уважаеми 

колеги? 

(Светозар Речников, от място: Лично бях поканен от кмета да присъствам на 

заседанието и да взема отношение относно отказа). 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Хайде, дайте му думата. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Има процедурно предложение от общински съветник да 
предоставим възможността. Моля да се представите. Имате 5 минути. 

СВЕТОЗАР РЕЧНИКОВ: Няма да ви отнемам от времето. 

ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Да бъдете точен и конкретен във връзка с този 

изключително сложен случай, който тече от много години. 

СВЕТОЗАР РЕЧНИКОВ: Сагата продължава страшно много. Значи ето ви даже и на 
пишеща машина е написал Лилян Сираков жалбата, от която тръгва. (Показва 

документи на общинските съветници.) 

ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Уважаеми господине, моля ви да се придържате към 

фактите и то към тези, които ще имат пряко отношение към случая. Вещото лице 
препоръчва.. 
(Филип Топов, от място: Първо кажете къде се намира.) 

СВЕТОЗАР РЕЧНИКОВ: Да, първото е срещу „Орфей“, Първа инвестиционна 
банка. То даже се доказва, че Първа инвестиционна банка е в наше място. Това е 
възстановено по ваше време. Тахиметричната снимка, денивелацията, която показва, 
е 12 метра. Какво е това безумие? Ето го, то е за озеленяване и е свлачище. 
Становището тука, не знам г-н Щонов го е писал в докладната, казва, че това е пътна 
мрежа, има паркоместа. Това е пълно безумие. 12 метра какъв път там ще слиза 
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надолу? Пълна глупост. Колектор има някакъв. Той е точно под моста. Изобщо не 
засяга нашия ПУП, който сме го внесли. Всичко е съгласувано с инж. Цекова, внесен 

е, архитект го е правил. Не засяга никакъв колектор. Какви са тия глупости, които са 
писали в докладната? Имам чувството, че нашата община, от както съм се върнал, е 
Йордан Щонов и СИЕ ООД. И тука пак идваме до обръчите от фирми.  

ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Обръщам ви внимание да внимавате с квалификациите. 
Моля ви да внимавате с квалификациите.  
СВЕТОЗАР РЕЧНИКОВ: Извинявам се, ако съм обидил някой.  

ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Все пак ви предоставихме възможността да изразите 
становище  и вашата позиция.  
СВЕТОЗАР РЕЧНИКОВ: Самият ПУП не засяга никой. 

ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Да бъдете уважителен към колегите, които са работили 

по този въпрос и които се основават на закона. 
ДАНЧО КИРЯКОВ: Още 2-3 минути. 

СВЕТОЗАР РЕЧНИКОВ: Да, добре. Това е, което исках да кажа. 
ДАНЧО КИРЯКОВ: Представете си вашето искане, защото въобще никой нищо не 
разбра. 
СВЕТОЗАР РЕЧНИКОВ: Искам да ми приемете ПУП-а, който е изготвен и е внесен. 

ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Моля ви да ангажирате вниманието на всички съветници, 

на инж. Киряков. 
СВЕТОЗАР РЕЧНИКОВ: Аз съм дал разни копия, вие казахте, че ще ги приложите. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Той знае за какво става дума. 
СВЕТОЗАР РЕЧНИКОВ: Всички знаят за какво става дума. Сага, продължаваща 20 

години и продължават да пишат глупости, разни докладни. Ето, сега ще ви кажа как 
ми…, и до Прокуратурата съм писал жалби и никаква… 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Това няма нищо общо. 

СВЕТОЗАР РЕЧНИКОВ: 2005 година е почнала сагата. Входящият номер в 
Общината го има. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Уважаеми млади господине, моля ви да се 
концентрирате, както ви казах, върху основните факти от гледна точка на изясняване 
на вашата позиция. Досега аз лично не схванах в какво точно се изразява тя. 
СВЕТОЗАР РЕЧНИКОВ: Самият ПУП, който сме изготвили с архитект Димов, 
съгласувано с инж. Цекова, ми се отказва да се направи. Да се приеме от Общинският 
съвет. 
ДАНЧО КИРЯКОВ: Вкарван ли е друг път на сесия? 

СВЕТОЗАР РЕЧНИКОВ: Не. 
ДАНЧО КИРЯКОВ: Е как тогава ви се отказва?  

СВЕТОЗАР РЕЧНИКОВ: Ето го. Мероприятие прекъсване на улица и премахване на 
паркоместа. Къде ги виждате в това дере паркоместата и във връзка с предходното, 

градски колектор и т. н. 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Аз щях да гласувам „за“, обаче като ви слушам, ще ме накарате 
да гласувам „против“. 

ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Благодаря ви! 

СВЕТОЗАР РЕЧНИКОВ: Това беше. Още повече… 

ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Беше ви дадена възможност… 

СВЕТОЗАР РЕЧНИКОВ: Изготвена ни е грешна скица в началото. 
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ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: … да разясните за какво става дума. 
СВЕТОЗАР РЕЧНИКОВ: Става въпрос, че вещото лице ще доказва, че имам и 

паркоместа, би трябвало да получа. Как го застроихте този паркинг? Как го 

направихте?  

ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Благодаря ви за отношението! Уважаеми колеги… 

СВЕТОЗАР РЕЧНИКОВ: Щото вижте как се разтреперих.. 

ДАНЧО КИРЯКОВ: До сега Общинският съвет отказал ли ви е? 

СВЕТОЗАР РЕЧНИКОВ: Не. Просто искам да го разгледате. Просто е писано 

безумие.  
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Благодаря ви! Не се представихте, моля ви за протокола. 
СВЕТОЗАР РЕЧНИКОВ: Светозар Речников съм.  

ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Моля? 

СВЕТОЗАР РЕЧНИКОВ: Един от наследниците. С брат ми сме тука.  
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Да, да. Видях, че сте седнали там. 

СВЕТОЗАР РЕЧНИКОВ: Има и статии. Първата ми специалност, която съм 

завършил е журналистика и фотография. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Моля да се представите. 
СВЕТОЗАР РЕЧНИКОВ: Светозар Речников съм. Собственик на парцела. 
ДИМИТЪР КРЪСТНОВ: Благодаря ви, г-н Речников. Благодаря ви! Инж. Данчо 
Киряков. Имате думата, г-н Киряков.  
ДАНЧО КИРЯКОВ: Аз бях тръгнал да си ходя, но се върнах по съвет на г-н Захариев. 
Задължително искам да чуя другата страна. Г-н Щонов е тука, г-н кмете, ако вие не 
възразявате, да даде някакво разяснение. Г-жа Цекова я няма. До колкото разбирам 

от думите на господина Речников, г-жа Цекова и г-н Щонов са на различно мнение. 
Ще помоля г-н Щонов да каже неговото мнение и ако знае мнението на г-жа Цекова, 
да каже и нейното. 

ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Благодаря ви, инж. Киряков. Инж. Щонов, имате думата. 
ДАНЧО КИРЯКОВ: За да може да гласуваме информирано, така да се каже.  
ЙОРДАН ЩОНОВ – директор на Дирекция „Устройство на територията и 

общинска собственост“: Няма да изразявам свое мнение, по документите ще кажа 
две приказки. Заявлението е с входящ номер от 29.12.2107 година. Разгледано е на 
Експертен съвет на 10 януари 2018 г. Общинският експертен съвет по устройство на 
територията го е разгледал като по представения ПУП, с предложението за ПУП се 
засягат части от имоти публична общинска собственост, това е част от дерето, ската, 
но предвиденият УПИ е върху изграден градски колектор. Значи дъждовната вода е 
вкарана в колектор, който преминава през част от общински имоти и част от на 
господина, за който ме упреква колко години. Засяга предвижданията на публични 

паркоместа. Това е предвиждането на плана за регулация и застрояване. Там са 
предвидени паркоместа. Съществуващият паркинг продължава над дерето и по този 

начин се премахват паркоместа. Във връзка с горното е издадена Заповед № 135. За 
да се издаде такава заповед, е необходимо решение на Общинският съвет. Тъй като 

се засягат мероприятия публична общинска собственост. С две думи. Засяга се имот, 
който е общинска собственост и част от който е частна собственост, в ПУП-а, който 

е представен на всички общински съветници. И ако мислите, че може там сграда да 
се случи в това дере, това е ваша воля. 
ДАНЧО КИРЯКОВ: Това е всичко възможно, но.. 
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ЙОРДАН  ЩОНОВ: Технологично е възможно, но се засяга имот, който е публична 
общинска една част и една част е частна. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: И в плана за застрояване и регулация е предвидена друга 
функция и друго мероприятие. 
ЙОРДАН ЩОНОВ: Застрояване на три етажа, плътност 60 %, кинт 1 и 2. Това е 
решението на Общинският експертен съвет по устройство на територията, който е 
помощен орган на Кмета на Общината и на Общинския съвет. Решението не е на 
Йордан Щонов. 
ДАНЧО КИРЯКОВ: Какво е решението? 

ЙОРДАН ЩОНОВ: Предоставя Общинският съвет да се произнесе. 
(Филип Топов, от място: Какво е становището на Експертния съвет?) 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Че Общинският съвет трябва да реши. 

ЙОРДАН ЩОНОВ: Общинският съвет да реши. 

(Михаил Генчев, от място: Как ще реши Общинският съвет?) 

(От залата: Къде го пише това?) 

ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Г-н Топов, моля ви на микрофона да зададете въпроса, 
който вероятно не се чу за протокола. 
ФИЛИП ТОПОВ: Не, г-н председател. Процедура. Да се оттегли тази докладна 
записка, да се проверят нещата изцяло и в следващото заседание да се разгледа. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Да имаме експертно становище, нали? 

(От залата: Да.) 

ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Защото то в крайна сметка Общинският съвет решава. 
ДАНЧО КИРЯКОВ: Г-н Щонов, аз не разбирам. ПУП-ът засяга публична и … 

ЙОРДАН ЩОНОВ: Част от публична общинска собственост, публична, и част от 
собствена. 
ДАНЧО КИРЯКОВ: Вярно ли е това? Е, как? 

ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Инфраструктурно съоръжение. 
(Светозар Речников, от място: Има съдебни дела.) 

ЙОРДАН ЩОНОВ: Не говорим за дела в момента. Не говорим за възстановяване на 
собственост. Говорим за план за регулация и застрояване. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Уважаеми колеги, това са две отделни неща. Две отделни 

процедури. 

ДАНЧО КИРЯКОВ: То ви е възстановено. То е ясно. Приключили са делата. 
Въпросът е ако ПУП-ът, който сте изготвили засяга публична общинска собственост, 
тогава няма как да си вдигнем ръцете. 
(Светозар Речников, от място: Някаква част трябва да се промени.) 

ЙОРДАН ЩОНОВ: Как някаква? Почти 2/3 от имота е общинска собственост, почти. 

ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Ако 2/3 от имота е общинска собственост, тогава?  

ДАНЧО КИРЯКОВ: ПУП на чужда собственост как да е? 

ЙОРДАН ЩОНОВ: Не говорим за съдебна система, говорим за план за регулация и 

застрояване. 
ДАНЧО КИРЯКОВ: В този случай ние трябва да ви предоставим вещно право върху 
частта, която е общинска собственост. 
ЙОРДАН ЩОНОВ: Това, ако се допусне… 
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ДАНЧО КИРЯКОВ: Вие това искате. Най-напред трябва да ви предоставим вещно 
право върху този имот, който е общинска собственост. Така ли е? Как иначе те ще 
правят ПУП в чужда собственост? 

ЙОРДАН ЩОНОВ: Това е предварително съгласие на Общинският съвет. След това 
ще има за предварителен договор по чл. 15, съгласие пак на Общинският съвет. Тази 

част, която показвам, е публична общинска, ската. ПУП-ът не е тайна. Той е 
предоставен на всички общински съветници. 

ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Благодаря ви, инж. Киряков, изясняват се нещата. Инж. 

Щонов, благодаря ви! 

ЙОРДАН ЩОНОВ: И аз благодаря! 
ДАНЧО КИРЯКОВ: Значи аз, г-н кмете… 

ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Слушаме ви. 

ДАНЧО КИРЯКОВ: … ще помоля нещо друго. Да наредите на Администрацията, 
отдавна си мисля да го направя това предложение, сега се сетих. Сега кадастрален 

номер, цифри, точка, запетая, ами да пишат улица, моста, „Първи май“, „Иван 

Вазов“.. Просто малко нещата да стават ясни. 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Ходи на комисии, бе човек. 
ДАНЧО КИРЯКОВ: Аз ходих, обаче г-н Сабрутев се изказваше около час и половина 
за бюджета и другата комисия отиде. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Аз не искам да ставам адвокат на никой, но специално по 

тази докладна има изключително много графичен материал, който дава представа за 
нещата. Това са една, две, три, четири скици от Кадастъра в оригинал и копие. 
ДАНЧО КИРЯКОВ: Поддържам тогава предложението на Топов да се отложи. 

ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Уважаеми колеги, други желаещи да вземат думата? Не 
виждам. Прекратяваме разискванията. Моля общинските съветници, които са 
съгласни да прекратим разискванията по точка 18, да гласуват. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 23, „ПРОТИВ“ – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0. 

ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: 23 „за“, без „против“ и „въздържали се“. Прекратихме 
разискванията по отношение на ПУП-а. Да гласуваме явно, с обикновено 

мнозинство, но преди това трябва да гласуваме предложението на г-н Филип Топов, 
подкрепено от инж. Данчо Киряков да се оттегли докладната записка. По-точно да 
се отложи, оттеглянето е воля на кмета, на вносителя, да се отложи за изясняване 
като цяло. Моля общинските съветници, които са съгласни да се отложи докладната 
записка по т. 18, да гласуват. Задръжте, ако обичате. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 23, „ПРОТИВ“ – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0. 

ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: С 23 „за“, без „против“ и „въздържали се“, гласувахме 
тази докладна записка и нейното обсъждане да се отложи за максимално изясняване 
на случая. Г-н кмете, безпредметно е гласуването на основното предложение, тъй 

като нещата са абсолютно ясни.  

 

Общинският съвет след като се запозна с докладната записка на Кмета на 
Община Смолян – НИКОЛАЙ ТОДОРОВ МЕЛЕМОВ на основание чл. 21, ал. 1,   т. 11  

и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,    чл. 8, ал. 1 

от Закона за общинската собственост  и чл. 134, ал. 2, т. 2 от ЗУТ прие 
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Р Е Ш Е Н И Е 

№ 685 

 

1. Отлага разглеждането на докладната записка относно промяна на действащия 
ПУП–ПРЗ за УПИ І-Озеленяване, УПИ ІІІ - Озеленяване и ПИ 915.616, кв. 153а по 

плана на гр. Смолян.  

 

ПО ДЕВЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Промяна на действащия 

ПУП – присъединяване на част от улична регулация, кв. 24 по плана на с. 

Полковник Серафимово, общ. Смолян.  

ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 

 

ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Уважаеми колеги, 19 точка. Докладна записка от кмета 
на общината относно промяна на действащ ПУП – присъединяване на част от улична 
регулация, кв. 24 по плана на с. Полк. Серафимово. 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Няма какво да добавя. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Уважаеми колеги, повторно разглеждаме тази докладна 
по компетентност. Става дума отново за публична общинска собственост, но 

мястото за масово обществен достъп, което по заявление на граждани, трябва да се 
причисли към частен имот. Тоест основното предложение на проекта за решение не 
дава съгласие. И така, разкривам дискусия по точка 19, уважаеми колеги. Моля за 
становища, въпроси, предложения. Кирил Хаджихристев. 
КИРИЛ ХАДЖИХРИСТЕВ: Тази точка е идентична както 15-та точка. Отново 

улична регулация, която има желание да бъде присъединена част от нея. Така че съм 

съгласен с предложението да не се дава право на изработване на ПУП. 

ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Тука са ясни общо взето нещата. Благодаря ви, г-н 

Хаджихристев. Има ли още желаещи да вземат отношение? Предлагам ви да 
прекратим разискванията. Моля общинските съветници, които са съгласни да 
прекратим разискванията по т. 19, да гласуват. Г-жа Гаджева води активен диалог и 

едновременно с това гласува „за“ и „против“. Не сте „против“ надявам се, г-жо 

Гаджева? Добре, благодаря ви! 

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

ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: 22 „за“, без „против“ и „въздържали се“. Прекратихме 
разискванията. Гласуваме явно, с обикновено мнозинство. Моля общинските 
съветници, които са съгласни с проекта за решение основно предложение за „не дава 
съгласие“, да гласуват. Задръжте ръцете, ако обичате. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 22, „ПРОТИВ“ – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0. 

ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: С 22 „за“, без „против“ и „въздържали се“, приехме 
проекта за решение основно предложение по т. 19. 

 

Общинският съвет след като се запозна с докладната записка на Кмета на 
Община Смолян – НИКОЛАЙ ТОДОРОВ МЕЛЕМОВ на основание чл. 21, ал. 1, т. 11  

и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 8, ал. 1 от 
Закона за общинската собственост  и чл. 134, ал. 2, т. 2 от ЗУТ прие 
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Р Е Ш Е Н И Е 

№ 686 

 

        1. Не дава съгласие за изменение на действащия ПУП – УПИ ХІІІ-233 и УПИ 

ХІV-220 и улична регулация, кв.24 по плана на с. Полковник Серафимово, общ. 

Смолян с цел запазване на настоящата улична регулация. 
 

ПО ДВАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Одобряване на Подборен 

устройствен план – парцеларен план за обект: „Водоснабдяване на 

съществуваща жилищна сграда в УПИ  I – 132.431 в кв. 287 местност 

„Могилата“ – гр. Смолян, Община Смолян. 

ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 

 

ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Точка 20, уважаеми колеги. Докладна записка от кмета 
на общината относно одобряване на Подборен устройствен план – парцеларен план 

за обект: „Водоснабдяване на съществуваща жилищна сграда в УПИ  I – 132.431 в 
кв. 287 местност „Могилата“ – гр. Смолян, Община Смолян. Г-н кмете, като 

вносител имате думата. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Няма какво да добавя, г-н председател. 

ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Няма допълнения вносителят. Ясни са нещата. 
Позитивно е становището и на Комисията по ТУОС. Има ли желаещи да се изкажат, 
уважаеми колеги? Моля общинските съветници, които са съгласни да прекратим 

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

ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: 22 „за“, без „против“ и „въздържали се“. Тече там един 

активен диалог, ама както и да е. Уважаеми колеги, гласуваме проекта за решение 
основно предложение с обикновено мнозинство в съответствие с изискванията на 
ЗМСМА. Моля общинските съветници, които са съгласни с проекта за решение 
основно предложение, да гласуват. Задръжте ръцете, ако обичате. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 22, „ПРОТИВ“ – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0. 

ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: 22 „за“, без „против“ и „въздържали се“. Приехме 
проекта за решение по т. 20. 

 

Общинският съвет след като се запозна с докладната записка на Кмета на 
Община Смолян – НИКОЛАЙ ТОДОРОВ МЕЛЕМОВ на основание чл. 21, ал. 1,   т. 11 

от ЗМСМА във връзка с чл. 129, ал. 1 от ЗУТ и чл. 17а, ал. 2 от Закона за опазване на 
земеделски земи прие 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 687 

 

 Одобрява Подробен устройствен план – парцеларен план за обект: 
„Водоснабдяване на съществуваща жилищна сграда в УПИ I – 132.431 в кв.287 

местност „Могилата“ – гр. Смолян, Община Смолян”, с трасе преминаващо през  
поземлени имоти с идентификатори 67653.132.12, 67653.132.18, 67653.132.424, 

67653.132.430 и 67653.132.431 по кадастралната карта на гр. Смолян. 
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ПО ДВАДЕСЕТ И ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Промяна 

предназначението на част от урегулиран поземлен имот /УПИ/ IV – 

Озеленяване, предвиден в устройствения план за озеленена площ в кв. 213 по 

плана на гр. Смолян, кв. Смолян.  

ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 

 

ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Точка 21, уважаеми колеги. Докладна записка от кмета 
на общината относно промяна предназначението на част от урегулиран поземлен 

имот /УПИ/ IV – Озеленяване, предвиден в устройствения план за озеленена площ в 
кв. 213 по плана на гр. Смолян, кв. Смолян. Г-н кмете? 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Няма какво да добавя. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Няма допълнения вносителя. Разкривам дискусия. 
Уважаеми колеги, има ли желаещи да се изкажат? Прекратяваме разискванията. 
Моля общинските съветници, които са съгласни, да гласуват. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 23, „ПРОТИВ“ – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0. 

ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: 23 „за“, без „против“ и „въздържали се“. Прекратихме 
разискванията. Гласуваме поименно, уважаеми колеги. Моля да се концентрираме. 
 

Поименно гласуване на проекта за решение по т. 21 от дневния ред: 

1. Ангел Безергянов     – „за“ 

2. Анита Чолакова    – „за“ 

3. Валентин Кюлхански    – „за“ 

4. Валентин Цолов     – отсъства 
5. Данчо Киряков     – отсъства 
6. Димитър Кръстанов    – „за“ 

7. Димитър Николов     – „за“ 

8. Екатерина Гаджева    – „за“ 

9. Елисавета Лободова    – „за“ 

10. Ивайло Халваджиев    – „за“ 

11. Иван Пищалов     – „за“ 

12. Илия Томов     – „за“ 

13. Кирил Асенов     – отсъства 
14. Кирил Хаджихристев    – „за“ 

15. Коста Начев     – „за“ 

16. Костадин Василев     – „за“ 

17. Мариана Сивкова     – „за“ 

18. Мария Семерджиева    – „за“ 

19. Марияна Методиева    – „за“ 

20. Милен Журналов     – „за“ 

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

23. Петър Мирчев     – „за“ 

24. Салих Аршински     – отсъства 
25. Славка Каменова     – „за“ 
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26. Стефан Сабрутев     – отсъства 
27. Стоян Иванов     – „за“ 

28. Филип Топов     – „за“ 

29. Юлия Кисьова     – „за“ 

 

ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Моля, обявете резултата. 
(Виолета Бояджиева: 23 „за“, без „против“ и „въздържали се“.) 

ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: 23 „за“, без „против“ и „въздържали се“. Приехме 
проекта за решение по т. 21. 

 

Общинският съвет след като се запозна с докладната записка на Кмета на 
Община Смолян – НИКОЛАЙ ТОДОРОВ МЕЛЕМОВ на основание чл. 21, ал. 1, т. 11 

от Закона за местното самоуправление и местната администрация и протокол от 
проведено обществено обсъждане на основание чл. 127, ал. 1 от ЗУТ от 22.12.2017 год. 

прие 
 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 688 

 

 Допуска промяна на ПУП – ПРЗ за част от УПИ IV – Озеленяване с образуване 
на нов УПИ …- 275 за жилищно строителство в кв. 213 по плана на гр. Смолян, кв. 
Смолян.   

 

ПО ДВАДЕСЕТ И ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Промяна 

предназначението на част от урегулиран поземлен имот /УПИ/ VIII – 

Озеленяване, предвиден в устройствения план за озеленена площ за поземлен 

имот с идентификатор 67653.914.212 в кв. 65 по плана на гр. Смолян, кв. Горно 

Смолян.  

ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 

 

ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Точка 22, уважаеми колеги. Докладна записка от кмета 
на общината относно промяна предназначението на част от урегулиран поземлен 

имот /УПИ/ VIII – Озеленяване, предвиден в устройствения план за озеленена площ 

за поземлен имот с идентификатор 67653.914.212 в кв. 65 по плана на гр. Смолян, кв. 
Горно Смолян. Г-н кмете? 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Няма какво да добавя. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Няма допълнения вносителят. Разкривам дискусия, 
уважаеми колеги. Положително е становището на Комисията по ТУОС и по бюджет, 
финанси и законност. Няма възражения. Моля общинските съветници, които са 
съгласни да прекратим разискванията по този въпрос, да гласуват.  
ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 23, „ПРОТИВ“ – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0. 

ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: С 23 „за“, без „против“ и „въздържали се“, прекратихме 
разискванията. Гласуваме поименно, уважаеми колеги. 
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Поименно гласуване на проекта за решение по т. 22 от дневния ред: 

1. Ангел Безергянов     – „за“ 

2. Анита Чолакова    – „за“ 

3. Валентин Кюлхански    – „за“ 

4. Валентин Цолов     – отсъства 
5. Данчо Киряков     – отсъства 
6. Димитър Кръстанов    – „за“ 

7. Димитър Николов     – „за“ 

8. Екатерина Гаджева    – „за“ 

9. Елисавета Лободова    – „за“ 

10. Ивайло Халваджиев    – „за“ 

11. Иван Пищалов     – „за“ 

12. Илия Томов     – „за“ 

13. Кирил Асенов     – отсъства 
14. Кирил Хаджихристев    – „за“ 

15. Коста Начев     – „за“ 

16. Костадин Василев     – „за“ 

17. Мариана Сивкова     – „за“ 

18. Мария Семерджиева    – „за“ 

19. Марияна Методиева    – „за“ 

20. Милен Журналов     – „за“ 

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

23. Петър Мирчев     – „за“ 

24. Салих Аршински     – отсъства 
25. Славка Каменова     – „за“ 

26. Стефан Сабрутев     – отсъства 
27. Стоян Иванов     – „за“ 

28. Филип Топов     – „за“ 

29. Юлия Кисьова     – „за“ 

 

ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Моля, обявете резултата. 
(Виолета Бояджиева: 23 „за“, без „против“ и „въздържали се“.) 

ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: 23 „за“, без „против“ и „въздържали се“. Приехме 
проекта за решение по т. 22. 

 

 

Общинският съвет след като се запозна с докладната записка на Кмета на 
Община Смолян – НИКОЛАЙ ТОДОРОВ МЕЛЕМОВ на основание чл. 21, ал. 1,    т. 11 

от Закона за местното самоуправление и местната администрация и протокол от 
проведено обществено обсъждане на основание чл. 127, ал. 1 от ЗУТ от 22.11.2017 год. 

прие 
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Р Е Ш Е Н И Е 

№ 689 

 

 Допуска промяна на ПУП – ПРЗ  за част от урегулиран поземлен имот /УПИ/ 

VIII – Озеленяване предвиден в устройствения план за озеленена площ  за поземлен 

имот с идентификатор 67653.914.212 в кв. 65 по плана на гр. Смолян, кв. Горно 

Смолян. 

 

ПО ДВАДЕСЕТ И ТРЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Промяна 

предназначението на част от урегулиран поземлен имот /УПИ/ I – Озеленяване, 

предвиден в устройствения план за озеленена площ в кв. 7 по плана на гр. 

Смолян, кв. Устово.  

ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 

 

ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: И така, точка 23 от нашия дневен ред. Докладна записка 
от кмета на общината относно промяна предназначението на част от урегулиран 

поземлен имот /УПИ/ I – Озеленяване, предвиден в устройствения план за озеленена 
площ в кв. 7 по плана на гр. Смолян, кв. Устово. Г-н кмете, като вносител? 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ:  Благодаря! Няма какво да добавя. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Няма допълнения вносителя. Разкривам дискусия, 
уважаеми колеги. Има ли желаещи да се изкажат? Не виждам. Предлагам ви да 
прекратим разискванията. Моля общинските съветници, които са съгласни, да 
гласуват. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 23, „ПРОТИВ“ – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0. 

ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: 23 „за“, без „против“ и „въздържали се“. Прекратихме 
разискванията. Гласуваме поименно, уважаеми колеги.  

 

Поименно гласуване на проекта за решение по т. 23 от дневния ред: 

1. Ангел Безергянов     – „за“ 

2. Анита Чолакова    – „за“ 

3. Валентин Кюлхански    – „за“ 

4. Валентин Цолов     – отсъства 
5. Данчо Киряков     – отсъства 
6. Димитър Кръстанов    – „за“ 

7. Димитър Николов     – „за“ 

8. Екатерина Гаджева    – „за“ 

9. Елисавета Лободова    – „за“ 

10. Ивайло Халваджиев    – „за“ 

11. Иван Пищалов     – „за“ 

12. Илия Томов     – „за“ 

13. Кирил Асенов     – отсъства 
14. Кирил Хаджихристев    – „за“ 

15. Коста Начев     – „за“ 

16. Костадин Василев     – „за“ 

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

19. Марияна Методиева    – „за“ 

20. Милен Журналов     – „за“ 

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

23. Петър Мирчев     – „за“ 

24. Салих Аршински     – отсъства 
25. Славка Каменова     – „за“ 

26. Стефан Сабрутев     – отсъства 
27. Стоян Иванов     – „за“ 

28. Филип Топов     – „за“ 

29. Юлия Кисьова     – „за“ 

 

ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Моля, обявете резултата. 
(Виолета Бояджиева: 23 „за“, без „против“ и „въздържали се“.) 

ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: 23 „за“, без „против“ и без „въздържали се“. Приехме с 
23 гласа точка 23. 

 

Общинският съвет след като се запозна с докладната записка на Кмета на 
Община Смолян – НИКОЛАЙ ТОДОРОВ МЕЛЕМОВ на основание чл. 21, ал. 1, т. 11 

от Закона за местното самоуправление и местната администрация и протокол от 
проведено обществено обсъждане на основание чл. 127 ал. 1 от ЗУТ от 28.12.2017 год. 

прие 
 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 690 

 

Допуска промяна на ПУП – ПРЗ за част от УПИ I – Озеленяване с образуване 
на нов УПИ … - 98 за събиране и третиране ИУМПС, ИУЕЕО, ОЧЦМ, НУБА, 

хартия, пластмаса и стъкло, за складова база и авторемонтна дейност в кв.7 по плана 
на гр. Смолян, кв. Устово.   

 

ПО ДВАДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Промяна 

предназначението на урегулиран поземлен имот /УПИ/ III – Озеленяване, 

предвиден в устройствения план за озеленена площ в кв. 4 по плана на гр. 

Смолян, кв. Устово.  

ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 

 

ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Уважаеми колеги, точка 24 от нашия дневен ред, а 
именно докладна записка от кмета на общината относно промяна предназначението 

на урегулиран поземлен имот /УПИ/ III – Озеленяване, предвиден в устройствения 
план за озеленена площ в кв. 4 по плана на гр. Смолян, кв. Устово. Г-н кмете? 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Няма какво да добавя. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Няма допълнения вносителя. Уважаеми колеги, откривам 

дискусия. Желаещи да вземат думата? Не виждам. Предлагам ви да прекратим 
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разискванията. Моля общинските съветници, които са съгласни, да гласуват. 
Задръжте ръцете, ако обичате. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 23, „ПРОТИВ“ – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0. 

ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: 23 „за“, без „против“ и „въздържали се“. Прекратихме 
разискванията. Гласуваме, уважаеми колеги, поименно. 

 

Поименно гласуване на проекта за решение по т. 24 от дневния ред: 

1. Ангел Безергянов     – „за“ 

2. Анита Чолакова    – „за“ 

3. Валентин Кюлхански    – „за“ 

4. Валентин Цолов     – отсъства 
5. Данчо Киряков     – отсъства 
6. Димитър Кръстанов    – „за“ 

7. Димитър Николов     – „за“ 

8. Екатерина Гаджева    – „за“ 

9. Елисавета Лободова    – „за“ 

10. Ивайло Халваджиев    – „за“ 

11. Иван Пищалов     – „за“ 

12. Илия Томов     – „за“ 

13. Кирил Асенов     – отсъства 
14. Кирил Хаджихристев    – „за“ 

15. Коста Начев     – „за“ 

16. Костадин Василев     – „за“ 

17. Мариана Сивкова     – „за“ 

18. Мария Семерджиева    – „за“ 

19. Марияна Методиева    – „за“ 

20. Милен Журналов     – „за“ 

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

23. Петър Мирчев     – „за“ 

24. Салих Аршински     – отсъства 
25. Славка Каменова     – „за“ 

26. Стефан Сабрутев     – отсъства 
27. Стоян Иванов     – „за“ 

28. Филип Топов     – „за“ 

29. Юлия Кисьова     – „за“ 

 

ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Моля, обявете резултата. 
(Виолета Бояджиева: 23 „за“, без „против“ и „въздържали се“.) 

ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: 23 „за“, без „против“ и „въздържали се“. Приехме 
проекта за решение по т. 24. 

 

Общинският съвет след като се запозна с докладната записка на Кмета на 
Община Смолян – НИКОЛАЙ ТОДОРОВ МЕЛЕМОВ на основание чл. 21, ал. 1, т. 11 
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от Закона за местното самоуправление и местната администрация и протокол от 
проведено обществено обсъждане на основание чл. 127, ал. 1 от ЗУТ от 10.01.2018 год. 

прие 
 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 691 

 

Допуска промяна на ПУП – ПРЗ за УПИ III – Озеленяване с присъединяване 
към УПИ V – 992 газстанция с образуване на нов УПИ V – 21, 22 газстанция и 

обслужващи дейности в кв.4 по плана на гр. Смолян,  кв. Устово.   

 

ПО ДВАДЕСЕТ И ПЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Определяне позицията 

на Община Смолян при участието й на редовно заседание на Общото събрание 

на Асоциацията по ВиК на обособена територия Смолян. 

ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 

 

 

ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: И така, уважаеми колеги, точка 25. Докладна записка от 
кмета на общината относно определяне позицията на Община Смолян при участието 

й на редовно заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК на обособена 
територия Смолян. Г-н кмете, като вносител? 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Няма какво да добавя. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Уважаеми колеги, разкривам дискусия. Има ли желаещи 

да се изкажат по този въпрос? Имаше обсъждания, имаше така известен дебат, който 

се състоя в комисиите, но становищата разбира се са положителни по този въпрос. 
Не виждам желаещи да вземат отношение. Предлагам ви да прекратим 

разискванията. Моля общинските съветници, които са съгласни, да гласуват. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 21, „ПРОТИВ“ – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0. 

ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: 21 „за“, без „против“ и „въздържали се“. Прекратихме 
разискванията. Разбира се, в залата има колеги, които не участват в гласуването. 

Гласуваме поименно, колеги, тъй като става дума за упълномощаване. 
 

Поименно гласуване на проекта за решение по т. 25 от дневния ред: 

1. Ангел Безергянов     – „за“ 

2. Анита Чолакова    – „за“ 

3. Валентин Кюлхански    – „за“ 

4. Валентин Цолов     – отсъства 
5. Данчо Киряков     – отсъства 
6. Димитър Кръстанов    – „за“ 

7. Димитър Николов     – „за“ 

8. Екатерина Гаджева    – „за“ 

9. Елисавета Лободова    – „за“ 

10. Ивайло Халваджиев    – „за“ 

11. Иван Пищалов     – „за“ 

12. Илия Томов     – „за“ 
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13. Кирил Асенов     – отсъства 
14. Кирил Хаджихристев    – „за“ 

15. Коста Начев     – „за“ 

16. Костадин Василев     – „за“ 

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

19. Марияна Методиева    – „за“ 

20. Милен Журналов     – „за“ 

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

23. Петър Мирчев     – „за“ 

24. Салих Аршински     – отсъства 
25. Славка Каменова     – „за“ 

26. Стефан Сабрутев     – отсъства 
27. Стоян Иванов     – „за“ 

28. Филип Топов     – „за“ 

29. Юлия Кисьова     – „за“ 

 

ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Моля, обявете резултата. 
(Виолета Бояджиева: 22 „за“, без „против“ и „въздържали се“.) 

ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: С 22 „за“, без „против“ и „въздържали се“, приехме 
проекта за решение основно предложение във връзка с Асоциацията и нейното Общо 

събрание.  
 

Общинският съвет след като се запозна с докладната записка на Кмета на 
Община Смолян – НИКОЛАЙ ТОДОРОВ МЕЛЕМОВ на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и 

ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 198е, ал.3 и 

ал. 5 от Закона за водите и чл. 5, ал.5 и чл. 6 от Правилника прие 
 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 692 

 

I. Общински съвет Смолян дава мандат на кмета на община Смолян, в 
качеството му на представител на общината в Асоциация по ВиК на обособената 
територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Смолян, за 
представяне позицията на общината по точките от дневния ред на предстоящото на 
07.03.2018 г. заседание, както следва:  

1. Дава мандат на кмета на община Смолян за представяне позицията на 
общината при обсъждане на Отчета на бюджет на Асоциация по ВиК - Смолян за 
2017г. и да приеме така представеният отчет. 

2. Дава мандат на кмета на община Смолян за представяне позицията на 
общината при обсъждане на Отчета за дейността на Асоциацията по ВиК - Смолян 

за 2017 г. и да приеме така представеният отчет. 
3. Дава мандат на кмета на община Смолян за представяне позицията на 

общината при обсъждане на Отчета на направените инвестиции от оператора - 
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„Водоснабдяване и канализация“ ЕООД гр. Смолян за 2017 г. и да приеме така 
представеният отчет. 

4. Дава мандат на кмета на община Смолян за представяне позицията на 
общината при обсъждане на Проекта на бюджет на Асоциация по ВиК - Смолян за 
2018 г. и да приеме препоръчителния размер на вноската на държавата в бюджета на 
Асоциацията за 2018 г. да бъде в размер на 15 000 лв. (петнадесет хиляди лева) и 

съответния размер на вноската на Община Смолян - 22,13%, определен на база 
вноската на Държавата и съответното процентно съотношение на гласовете, който е 
9484 лв. 

5. Дава мандат на кмета на община Смолян за представяне позицията на 
общината при обсъждане на Инвестиционната програма за 2018г. на оператора - 

„Водоснабдяване и канализация“ ЕООД гр. Смолян и да приеме така представената 
инвестиционна програма. 

II. Упълномощава инж. Мариана Александрова Цекова с правата по т. 1, 2, 3, 4, 

5 да представлява Община Смолян в „Асоциация по ВиК на обособена територия 
Смолян“ в случай на невъзможност на Кмета на Общината да участва в общото 

събрание. 

III. При поставяне на допълнителни въпроси на заседанието да приема 
предложенията към същите за информация.  
 

ПО ДВАДЕСЕТ И ШЕСТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Даване съгласие за 

отпускане на еднократна финансова помощ на семейство Илчеви, пострадало 

от природното бедствие на 18.01.2018 г. 

ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 

 

ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: И така, точка 26 от нашия дневен ред, уважаеми колеги. 

Докладна записка от кмета на общината относно даване съгласие за отпускане на 
еднократна финансова помощ на семейство Илчеви, пострадало от природното 

бедствие на 18.01.2018 г. Г-н кмете? Имате думата. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Всички видяха снимките, репортажа, така че няма какво да 
добавя. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Благодаря ви! Уважаеми колеги, разкривам дискусия. Г-

н Кирил Хаджихристев. 
КИРИЛ ХАДЖИХРИСТЕВ: Тъй като взех отношение и по време на комисията, аз 
нямам нищо против предложението на останалите колеги, които са го направили, да 
е от 1 500 на 3 000 лв. Но тука вече не мерим с един аршин при тези нещастия, които 
стават. В Момчиловци, когато изгоря къщата, там беше по 300 лева на член от 
живущите. Тука 5 човека, правилно Общината го е изчислила на 1 500 лева, но 

мисля, че трябва да бъдем с еднакви параметри към гражданите при такива събития. 
Не възразявам и 3 000 лева. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Благодаря ви, г-н Хаджихристев, за изказаните 
съображения. Случаят е остро специфичен. Имаше такъв коментар в комисиите. Г-н 

Стоян Иванов, Комисията по бюджет и финанси. 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Само искам да добавя нещо, че ние им помогнахме и да си 

разчистят пораженията, така че освен парите има и друга помощ. 
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ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Благодаря ви! Г-н Иванов, имате думата. 
СТОЯН ИВАНОВ: Основният вносител на предложението го няма тука. Аз не съм 

вносител. Комисията по бюджет и финанси обаче възприе решението на Комисията 
по ТУОС и предишната, не знам дали също е завишила размера. Аз искам да направя 
друго предложение, средно. 5 човека са изброени, обаче единият е инвалид 80 %. 

Нека да ги третираме за 6 по 300 лева, колкото на другите – 1 800 лева. От 1 500 лева 
на 1 800 лева да завишим. 

(Кирил Хаджихристев, от място: Няма смисъл.) 

ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Уважаеми колеги, г-н Хаджихристев не се 
противопоставя на решенията на двете комисии – първо. Второ, аз само отбелязах, 

че случаят е строго специфичен, тъй като са намесени и други фактори. Никой не 
оспорва онова, което сме решили в комисиите да бъде гласувано тук в залата, но 

както реши Общинският съвет. Г-н Костадин Василев. 
КОСТАДИН ВАСИЛЕВ: Г-н председател, г-н кмете, аз ще помоля колегата да си 

оттегли предложението, г-н Стоян Иванов. Имам предвид това, че това предложение 
за 3-те хиляди лева се прие и в нашата комисия – по ТУОС и в Бюджетната комисия. 
И кметът го приема при това. Няма смисъл сега да разводняваме нещата. Благодаря! 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Благодаря ви, г-н Василев.  
(Стоян Иванов, от място: Оттеглям си предложението.) 

ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Г-н Стоян Иванов оттегля предложението си. И така, 
уважаеми колеги, има ли още желаещи да вземат отношение? Не виждам. Моля 
общинските съветници, които са съгласни да прекратим разискванията по този 

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

ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: 22 „за“, без „против“ и „въздържали се“. Прекратихме 
разискванията. Уважаеми колеги, имаме едно модифицирано основно предложение 
в проекта за решение. И комисиите, и дискусията днес показаха, че се спираме на 
сумата 3 000 лева, така че кметът го приема като вносител. Гласуваме основното 

предложение с число в него 3 000 лева. Моля общинските съветници, които са 
съгласни с проекта за решение със завишение на сумата, да гласуват. Извинете ме, 
15 поименно. 

 

Поименно гласуване на проекта за решение по т. 26 от дневния ред: 

1. Ангел Безергянов     – „за“ 

2. Анита Чолакова    – „въздържала се“ 

3. Валентин Кюлхански    – „за“ 

4. Валентин Цолов     – отсъства 
5. Данчо Киряков     – отсъства 
6. Димитър Кръстанов    – „за“ 

7. Димитър Николов     – „за“ 

8. Екатерина Гаджева    – „за“ 

9. Елисавета Лободова    – „за“ 

10. Ивайло Халваджиев    – „за“ 

11. Иван Пищалов     – „за“ 

12. Илия Томов     – „за“ 
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13. Кирил Асенов     – отсъства 
14. Кирил Хаджихристев    – „за“ 

15. Коста Начев     – „за“ 

16. Костадин Василев     – „за“ 

17. Мариана Сивкова     – отсъства 
18. Мария Семерджиева    – „въздържала се“ 

19. Марияна Методиева    – „за“ 

20. Милен Журналов     – „за“ 

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

23. Петър Мирчев     – „за“ 

24. Салих Аршински     – отсъства 
25. Славка Каменова     – „въздържала се“ 

26. Стефан Сабрутев     – отсъства 
27. Стоян Иванов     – „за“ 

28. Филип Топов     – „за“ 

29. Юлия Кисьова     – „за“ 

 

ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Моля, обявете резултата. 
(Виолета Бояджиева: 19 „за“, „против“ няма, „въздържали се“ 3.) 

ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: С 19 „за“, без „против“ и с 3-ма „въздържали се“, приехме 
проекта за решение по т. 26.  

 

Общинският съвет след като се запозна с докладната записка на Кмета на 
Община Смолян – НИКОЛАЙ ТОДОРОВ МЕЛЕМОВ на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 

от Закона за местното самоуправление и местната администрация прие 
 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 693 

 

1. Дава съгласие да бъде отпусната еднократна финансова помощ в общ размер 

на 3 000 лв. за закупуване на строителни материали за възстановяване на щети, 

нанасени от природното бедствие на 18.01.2018 г., на живущите в триетажната къща.    
2. Упълномощава кмета на Община Смолян да извърши всички законови 

последващи действия. 
 

ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Уважаеми колеги, имаме точка 27 – отговор на питания. 
 

ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И СЕДМА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Питания. 

 

ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Питането е отправено от общинският съветник г-н Филип 

Топов. Той допълнително е поставил и едно изискване да му бъде отговорено и в 
писмена форма. Г-н Топов, искате ли да развиете питането си? Имате думата. 
ФИЛИП ТОПОВ: Значи, уважаеми колеги, разбирам напрежението от гледна точка 
на продължилото заседание. Въпреки това аз ще зачета това питане като евентуално 
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държа да бъде отговорено в писмена форма и това може да стане и в следващото 
заседание. Още повече, че наистина изморихме се, а пък и да има възможност г-н 

кмета да даде малко повече информация относно поставените въпроси. И така 
колеги, ще спестя обстоятелствената част на моето питане. Става въпрос за така 
наречените „външни“ правни услуги. Продиктувано е от това, че по време на 
обсъждане на общинския бюджет, проекта говоря, бяха изнесени едни цифри 

относно така наречените „външни“ услуги като цяло и лично ме заинтригува и ме 
заинтересува какви са разходите извършени за така наречените „външни“ правни 

услуги. Предварително казвам, че нямам нищо лично по отношение на колегите 
юристи, които цитирам в самото питане. И така, уважаеми колеги! В тази връзка ви 

моля да разпоредите своевременно да бъде изготвена подробна писмена справка по 

долупосочените въпроси и на следващото заседание на Общинският съвет да ми 

отговорите писмено. Първо. Сега аз ще помоля наистина, понеже наистина 
напрежението… 

ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Колеги, моля за малко тишина. 
ФИЛИП ТОПОВ: Ако евентуално това питане не представлява интерес за някои 

колеги, просто няма смисъл да го слушат. 1. Защо и какво налага да използвате за 
външни правни услуги, заплащани от бюджета, адвокати и адвокатски кантори чрез 
сключване на граждански договори, при наличие на правна дирекция в Община 
Смолян? Считате ли за правомерно изразходването на пари от бюджета за външни 

правни услуги, без санкция на Общинския съвет и то за дейност, която следва да се 
извършва от правната дирекция? С дублирането на тази дейност не се ли ощетява 
бюджетът на Общината? 2. На коя дата и защо сключихте граждански договори с 
адвокат Тони Симчов Илиев от гр. Първомай и Павлин Колев Колев от гр. София? 

Какво е месечното им възнаграждение по тези договори? В момента тези договори 

действат ли или са прекратени и от кога? Посочете по какви и по колко дела, по 

години, от и срещу Община Смолян са се явявали тези колеги адвокати и какъв е 
резултатът по тези дела? Получавали ли са двамата адвокати и други парични 

възнаграждения за така нареченото процесуално представителство извън 

посочените по гражданските договори суми? Какви суми общо по гражданските 
договори и за други възложени задачи са получили тези двама адвокати поименно 

от сключване на договорите до момента в цифри, като цяло? Вярно ли е, че адвокат 
Тони Симчов Илиев е Ваш кум и двамата сте имали съвместен бизнес с него преди 

да станете кмет на Смолян? 3. Вярно ли е, че преди да заведат граждански дела срещу 
вас, срещу Община Смолян, извинявайте, представителите на Консорциум 

„Светлина” са ви предложили писмено споразумение, съгласно което Община 
Смолян да заплати разсрочено задълженията си с намаляване до 20%, за да не 
завеждат съдебни дела, но вие сте отказали? Вярно ли е, че вие и директорът на ФСД 

в края на 2011 година, писмено сте признали част от всички вземания на Консорциум 

„Светлина” в размер на 333 000 лева?  Защо тогава не сключихте извънсъдебна 
спогодба поне за тази сума, която след признаването вече е безспорна? Нататък. 4. 

Какво наложи да упълномощавате като процесуален представител по Гражданско 

търговско дело № 79/2012 година по описа на Окръжен съд – Смолян и Гражданско 

търговско дело №78/2014 година, също заведени от съдружниците в Консорциум 

„Светлина” срещу Община Смолян, точно адвокат Маргарита Монева от Адвокатска 
колегия Смолян? В момента на упълномощаването й като процесуален представител 
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за тези две дела, работил ли е в Правната дирекция на Общината като юрист синът 
на адвокат Монева Виктор Монев? 5. Защо и как избрахте точно Адвокатско 

дружество „Джостов и партньори” от гр. Пловдив, да представлява Община Смолян 

пред Пловдивския Апелативен съд по въззивно гражданско дело № 280/2017 г., 
образувано по наша въззивна жалба срещу Решението по гр. дело 78/2014г. на 
Смолянски Окръжен съд? И двете дела Община Смолян засега ги е загубила и е 
натоварена със значителни допълнителни разноски. 6. Какви са заплатените 
разноски до момента от Община Смолян по вече приключилото Гражданско 

търговско дело № 79/2012 г. на Смолянски Окръжен съд, както следва: за адвокатски 

хонорар на адвокат Маргарита Монева за първата инстанция (Окръжен съд Смолян), 

за втората инстанция (Пловдивски Апелативен съд), а и за касационното обжалване; 
както и за разплатените държавни такси и заплатените такси за експертизи; Какъв е 
общият размер на присъдените разноски на Консорциум „Светлина”, за които 

Община Смолян е осъдена да им заплати пред всички инстанции по това дело; Какъв 
е бил размерът на всички задължения на Община Смолян при образуване на  
Изпълнително дело № 1357 на Частен съдебен изпълнител госпожа Мария Ангелова, 
с район на действие Окръжен съд – Пазарджик, изпратено при частен съдебен 

изпълнител г-н Петко Мачкърски, и съединено с Изпълнително дело №1022/2014 

год. Колко от тези задължения вече са изплатени и колко остават да се заплащат по 

тези изпълнителни дела? Колко са само разноските по тези две изпълнителни 

производства, които Общината е платила, защото те се прихващат първи? 7. Какви 

са заплатените разноски до момента от Община Смолян по второто Гражданско 

търговско дело № 78/2014 г., заведено от консорциум „Светлина” срещу Община 
Смолян в Окръжен съд Смолян, както следва: за адвокатски хонорар на адвокат 
Маргарита Монева за първата инстанция пред Смолянския окръжен съд и защо 

ангажирахте отново адвокат Монева въпреки резултата по това дело? По-нататък, за 
адвокатски хонорар на адвокатско дружество „Джостов и партньори” за втората 
инстанция (по въззивно гр. дело № 280/2017 г. по описа на Пловдивски Апелативен 

съд? Какви са разноските за държавни такси? Какъв е общият размер за присъдените 
разноски на Консорциум „Светлина”, за които Община Смолян е осъдена да заплати 

пред всички инстанции? Вече ви е известно, че има образувано ново Изпълнително 

дело № 251/2017 година от Частен съдебен изпълнител Здравка Тонева с район на 
действие – Окръжен съд Смолян, по което Община Смолян дължи 848 230 лева, без 
разноските по водене на делата, с които Община Смолян ще бъде натоварена 
евентуално допълнително, ако решението по въззивно гр. дело № 280/2017 г. на ПАС 

– Пловдивският Апелативен съд, влезе в  сила? Също така частният съдебен 

изпълнител г-жа Тонева е предприела действия по принудителното изпълнение и е 
наложила „запори” върху вземанията на Община Смолян”, от над 35 търговски 

дружества. Тези задължения към Община Смолян евентуално няма да бъдат 
превеждани по сметката на общината, а по сметката на частния съдебен изпълнител. 

Също така, вече има наложен запор и върху вземанията на Община Смолян по 

Съдебно изпълнително дело № 52/2017 г. при частен съдебен изпълнител Соня 
Димитрова, образувано от Община Смолян срещу „Перелик”. Има наложени 

възбрани върху недвижими имоти „Младежки дом” и „сградата на Журналиста”. 

Във връзка с тези изпълнителни дела, питането ми е: Предприемала ли е Община 
Смолян и смята ли да предприема определени  правни и фактически действия по тези 
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изпълнителни дела? При условие, че окончателните, прощавайте, очакваните 
постъпления в приходната част на бюджета от тези търговски дружества, вероятно 

няма да постъпят поради принудителните изпълнения по тези дела, как смятате да 
компенсирате тези липси в приходната част за 2018 година на бюджетът, който току-
що приехме? В тази връзка аз моля уважаемия кмет да ми изготви писмена справка 
и да отговори писмено. Това е, г-н председател. До сега не съм получил такава 
писмена справка. Ще помоля за следващото да я получа. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Ще я получите писмен отговор, заяви г-н кмета, на 
следващото заседание, както и вие сам пожелахте. Уважаеми колеги, закривам 

заседанието. Благодаря ви за изключителното търпение и ангажираност, за да 
останете до края на заседанието и да решим тези изключително важни за 
институции, граждани и организации въпроси. Благодаря ви! Хубава вечер и до 

скоро! 

 

 

 

 

(Заседанието на Общинския съвет беше закрито в 18.30 часа.) 

 

 

ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ 

Председател на Общински съвет – Смолян 

 

 

 

Изготвил протокола,  

Анелия Кехайова – гл. специалист 

в сектор „Административно обслужване” към Дирекция АИО и ОМП 

 

 

 


