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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 
№ 31 

 
Днес, 30.11.2017 година, от 13.00 часа, в заседателната 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: 27 общински съветника 
Отсъстваха: Салих Аршински и Филип Топов 
Заседанието беше открито и ръководено от председателя на Общинския 

съвет – Димитър Кръстанов. 
 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ – председател на Общински съвет – Смолян: Уважаеми 
съграждани, уважаеми госпожи и господа общински съветници, гости! Уважаеми 
г-н кмете, уважаеми кметове на населени места, уважаеми представители на 
Общинската администрация, на печатните и електронните медии! Откривам 
заседанието на Общинския съвет – Смолян днес, 30 ноември, 2017 година, 13.00 
часа. Позволете ми най-напред да ви съобщя, че е постъпило уведомление от 
общинския съветник Филип Топов за отсъствие по уважителни причини. Той 
участва днес в дело във Върховния административен съд! Също така декларации 
във връзка със Закона за предотвратяване и установяване конфликт на интереси, 
чл. 12, т. 4 от колегите Петър Мирчев по т. 35 и Кирил Асенов по т. 13 и т. 28. Бих 
искал да отбележа още един път, че установявам, че в залата има общински 
съветници, които нарушават, не се съобразяват и не зачитат чл. 15, ал. 1, т. 13 от 
нашия правилник за организацията и дейността на Общинския съвет и 
взаимодействието му с Общинската администрация, във връзка с това, че не са 
заели своите места в залата. Нека да бъдем достатъчно коректни и почтени да 
спазваме правилата, които сами сме приели и ние даваме пример как трябва да 
бъдат спазвани. Във връзка с нашите ангажименти по т. 40, по чл. 74, ал. 2 от същия 
правилник, по т. 40 от проекта за дневен ред са заявили участие с изказвания 
гражданите Елица Пампорова и Малина Александрова. По проекта за дневен ред, 
който е предварително раздаден, бих желал да направя едно конкретно допълнение 
за точка, преди малко беше раздадена на общинските съветници при влизане в 
залата на хартиен носител, във връзка с конкретно писмо, което изисква спешност, 
на министъра на здравеопазването за определяне на представител на Община 
Смолян в комисията за изработване на областна здравна карта. Срокът е 10 дни и 
нямаше никакъв друг начин да се реагира, освен своевременно и спешно да се 
подготви предложение за такъв представител и ви предлагам да включим като 
точка 41, а питането да отиде 42 точка от нашия проект за дневен ред – докладна 
записка от кмета на общината за определяне представител на Община Смолян в 
комисията за изработване на областна здравна карта. Откривам разисквания по 
проекта за дневен ред за днешното заседание. Има ли желаещи да се изкажат? Има 
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ли предложения, въпроси, становища? Не виждам. Предлагам ви най-напред 
гласуване за прекратяване разискванията по проекта за дневен ред. Моля 
общинските съветници, които са съгласни да прекратим разискванията по проекта 
за дневен ред, да гласуват. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 21, „ПРОТИВ“ – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: С 21 „за“, без „против“ и „въздържали се“, прекратихме 
разискванията. Подлагам на гласуване предложението за включване на т. 41 – 
докладна записка от кмета Николай Мелемов, определяне на представител на 
Община Смолян в комисията за изработване на областна здравна карта като 
допълнителна. Моля общинските съветници, които са съгласни, да гласуват. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 21, „ПРОТИВ“ – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: С 21 „за“, без „против“ и „въздържали се“, 
предложението за включване на допълнителна точка в дневния ред като т. 41 се 
приема. Подлагам на гласуване целия проект за дневен ред, състоящ се от 42 точки 
вече с допълнително включената докладна. Моля общинските съветници, които са 
съгласни с този проект за дневен ред, да гласуват. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 21, „ПРОТИВ“ – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: С 21 „за“, без „ против“ и „въздържали се“, приехме 
проекта за дневен ред по днешното заседание. 

 
Д Н Е В Е Н   Р Е Д:  

 
1. Изразяване на мотивирано становищe за опрощаване на дължими държавни 

вземания на Константин Константинов Димитров по постъпила преписка с 
вх. № ДЛ009604/12.10.2017 г. от Администрацията на президента на 
Република България по отправена молба от Тонка Анастасова Хронева,  с 
адрес гр. Смолян, кв. Устово, ул. „Никола Вранчев“ № 1 - попечител на 
Константин Константинов Димитров. 

ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 
 

2. Вземане на решение за Поемане на временен безлихвен заем от Централния 
бюджет на Република България с цел погасяване на съществуващ дълг на 
община Смолян.      

ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 
3. Приемане на Общинска стратегия за подкрепа за личностно развитие на 

децата и учениците в Община Смолян /2018-2020/. 
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 

 
4. Определяне срока на валидност на разрешението за извършване на 

таксиметров превоз на пътници, определяне броя на таксиметровите 
автомобили, обслужващи Община Смолян, броя на местостоянки и броя на 
престояващите в тях автомобили съгласно влезлите в сила промени на чл.24а 
на Закона за автомобилните превози и определяне на максимални и 
минимални  цени за таксиметров превоз на пътници. 

ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 
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5. Одобряване на Подробен устройствен план – парцеларен план и 
устройствени план - схеми за обект: „Интегриран воден проект на 
агломерация град Смолян”, ведно с допълнително разработени клонове. 

ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 
 

6. Одобряване на Подробен устройствен план – парцеларен план за обект : 
„Авариен ремонт на въжена линия 20 Кv „АРДА“, Община Смолян, обл. 
Смолян”, подобект - „Кабелна линия 20 Kv в участъка от км.17+661 до 
км.18+511 на републикански път III – 8683 в землището на с. Могилица, 
Община Смолян, обл. Смолян”.   

ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 
 

7. Разрешение за изработване на Подробен устройствен план – парцеларен план 
и устройствена – план схема за обект : „Външно електрозахранване на 
„Мемориален храм (Параклис) в памет на Христо Христов“ в УПИ I  - 1703 
в кв.34 м. „Караманджа“ гр. Смолян”. 

ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 
 

8. Разрешение за изработване на Подробен устройствен план – парцеларен план 
за обект : „Външен водопровод за захранване на „Ваканционно селище“ в 
УПИ I – 18  в кв.85 в местност „Караманджа“, община Смолян“. 

ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 
 

9. Разрешение за изработване на Подробен устройствен план - План за 
регулация и застрояване на поземлен имот с идентификатор 67653.72.11 в 
местност „Пясъка”, землище гр. Смолян. 

ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 
 

10. Разрешение за изработване на Подробен устройствен план - План за 
регулация и застрояване на поземлен имот с идентификатор 67653.2.834 в 
местност „Табаково”, землище Смолян. 

ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 
 

11. Разрешение за изработване на Подробен устройствен план – парцеларен план 
- устройствена план - схема за обект : „Разширение на система (съоръжение) 
за изкуствено заснежаване на пистите в Курортен комплекс Пампорово”. 

ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 
 

12. Разрешение за изработване на Подробен устройствен план – парцеларен план 
за обект : „Външен водопровод към къща за гости в УПИ III – 490  в кв.11 по 
плана на с. Кутела”. 

ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 
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13. Разрешение за изработване на Подробен устройствен план - План за 
застрояване за част от поземлен имот с № 001006 в местност „Карлък”, 
землище на с. Мугла. 

ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 
 

14. Разрешение за изработване на Подробен устройствен план - План за 
регулация и застрояване на поземлени имоти с №№010247 и 010248 в 
местност „Сенките”, землище с. Полковник Серафимово. 

ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 
 

15. Разрешение за изработване на Подробен устройствен план - План за 
регулация и застрояване на поземлен имот с идентификатор 67547.2.28 в 
местност „Мерханово”, землище с. Смилян. 

ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 
 

16. Даване на съгласие за поставяне на преместваем търговски обект в ПИ № 
69345.6.161, гр.Смолян, к.к. Пампорово, к.я.„Малина” по Наредбата за 
обектите и елементите на градското обзавеждане по чл.56 от ЗУТ за срок от 
една година. 

ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 
 

17. Даване на съгласие за поставяне на преместваем търговски обект в ПИ № 
69345.6.161, гр.Смолян, к.к. Пампорово, к.я.„Малина” по Наредбата за 
обектите и елементите на градското обзавеждане по чл.56 от ЗУТ за срок от 
01.12.2017г. до 15.12.2017г. 

ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 
 

18. Приемане на оценка на независим оценител за придобиване на собственост 
на поземлен имот с идентификатор 67653.916.30 с площ от 944 кв.м. по скица 
№82/17.11.2017 г.  попадащ в УПИ – Озеленяване, улична регулация и речно 
корито на р.Черна между кв.130 и кв.133 по плана на гр.Смолян  за обект 
„Изграждане на подпорна стена на улица „Петър Берон“, до Римски мост, по 
десния бряг на р.Черна в гр.Смолян“ по проект „Трансгранично планиране и 
инфраструктурни мерки за защита от наводнения“, с акроним  Flood 
Protection по Програмата за трансгранично сътрудничество „ИНТЕРРЕГ V-
А Гърция – България“ 2014 – 2020, Приоритетна ос 2: „Устойчив и 
приспособим към климата трансграничен регион“, Инвестиционен проект 
5b: „Насърчаване на инвестиции, предназначени за справяне със специфични 
рискове, осигуряване от устойчивост при бедствия и разработване на 
системи за управление на бедствия“. 

ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 
 

19. Изразяване на предварително съгласие за учредяване право на преминаване 
и прокарване на съоръжения през имоти - общинска собственост за 
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изграждане на обект: „Разширение на система (съоръжения) за изкуствено 
заснежаване на пистите в к.к. „Пампорово“. 

ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 
 

20. Изразяване на предварително съгласие за учредяване право на прокарване на 
отклонения от общи мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура 
през имоти – общинска собственост за изграждане на линеен 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. Продажба на имот №10 в околовръстен полигон на с. Горово, община 
Смолян, ведно със сграда - общинска собственост по  реда на чл.35, ал.1 от 
Закона за общинската собственост и чл.45, ал.1 от Наредбата за реда за 
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество чрез 
публичeн търг с тайно наддаване. 

ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 
 

22. Продажба на втори етаж от масивна сграда със застроена площ 44 кв.м., 
находяща се в имот №8 в околовръстен полигон на с. Киселчово, община 
Смолян по  реда на чл.35, ал.1 от Закона за общинската собственост и чл.45, 
ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с 
общинско имущество чрез публичeн търг с тайно наддаване. 

ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 
 

23. Продажба на поземлен имот с идентификатор 69345.101.149,  образуващ 
УПИ ІІІ, кв. 50 по плана на с. Стойките, общ. Смолян. 

ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 
 

24. Продажба на  Урегулиран поземлен имот ІV - 41, кв. 44 по плана на с. 
Полковник Серафимово, общ. Смолян. 

ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 
 

25. 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 
 

26. 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 
 

27. Сключване на предварителен договор по реда на чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ 
за част от поземлен имот с идентификатор 67653.912.176. 

ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 
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28. Сключване на предварителен договор по реда на чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ 
с Кирил Иванов Асенов, Венера Георгиева Асенова и Кирил Кирилов 
Асенов. 

ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 
 

29. Изкупуване на недвижим поземлен имот с идентификатор 67653.916.265 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 
 

30. Отдаване под наем на част от поземлен имот публична общинска 
собственост с идентификатор 67653.1.669 по кадастрална карта на гр. 
Смолян, 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 
 

31. Отдаване под наем на части от имоти публична общинска собственост по 
реда на Закона за общинската собственост. 

ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 
 

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

ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 
 

33. Отдаване под наем на помещения частна общинска собственост 
разположени в самостоятелен обект с идентификатор 67653.915.333.1.8 и 
самостоятелен обект с идентификатор 67653.915.333.1.9, находящи се в 
сграда с идентификатор 67653.915.333.1, разположена в поземлен имот с 
идентификатор 67653.915.333, Урегулиран поземлен имот І – Редакция, кв. 
155 по ПУП на гр. Смолян, община Смолян,  чрез публичен търг с тайно 
наддаване по реда на Закона за общинската собственост. 

ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 
 

34. Учредяване безвъзмездно право на ползване върху имот частна общинска 
собственост за поставяне на автоматична метеорологична станция 
/включваща автоматични метеорологични уреди, видеокамера за откриване 
на огнища на пожари, както и слънчев панел за захранване/, монтирана върху 
кула от решетъчен тип по реда на Закона за общинската собственост. 

ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 
 

35. Предоставяне на безвъзмездно право на ползване  на ФУТБОЛЕН КЛУБ 
„РОДОПА 1927-СМОЛЯН“, върху имот частна общинска собственост по 
реда на Закона за общинската собственост. 

ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 
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36. Отдаване чрез търг, на земи – ниви, от общинския поземлен фонд на Община 
Смолян, намиращи се в землища на общ. Смолян, на основание чл. 24а, ал. 5 
от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи. 

ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 
 

37. 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 
 

38. Отчет на Кмета на Община Смолян за периода 01.01.2017 г. до 31.10.2017 г. 
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 

 
39. Премахване на частично разрушена общинска сграда намираща се в с. 

Бостина и оформяне на парково пространство за монтиране на паметна плоча 
на участниците от Първата световна война от с. Бостина и по случай 100 год. 
от нейния край. 

ДОКЛАДВА: Стефан Сабрутев – общински съветник 
 

40. Поправка на очевидна фактическа грешка в Решение № 565 от 31.08.2017 г. 
на Общински съвет – Смолян. 

ДОКЛАДВА: Инж. Д. Кръстанов – Председател на ОбС 
 

41. Определяне представител от Община Смолян в Комисията за изработване на 
областна здравна карта   

  ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 
 

42. Отговор на питане с вх. № ДЛ10568/13.11.2017 г. на общинския съветник 
Стефан Сабрутев. 

ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 
 

 
 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Преминаваме към неговото изпълнение. 
 
ПО ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Изразяване на мотивирано 
становище за опрощаване на дължими държавни вземания на Константин 
Константинов Димитров по постъпила преписка с вх. № ДЛ009604/12.10.2017 
г. от Администрацията на президента на Република България по отправена 
молба от Тонка Анастасова Хронева, с адрес гр. Смолян, кв. Устово, ул. 
„Никола Вранчев“ № 1 – попечител на Константин Константинов Димитров. 

ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 
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ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Точка първа, уважаеми колеги. Докладна записка от 
кмета на общината относно изразяване на мотивирано становище за опрощаване на 
дължими държавни вземания на Константин Константинов Димитров по постъпила 
преписка с вх. № ДЛ009604/12.10.2017 г. от Администрацията на президента на 
Република България по отправена молба от Тонка Хронева от Смолян, попечител 
на Константин Константинов Димитров. Имате думата, г-н кмете. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Уважаеми госпожи и господа общински съветници, 
колеги кметове, съграждани! Съгласно указанията на Администрацията на 
президента, Общинският съвет трябва да изрази мотивирано мнение по исканото 
опрощаване. В докладната е описано състоянието на лицето, нашия съгражданин 
Константин Димитров. Моля за вашето решение. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Благодаря ви, г-н кмете. Уважаеми колеги, всички 
постоянни комисии са изразили положително становище. Откривам дискусия. Има 
ли желаещи да се изкажат по този въпрос? 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: С 22 „за“, без „против“ и „въздържали се“, прекратихме 
разискванията. Гласуваме проекта за решение. В точка първа, ако забелязвате, е 
отразено мотивирано становище „да се“ опрости. В такъв случай се заличава „да не 
се“. Предлагам ви да гласуваме мотивирано становище да се опрости, така, както е 
предложено и от постоянните комисии. Моля общинските съветници, които са 
съгласни с проекта за решение в този аспект, да гласуват. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 22, „ПРОТИВ“ – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: С 22 „за“, без „против“ и „въздържали се“, приехме 
решението по тази докладна записка да се опрости и тя тръгва към 
Администрацията на президента. 
 

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, във 
връзка с чл. 98, т. 12 от Конституцията на Република България прие  

 
Р Е Ш Е Н И Е 

№ 603 
 
I. Общински съвет – Смолян изразява мотивирано становище да се опрости 

задължението на Константин Константинов Димитров към Община Смолян за 
данък върху недвижими имоти и такси за битови отпадъци общо в размер на 
1617,59 лв., изчислени към дата: 25.10.2017 г. 

II. Възлага на Председателя на Общински Съвет – Смолян да комплектова 
преписката съдържаща необходимата информация, ведно с настоящото решение, 
изразяващо мотивираното становище на Общински съвет – Смолян и да ги изпрати 
до Администрацията на Президента за окончателното `и разглеждане. 
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ПО ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Вземане на решение за Поемане на 
временен безлихвен заем от Централния бюджет на Република България с цел 
погасяване на съществуващ дълг на община Смолян.      

ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 
 

ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: По точка втора, уважаеми колеги, от вносителя. 
Предложение относно вземане на решение за поемане на временен безлихвен заем 
от Централния бюджет на Република България с цел погасяване на съществуващ 
дълг на Община Смолян. Да ви информирам, че в заседание на постоянните 
комисии има конкретни предложения. Комисията по здравеопазване и социални 
дейности изразява положително становище. В Комисията по бюджет и финанси 
също е изразено положително становище по докладната записка. В Комисията по 
териториално устройство и общинска собственост е направено предложение да се 
запише допълнителна точка в проекта за решение: „Заемът в размер на 3 950 000 
лева да се погаси на 12 равни месечни вноски до края на 2018 година“. Вносителят 
има думата. Заповядайте, г-н кмете. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: В Община Смолян е получено писмо от министъра на 
финансите, в което той ни напомня за възстановяване в срок на дължимите 
средства, отпуснати на Общината под формата на временен безлихвен заем от 
Централния бюджет. Предвид ограничения финансов ресурс, Общината 
дофинансира и разходите в сферата на образованието, здравеопазването, 
социалните услуги и други дейности държавна отговорност, защото при 
тенденцията на демографски срив Общината не би могла да функционира 
нормално. При създалата се ситуация, Общината се оказва в невъзможност да спази 
срока от 1 декември 2017 г. за погасяване на предоставения през 2016 г. безлихвен 
заем в размер на 3 950 000 лв. С оглед недопускане утежняването на бюджета за 
2017 г. с допълнителни плащания и санкции, моля да бъде предоставен на 
Общината нов безлихвен заем в размер на същата сума. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Благодаря ви, г-н кмете. Искам само да уточня, че в 
Комисията по бюджет, финанси и икономическо развитие е изразено отрицателно 
становище по предложението, което е направено по докладната записка, която ви 
прочетох преди малко. Откривам дискусия, уважаеми колеги. Моля за отношение. 
Имате думата. Стоян Иванов – председател на Комисията по бюджет, финанси и 
икономическо развитие. 
СТОЯН ИВАНОВ: Уважаеми г-н председател, уважаеми г-н кмет, уважаеми 
колеги, гости, журналисти! Както г-н Кръстанов каза, Комисията по бюджет и 
финанси изрази положително становище – 5 „за“ и 3 „въздържали се“. 
Предложението се прие. По отношение на предложението на г-н Сабрутев за 
плащане на заема на 12 вноски през 2018 година, Комисията по бюджет и финанси 
не прие неговото предложение, съответно с 5 „против“ и 3 „за“. Аз искам да върна 
лентата назад 2013 година, когато кандидатствахме за този заем. 2013 година беше 
доста тежка за общинските финанси на база на стари неразплатени задължения 
преди 2011 година. Повечето от колегите не са били тогава общински съветници и 
трябва да знаят, че тогава, в тази година, лавинообразно започнаха искания от 
фирми, граждани, чрез съдебен изпълнител да търсят дължими суми от Общината 
към тях. СД „Лайтинг“ тогава беше блокирала сметките на Общината. Имаше 
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направен особен залог от фирмата за почистване на общината в Банка за развитие 
и много, много други. Започна разпродажба на общинско имущество – леки 
автомобили, бусове, тука комична ситуация имаше си спомням аз в залата, столове 
бяха описани за продажба и т. н. В този кризисен момент декември месец, чест 
прави тогава на г-н Мелемов, и до колкото си спомням, 8-9 часа беше стоял пред 
министъра на финансите тогава, за да осигури този заем. И Общината се спаси в 
края на краищата. И така всяка година до тази година. Аз предлагам на моите 
колеги, това е рутинно счетоводно движение, няма вземане на заем, просто със 
счетоводни записвания да бъде преподновен заема. До колкото си спомням, не до 
колкото си спомням, а много точно си спомням, че към 2013 година бяха 
предвидени за плащане задължения в размер на 3 976 000 лв. Значи малко повече, 
от колкото ни бе отпуснат този заем от 3 950 000. Към настоящия момент, вие 
знаете, че просрочените задължения са в размер на около 970 000 лв., близо 3 
милиона по-малко. Какви ще бъдат последствията, ако днес не приемем това 
решение? Първо, субсидията за 2018 година няма да ни бъде дадена от 
Министерство на финансите – 1 800 000 – 2 000 000 лева, а останалата част от заема 
ще изпадне в просрочие лихвено и т. н. Ще бъдат разбалансирани общинските 
финанси тотално. Кой има интерес от това нещо 1 270 човека, на които работодател 
е г-н Мелемов, да не могат да си получават заплатите? Ще бъдат стопирани 
инвестиционните намерения на Общината, социални и всички останали дейности. 
Ще бъде разбалансиран бюджета. Никой няма интерес от това. Затова да 
преглътнем тука всичко и в името на хората на Смолян, да подкрепим тази точка и 
да си осигурим спокойствие през 2018 година. Благодаря! 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Благодаря, г-н Иванов. В съвместното заседание на 
двете комисии, Комисията по териториално устройство и общинска собственост се 
произнесе с положително становище по това предложение, с което ви запознах 
преди малко, и с отрицателно становище по докладната записка. Иска ли думата г-
жа Катя Гаджева? Не желае да вземе отношение. Продължаваме дискусията, 
уважаеми колеги. Г-н Стефан Сабрутев.  
СТЕФАН САБРУТЕВ: Уважаеми г-н председател, уважаеми г-н кмет, колеги, 
кметове на населени места, гости, журналисти! Аз дадох едно предложение в 
комисиите, както и г-н Иванов и г-н Кръстанов го оповестиха. Предложение, което 
ще разсее съмненията, че г-н Мелемов няма намерение да връща и следващата 
година този кредит. Това беше съвсем резонно и мисля, че предложението е такова, 
че ако общинската администрация има намерение до края на 2018 година да се 
погаси, то е напълно резонно. За да има някаква сигурност, че това се случва, 
предложението беше следното: 3 950 000, на 12 равни вноски, средно по 330 хиляди 
лева с изравнителна вноска последна, точната сума няма да я цитирам, да се отделят 
всеки месец в извън бюджетна сметка, като г-н кмета дава справка към  първо число 
на следващия месец, че парите са там и са налични. И те се натрупват и на края на 
годината няма да водим тази дискусия, която водим сега. Искам да питам вносителя 
г-н Мелемов какво е неговото мнение по моето предложение, което го повторих 
сега и на комисиите го предложих? 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Разбира се. Имате думата, г-н кмете. 
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НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Ако е възможно това да стане от разходите на кмета, съм 
съгласен. Вие обикновено това предлагате – да се намалят представителните 
разходи на кмета. 
СТЕФАН САБРУТЕВ: Не, не.  
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Само при този случай съм съгласен. 
СТЕФАН САБРУТЕВ: Само при този случай? Значи не сте съгласен, така ли да 
разбирам? В този случай аз ще кажа, че групата на БСП няма да подкрепи тази 
точка и ще използвам доводите, за да обясня на всички журналисти, съграждани, 
на нашето население, защо няма да го подкрепим. Първо, ще използвам цитат от 
местна медия, от 25.10.2017., умишлено няма да цитирам медията, за да не и правя 
безплатна реклама, в интервю с г-жа Аръчкова. Заглавие: „4,8 милиона дългове е 
погасила Община Смолян за по-малко от година“. „С 4,8 милиона лева са намалели 
дълговете на Община Смолян за по-малко от година. Дългът към настоящия момент 
е на стойност 12 500 000 лева. В тази сума влизат задълженията ни по 
облигационния кредит и безлихвения заем от Централния бюджет – това съобщи 
заместник-кметът Венера Аръчкова по време на общественото обсъждане по 
проект за искане на заем от Централния бюджет на стойност 3 950 000 лева, с който 
се погасява съществуващия. Справка в сайта на Министерство на финансите сочи, 
че към края на миналата година общинският дълг е бил 17 327 588 с просрочие 956 
991.“ Тези цифри, ако са верни разбира се, аз се доверявам на г-жа Аръчкова, все 
пак тя няколко години поред е финансист на годината на държавата и съм склонен 
да вярвам, че Общината е в много добро финансово състояние. Успяла е точно 
заемът, който сега коментираме, да намали дълга. Значи има едни пари, които ние 
не знаем къде са отишли, на тази стойност – 4 милиона. Какво се е случило с тях? 
Никой не ни дава справка. След това. На изявление на г-н кмета на събирания 
партийни и други събирания, той казва, че Община Смолян е в цветущо финансово 
състояние. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Агенти ли имаме там? 
СТЕФАН САБРУТЕВ: Не, нямаме. То го пише в медиите, г-н Мелемов. Ние няма 
какво да имаме агенти. Агентурата е във вашата партия, както всички добре знаем. 
Но ако може, да не ме прекъсвате, да си продължа. Това е едното, което ни навежда 
на мисълта нашата група, че или парите са изразходвани за нещо, което не е 
гласувано в бюджета, което ще го видим най-накрая като се даде отчет, но в 
момента го нямаме, или реално това, което се пише в медиите, не е вярно. Това ни 
кара да не ги подкрепим. След това втора точка. Липсва всякаква прозрачност при 
изразходване на общинските финанси. Обществените поръчки се обявяват така, че 
цената никога не е водеща. Няма обществена поръчка, която от началото на 
годината в Община Смолян цената да е водеща или поне равна на другите 
показатели. Което ни кара да мислим, че Община Смолян не се интересува от 
цената на дадената услуга, доставка или каквото и да е било, а от други параметри, 
които няма нужда да ги коментираме. За една община, ако тя има нужда от 
средства, цената е водещо нещо. След това са и другите неща, но не може да се 
пренебрегва цената. Община Смолян от началото на годината няма обявена такава 
обществена поръчка. Както разбрах, нямате намерение да го връщате кредита от 
това, което чухме преди малко и именно по тази причина аз предлагам и на колегите 
да дадем възможност на г-н кмета от тук нататък да се стегне, да изкара тези 4 
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милиона, които ги е икономисала, да ги вкараме в държавния бюджет и лека-полека 
да влизаме в релси, защото както вървят нещата, следващия мандат трябва да се 
плаща този кредит. За 2013-та какво се е платило? 2013-та беше, колеги, преди 
четири години. Четири години ние не можем да върнем четири милиона, винаги 
сме в цветущо здраве, слушайки управляващите какво ни говорят по сбирки и 
седенки, на партийни форуми и разбира се пред медиите. Това или не е вярно, 
някъде има лъжа. Не знам точно къде. Благодаря. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Благодаря, г-н Сабрутев. Имате думата, г-н кмете. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Аз се радвам, че се записва всичко. Ясно е, че не съм казал, 
че няма да се връща. Записът е налице, и телевизия снима. Така че това веднага 
може да се провери. Ако искате, да направим почивка и да върнем записа. Тука ми 
е труден диалога с г-н Сабрутев, защото той става и казва: „от групата на БСП аз 
заявявам това“. Като кажа какво сме разплащали, вика „ама не ме връщайте, аз 
тогава не съм бил в групата на БСП“. Е как да водим диалог? Както и спомена г-н 
Иванов, какво сме разплащали?! Това сме разплащали. Детските градини от 2009-
та до 2011 г. не бяха платени. Ама факт! То не може да го скрием. От 2009 до 2011 
година храните в детските градини не бяха разплатени. „Рожен Експрес“ ни осъди 
почти за милион. От 2003-та не беше плащано безплатното пътуване на 
пенсионерите. Та СД „Лайтинг“, тука ще пропусна някой естествено, но от една 
страна казва „Не ме връщайте, аз тогава не съм бил в БСП“. Сега заявявате от 
групата на БСП мнение. Как да спорим тогава с вас? Но ако трябва, да направим 
почивка и да видим казал ли съм, че тези пари няма да се върнат. Аз твърдя, че не 
съм го казал. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Г-н Сабрутев, имате думата за реплика. За дуплика, да. 
СТЕФАН САБРУТЕВ: Г-н Мелемов, ако имате намерение да връщате заема, бихте 
приели това, което предложих в началото на изказването. Тоест всеки месец правим 
една вноска, за да знаем, че тези пари се заделят за заем, а не да ги харчите за 
каквото намерите за добре. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Г-н Сабрутев, уточнете кое орязваме, за да плащаме 
заема? 
СТЕФАН САБРУТЕВ: Не ме прекъсвайте. Може ли да изкажа репликата сега? Вие 
ме прекъсвате, ще загубя мисълта си. Значи, ще дойде време, когато ще 
дискутираме бюджета и ще ви кажем къде. На този етап ние ви казваме, че нашата 
група няма да подкрепи този кредит по тези причини. А причината е, че вие не 
желаете разсрочено да отделяме средства, за да бъдем сигурни общинските 
съветници и цялата общественост, че догодина към това време няма да говорим за 
този кредит. Парите ще са заделени. Самият факт, че вие не го приемате това, значи 
нямате намерение. Догодина пак ще кажем ама бюджет, ама министъра на 
финансите, ама така, или трето, пето и няма да се върне. Ще анализараме 
внимателно отчета на бюджета и ще видим къде са тези икономии. Спаднали са, 
Окей, супер. 3 950 000 – 4 000 000 сте икономисали, това е много добре. А това 
какво сте разплащали 2013 г., ами вие все пак сте бил кмет, нормално е да поемате 
дълга, както предходния е приел от предишния кмет и така. Вие сте кмет вече от 
2011 година, колко години? Шест години. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Каквото и да говорят, и размерът има значение. 
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СТЕФАН САБРУТЕВ: Шест години слушаме как сме погасили всички задължения, 
как е цъфнала и вързала общината. Ако искате, ще ви направя една папка с вашия 
изказвания по медиите още първите месеци как сме се оправяли, пък първата 
година да не говоря. Всичко е било една лъжа. Няма как да подкрепяме неща, които 
вие не мислите да ги връщате. И не съм казал, че вие сте казали, че няма да върнете. 
Факт е, че не подкрепяте това разумно предложение според мен, а не само според 
мен, а и според доста от съгражданите, срещайки се с тях. Това е много разумно да 
се гарантира по някакъв начин. Ние знаем, че е тежко. Знаем, че кредит трудно се 
обслужва. Ето, направете. Правим разсрочено плащане, един вид вътрешно, с 
извънбюджетна сметка, събираме паричките, показвате ни всеки месец, че са там, 
трупат се и се събират. Ние винаги ще подкрепим. Това е нещо разумно. Ама вече 
трета, четвърта година едно и също. Вие не сте върнали и един лев. Извинявайте! 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Каквото и да ви говорят, размерът има значение, г-н 
Сабрутев. 
(Стефан Сабрутев, от място: Има, да.) 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Благодаря ви, г-н Сабрутев. Уважаеми колеги, 
продължаваме обсъждането. Желаещи да вземат отношение? Изключително важен 
въпрос. С такъв дебат ли ще останем само? Има ли желаещи да се изкажат по точка 
втора, която обсъждаме в момента? Не виждам. Предлагам ви да прекратим 
разискванията. 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. Преминаваме към гласуване на предложението в проект от три 
точки. Г-н Сабрутев, поддържате ли вашето предложение, направено в комисиите 
за разсрочване? 
(Стефан Сабрутев, от място: Да.) 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: В такъв случай гласуваме като първо и най-отдалечено 
предложението на Стефан Сабрутев заемът в размер на 3 950 000 лева да се погаси 
на 12 равни месечни вноски до края на 2018 година с допълнението, че това може 
да стане и при допълнително заделяне на средства в специална сметка. Така ли, г-
н Сабрутев? Гласуваме предложението на г-н Сабрутев като най-отдалечено. Моля 
общинските съветници, които са съгласни с това предложение, да гласуват. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 13, „ПРОТИВ“ – 12, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 1. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: 13 „за“, „ против“ 12, „въздържал се“. Предложението не 
се приема. В такъв случай, уважаеми колеги, подлагам на гласуване проекта за 
решение основно предложение от три точки. Моля общинските съветници, които 
са съгласни, да гласуват, поименно. 
(Михаил Генчев, от място: Поименно трябва.) 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Поименно. 15, поименно. 
 
Поименно гласуване на проекта за решение по т. 2 от дневния ред: 

1. Ангел Безергянов     – „за“ 
2. Анита Чолакова    – „за“ 
3. Валентин Кюлхански    – „въздържал се“ 
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4. Валентин Цолов     – „въздържал се“ 
5. Данчо Киряков     – отсъства 
6. Димитър Кръстанов    – „въздържал се“ 
7. Димитър Николов     – „за“ 
8. Екатерина Гаджева    – „за“ 
9. Елисавета Лободова    – „въздържала се“ 
10. Ивайло Халваджиев    – „за“ 
11. Иван Пищалов     – „въздържал се“ 
12. Илия Томов     – „въздържал се“ 
13. Кирил Асенов     – „против“ 
14. Кирил Хаджихристев    – „въздържал се“ 
15. Коста Начев     – „въздържал се“ 
16. Костадин Василев     – „за“ 
17. Мариана Сивкова     – „за“ 
18. Мария Семерджиева    – „за“ 
19. Марияна Методиева    – „против“ 
20. Милен Журналов     – „за“ 
21. Милен Пачелиев     – „против“ 
22. Михаил Генчев     – „въздържал се“ 
23. Петър Мирчев     – „за“ 
24. Салих Аршински     – отсъства 
25. Славка Каменова     – „за“ 
26. Стефан Сабрутев     – „против“ 
27. Стоян Иванов     – „за“ 
28. Филип Топов     – отсъства 
29. Юлия Кисьова     – „за“ 

 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Моля, обявете резултата. 
(Виолета Бояджиева: 13 „за“, „ против“ 4, „ въздържали се“ 9.) 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: С 13 „за, „против“ 4 и 9 „въздържали се“, проекта за 
решение по точка втора не се приема. 
 

Общинският съвет след като се запозна с докладната записка на Кмета на 
Община Смолян – НИКОЛАЙ ТОДОРОВ МЕЛЕМОВ, поради неизпълнено условие 
на чл. 27, ал. 4 във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 10 и ал. 2 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация прие 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

№ 604 
 
I. Не приема проекта за решение относно поемане на временен безлихвен заем 

от Централния бюджет на Република България с цел погасяване на съществуващ 
дълг на община Смолян. 
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ПО ТРЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Приемане на Общинска стратегия за 
подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в Община Смолян 
/2018-2020/. 

ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 
 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Преминаваме към точка 3-та, уважаеми колеги. 
Докладна записка от кмета на общината относно приемане на Общинска стратегия 
за подкрепа на личностното развитие на децата и учениците в Община Смолян през 
2018-2020 година. Моля, имате думата, г-н кмете. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Уважаеми общински съветници, уважаеми г-н 
председател, към тази точка няма какво да добавя. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Вносителят няма допълнения. Откривам дискусия по 
точка три, уважаеми колеги. Желаещи да се изкажат? Въпроси, становища, 
съображения? Постоянните комисии са се произнесли позитивно по този въпрос. 
Предлагам ви да прекратим разискванията. Моля общинските съветници, които са 
съгласни да прекратим разискванията по точка три, да гласуват.  
ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 25, „ПРОТИВ“ – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: С 25 „за“, без „против“ и „въздържали се“, прекратихме 
разискванията. Гласуваме проекта за решение, основно предложение от две точки. 
Моля общинските съветници, които са съгласни с този проект за решение, да 
гласуват.  
ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 25, „ПРОТИВ“ – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: С 25 „за“, без „против“ и „въздържали се“, приехме 
проекта за решение по точка 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 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 197,  ал. 1, 
ал. 2 и ал. 3 от ЗПУО и чл. 5 от Наредба за приобщаващото образование, приета с 
ПМС № 232/20.10.2017 г. прие 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

№ 605 
 
1. Приема Общинска стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата 

и учениците в Община Смолян /2018-2020/ година по приложения към докладната 
записка проект. 

2.  За изпълнение на стратегията по т. 1 възлага на Кмета на Общината 
ежегодно до 30 април да предлага на Общински съвет – Смолян, приемане на 
Годишен план на дейностите за подкрепа за личностно развитие на децата и 
учениците, след съгласуване на същия с Регионално управление на образованието 
– Смолян. 
 

Приложение: Общинска стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в 
Община Смолян /2018-2020/. 
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ПО ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Определяне срока на валидност 
на разрешението за извършване на таксиметров превоз на пътници, 
определяне броя на таксиметровите автомобили, обслужващи Община 
Смолян, броя на местостоянки и броя на престояващите в тях автомобили 
съгласно влезлите в сила промени на чл. 24а на Закона за автомобилните 
превози и определяне на максимални и минимални цени за таксиметров 
превоз на пътници. 

ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 
 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Четвърта точка, уважаеми колеги. Докладна записка от 
кмета на общината относно срока на валидност на разрешението за извършване на 
таксиметров превоз на пътници, определяне броя на таксиметровите автомобили, 
обслужващи Община Смолян, броя на местостоянките и броя на престояващите в 
тях автомобили, съгласно влезлите в сила промени на чл.24а на Закона за 
автомобилните превози и определяне на максимални и минимални цени за 
таксиметров превоз на пътници. Имате думата, г-н кмете. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Уважаеми г-н председател, госпожи и господа общински 
съветници, няма какво да добавя. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Разкривам дискусия, уважаеми колеги, с едно 
уточнение. В приложението имате два варианта на стикерите за таксиметровите 
автомобили – в оранжев и в син цвят. Тъй като през настоящата година стикерите 
са в син цвят, има предложение на комисиите да предпочетем, разбира се, това е 
само предложение, стикерът с оранжев цвят, за да може да се прави визуално 
разграничение на стикерите в 2017-та и 2018-та година като последваща. Така че 
предложението на комисиите е стикер в оранжев цвят. Откривам дискусия. Моля 
за становища, въпроси, съображения, изказвания. Има ли желаещи да се изкажат? 
Постоянните комисии се произнесоха положително по тази докладна записка. 
Предлагам ви да прекратим разискванията. Моля общинските съветници, които са 
съгласни, 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, тъй като става дума за 
минимални и максимални цени по смисъла на чл. 24 от Закона за автомобилните 
превози. Гласуваме поименно. 
 
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     – отсъства 
6. Димитър Кръстанов    – „за“ 
7. Димитър Николов     – „за“ 
8. Екатерина Гаджева    – „за“ 
9. Елисавета Лободова    – „за“ 
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10. Ивайло Халваджиев    – „за“ 
11. Иван Пищалов     – „за“ 
12. Илия Томов     – „за“ 
13. Кирил Асенов     – „въздържал се“ 
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     – отсъства 
29. Юлия Кисьова     – „за“ 

 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Моля, обявете резултата. 
(Виолета Бояджиева: 24 „за“,  „ против“ няма, „ въздържал се“ 1.) 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: С 24 „за“, без „против“ и 1 „въздържал се“, приехме 
проекта за решение основно предложение, в това число с оранжевия стикер за 2018 
година на такситата в община Смолян. 
 
 

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 и чл.24а 
от Закона за автомобилните превози прие 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

№ 606 
 
І. Определя брой на таксиметровите автомобили работещи на територията на 

Община Смолян за 2018 год. – 150 (Сто и петдесет броя).  
ІІ. Определя 13 бр. (тринадесет броя) таксиметрови стоянки на територията на 

община Смолян и брой автомобили в тях както следва: 
1. Бул. «България» между № 85 и № 83 пред северния вход на автогара 

Смолян – 10 места. 
2. Бул. «България» № 53 северно от Търговски комплекс « Дружба» - 10 

места. 
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3. Бул. «България» между № 5 А и № 7 западно от църква «Св. Висарион 
Смоленски»  - 5 места. 

4. Бул. «България» № 3 северно в джоб на улично платно пред хотел 
«Смолян» - 5 броя. 

5. Бул. «България» № 10 до  № 12 , южно локално платно – 10 броя. 
6. Бул. «България» № 6, северно на паркинга зад сградата на бившата 

Експрес банк - 10 броя. 
7. Ул. „Родопи” от № 57 до № 59, в кв. Райково , срещу входа на 

супермаркет „Кондор” – 5 броя места. 
8. Ул. „Родопи” от № 99 до № 101 до хлебозавода – 5 броя места. 
9. Ул. ”Коста Аврамиков” северно от № 33 до № 39 до спирка „Бункера” – 

5 броя. 
10. Ул. „Рожен” № 5 северно пред печатница „Кайнадина” – 10 броя места. 
11. Кръстовище на ул. „К. Маджаров” с ул. „Тракия“, ул. „Стою Шишков”, 

ул. „В. Райдовски” при мадански мост – 5 броя. 
12. Разширение на автобусна спирка под хижа „Студенец” – к.к. Пампорово 

– 5 броя места. 
13. Улично платно до хотел „Маркони”, к.к. Пампорово – 10 места. 

ІІІ. Във връзка със спазването на изискванията на чл. 21, ал. 1, т. 8  от Наредба 
№ 34 от 1999 г. за таксиметров превоз на пътници, утвърждава изискването всеки 
автомобил да има на видно място холограма и стикер,  на която да се вписва 
пореден номер на регистрацията в общината и утвърждава определения образец. 

ІV. Определя срок на валидност на разрешенията за таксиметров превоз на 
пътници по чл. 24а, ал. 3 от Закона за автомобилните превози  разрешението се 
издава за срока посочен от превозвача в заявлението, но не по късно от 
календарната година , за която се иска разрешението. 

V. Определя максимални цени за извършване на таксиметров превоз на 
пътници за един километър пробег: 

• Дневна тарифа – 1.00 лв. 
• Нощна тарифа – 1.10 лв. 

VІ. Определя минимални цени за извършване на таксиметров превоз на 
пътници за един километър пробег: 

• Дневна тарифа – 0.40 лв. 
• Нощна тарифа – 0.50 лв. 

VII. Възлага на Кмета на Община Смолян изпълнението на горе взетите 
решения. 

 

Приложение: Образец на стикер с холограма 
 

 
ПО ПЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Одобряване на Подробен устройствен 
план – парцеларен план и устройствени план - схеми за обект: „Интегриран 
воден проект на агломерация град Смолян”, ведно с допълнително 
разработени клонове. 

ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 
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ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Точка 5, уважаеми колеги. Докладна записка от кмета 
на общината относно одобряване на Подробен устройствен план – парцеларен план 
и устройствени план-схеми за обект: „Интегриран воден проект на агломерация 
град Смолян”, ведно с допълнително разработени клонове. Г-н кмете, имате 
думата. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Няма какво да добавя, г-н председател. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Няма допълнения вносителят. Разкривам дискусия, 
уважаеми колеги. Комисиите са се произнесли положително по този въпрос. Моля 
за изказвания, становища, въпроси. Един важен въпрос, засягащ изключително 
важна инфраструктура на града. Виждам, че няма желаещи да се изкажат. 
Предлагам ви да прекратим разискванията. Моля общинските съветници, които са 
съгласни, да гласуват. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 23, „ПРОТИВ“ – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: С 23 „за“, без „против“ и „въздържали се“, прекратихме 
разискванията. Гласуваме проекта за решение, основно предложение в една точка. 
Моля общинските съветници, които са съгласни, да гласуват. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 24, „ПРОТИВ“ – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: 24 гласа „за“, без „против“ и „въздържали се“. Приехме 
проекта за решение по точка 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. 
11 от ЗМСМА във връзка с чл. 129, ал. 1 от ЗУТ, чл. 17а, ал. 2 от Закона за опазване 
на земеделски земи и чл. 156а от ЗУТ прие 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

№ 607 
 
Одобрява Подробен устройствен план – парцеларен план и устройствени план 

схеми за обект: „Интегриран воден проект на агломерация град Смолян”, ведно с 
допълнително разработени клонове. 
 
 
ПО ШЕСТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Одобряване на Подробен 
устройствен план – парцеларен план за обект: „Авариен ремонт на въжена 
линия 20 Кv „АРДА“, Община Смолян, обл. Смолян”, подобект - „Кабелна 
линия 20 Kv в участъка от км.17+661 до км.18+511 на републикански път III – 
8683 в землището на с. Могилица, Община Смолян, обл. Смолян”. 

ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 
 

ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Шеста точка, уважаеми колеги, от нашия дневен ред. 
Докладна записка от кмета на общината относно одобряване на ПУП – парцеларен 
план за обект: „Авариен ремонт на въжена линия 20 Кv „АРДА“, Община Смолян, 
обл. Смолян”, подобект - „Кабелна линия 20 Kv в участъка от км. 17+661 до км. 
18+511 на републикански път III – 8683 в землището на с. Могилица, Община 
Смолян, обл. Смолян”. Имате думата, г-н кмете. 
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НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Няма какво да добавя. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Няма допълнения вносителя. Моля за дискусия по този 
въпрос. Има ли желаещи да вземат отношение? Комисиите са се произнесли 
положително по докладната записка. Предлагам ви да прекратим разискванията, 
уважаеми колеги. Моля общинските съветници, които са съгласни, да гласуват. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 24, „ПРОТИВ“ – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: 24 „за“, без „против“ и „въздържали се“. Прекратихме 
разискванията. Гласуваме проекта за решение, основно предложение от една точка. 
Гласуваме явно. Моля общинските съветници, които са съгласни с този проект за 
решение, да гласуват. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 25, „ПРОТИВ“ – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: 25 „за“, без „против“ и „въздържали се“. Приехме 
проекта за решение по точка 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. 
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 

№ 608 
 
Одобрява Подробен устройствен план – парцеларен план за обект: „Авариен 

ремонт на въжена линия 20 Кv „АРДА“, Община Смолян, обл. Смолян”, подобект 
- „Кабелна линия 20 Kv в участъка от км. 17+661 до км. 18+511 на републикански 
път III – 8683 в землището на с. Могилица, Община Смолян, обл. Смолян”, с трасе 
преминаващо през поземлени имоти с №№: 2.333 /път III – 8683/ и 2.369 по картата 
на възстановената собственост на с. Могилица. 
 
 
ПО СЕДМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Разрешение за изработване на 
Подробен устройствен план – парцеларен план и устройствена – план схема за 
обект: „ Външно електрозахранване на „Мемориален храм (Параклис) в памет 
на Христо Христов“ в УПИ I - 1703 в кв. 34, м. „Караманджа“, гр. Смолян”. 

ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 
 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Точка 7-ма, уважаеми колеги. Докладна записка от 
кмета на общината относно разрешение за изработване на ПУП – парцеларен план 
и устройствена план-схема за обект: „Външно електрозахранване на „Мемориален 
храм (Параклис) в памет на Христо Христов“ в УПИ I – 1703 в кв. 34, местността 
„Караманджа“, гр. Смолян”. Имате думата, г-н кмете. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Няма какво да добавя. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Няма допълнения вносителя. Моля за дискусия. 
Желаещи да вземат отношение? Не виждам. Моля общинските съветници, които са 
съгласни да прекратим разискванията, да гласуват. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 25, „ПРОТИВ“ – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0. 
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ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: 25 „за“, без „против“ и „въздържали се“. Прекратихме 
разискванията. Гласуваме явно, уважаеми колеги, проекта за решение, който се 
състои от две точки. Моля общинските съветници, които са съгласни с проекта за 
решение основно предложение, да гласуват.  
ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 24, „ПРОТИВ“ – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: 24 „за“, без „против“ и „въздържали се“. Приехме 
проекта за решение по точка 7. 

 
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. 124а, ал. 1 от ЗУТ и чл. 124б, ал.1 от ЗУТ прие 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

№ 609 
 
1. Разрешава изработването на проект за Подробен устройствен план – 

парцеларен план и устройствена план - схема за обект: „Външно електрозахранване 
на „Мемориален храм (Параклис) в памет на Христо Христов“ в УПИ I - 1703 в кв. 
34, м. „Караманджа“ гр. Смолян”, с трасе преминаващо през поземлени имоти с 
идентификатори: 67653.1.558, 67653.1.651 и 67653.1.703 по регистъра на 
засегнатите имоти на гр. Смолян.  

Проектът да се изработи от правоспособни проектанти и да отговаря на 
изискванията на Наредба № 8 от 14.06.2001 г. за обема и съдържанието на 
устройствените схеми и планове и Наредба № 7 от 22.12.2003 г. за правила и 
нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони. Да 
се извършат процедури по ЗОЗЗ.  

Проектът да се представи в Община Смолян окомплектован с актуална скица 
от кадастралната карта на гр. Смолян и скица извадка от действащия ЗРП на  гр. 
Смолян и изработен в М 1:1000. 

2. Одобрява задание за изработване на Подробен устройствен план – 
парцеларен план и устройствена план - схема за обект: „Външно електрозахранване 
на „Мемориален храм (Параклис) в памет на Христо Христов“ в УПИ I  - 1703 в 
кв.34 м. „Караманджа“ гр. Смолян”.             
 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Преминаваме, уважаеми колеги, към точка 8. 
 
ПО ОСМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Разрешение за изработване на 
Подробен устройствен план – парцеларен план за обект: „ Външен водопровод 
за захранване на „Ваканционно селище“ в УПИ I – 18 в кв. 85 в местност 
„Караманджа“, община Смолян“. 

ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 
 

ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Докладна записка от кмета на общината относно 
разрешение за изработване на ПУП – парцеларен план за обект: „Външен 
водопровод за захранване на „Ваканционно селище“ в УПИ I – 18 в кв. 85 в 



Протокол № 31/30.11.2017 г. 

  

22 

 

местността „Караманджа“, община Смолян“. Имате думата, г-н кмете, като 
вносител. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Няма какво да добавя. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Няма допълнения вносителя. Постоянните комисии по 
устройство на територията и по законност и местно самоуправление са се 
произнесли положително. Откривам дискусия. Има ли желаещи да се изкажат, 
уважаеми колеги? Не виждам. Предлагам ви да прекратим разискванията. Моля 
общинските съветници, които са съгласни, да гласуват. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 24, „ПРОТИВ“ – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: С 24 „за“, без „против“ и „въздържали се“, прекратихме 
разискванията. Гласуваме явно, уважаеми колеги. Проект за решение основно 
предложение. Моля общинските съветници, които са съгласни, да гласуват. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 24, „ПРОТИВ“ – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: С 24 „за“, без „против“ и „въздържали се“, приехме 
проекта за решение по точка 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. 
11 от ЗМСМА във връзка с чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ и чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ прие 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

№ 610 
 
1. Разрешава изработването на проект за Подробен устройствен план – 

парцеларен план за обект: „Външен водопровод за захранване на „Ваканционно 
селище“ в УПИ I – 18  в кв. 85 в местност „Караманджа“, община Смолян“, с трасе 
преминаващо през  поземлени имоти с идентификатори 67653.1.640 и 67653.656.1 
по кадастралната карта в землището на гр. Смолян.  

 Проектът да се изработи от правоспособни проектанти и да отговаря на 
изискванията на Наредба № 8 от 14.06.2001 г. за обема и съдържанието на 
устройствените схеми и планове и Наредба № 7 от 22.12.2003 г. за правила и 
нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони. Да 
се извършат процедури по ЗОЗЗ и ЗГ.  

Проектът да се представи в Община Смолян окомплектован с актуална скица 
по кадастралната карта в землището на гр. Смолян и изработен в М 1:1000. 

2. Одобрява задание за изработване на Подробен устройствен план – 
парцеларен план за обект: „Външен водопровод за захранване на „Ваканционно 
селище“ в УПИ I – 18  в кв. 85 в местност „Караманджа“, община Смолян“.      

 
 

ПО ДЕВЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Разрешение за изработване на 
Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване на поземлен 
имот с идентификатор 67653.72.11 в местност „Пясъка”, землище гр. Смолян. 

ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 
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ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Точка 9-та, уважаеми колеги. Докладна записка от 
кмета на общината относно разрешение за изработване на Подробен устройствен 
план – План за регулация и застрояване на поземлен имот с идентификатор 
67653.72.11 в местност „Пясъка”, землище гр. Смолян. Имате думата, г-н кмете. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Няма какво да добавя. 
ДИМИТЪР НИКОЛОВ: Няма допълнения вносителя по точка девет. Изразените 
становища на постоянните комисии са положителни. Откривам дискусия, 
уважаеми колеги. Имате думата за изказвания. Не виждам желаещи да се изкажат. 
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 явно, уважаеми колеги, проекта за решение основно 
предложение. Моля общинските съветници, които са съгласни, да гласуват. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 25, „ПРОТИВ“ – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: С 25 „за“, без „против“ и „въздържали се“, приехме 
проекта за решение по точка 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.11 
от ЗМСМА във връзка с чл. 124а, ал. 1 и ал. 2 от ЗУТ и чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ прие 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

№ 611 
 
1. Разрешава изработването на проект за Подробен устройствен план - План 

за регулация и застрояване на поземлен имот с идентификатор 67653.72.11 в 
местност „Пясъка”, землище гр. Смолян, със следните устройствените параметри  
– устройствена зона Ов, плътност на застрояване до 30%, височина до 7 метра, кинт 
до 0.8, озеленяване – мин. 50% и предвиждане на улична регулация. 

Проектът да се изработи от правоспособни проектанти и да отговаря на 
изискванията на Наредба № 8 от 14.06.2001 г. за обема и съдържанието на 
устройствените схеми и планове и Наредба № 7 от 22.12.2003 г. за правила и 
нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони. Към 
проекта да се представят становища от РИОСВ, РЗИ и схеми Ел и Ви К части.  

Проектът да се представи в Община Смолян окомплектован с актуална скица 
от кадастралната карта на землище гр. Смолян и изработен в М 1: 1000. 

2. Одобрява задание за изработване за Подробен устройствен план  - План за 
регулация и застрояване на поземлен имот с  идентификатор 67653.72.11 в местност 
„Пясъка”, землище гр. Смолян. 

 
ПО ДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Разрешение за изработване на 
Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване на поземлен 
имот с идентификатор 67653.2.834 в местност „Табаково”, землище Смолян. 

ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 
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ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Точка 10-та от нашия дневен ред. Докладна записка от 
кмета на общината относно разрешение за изработване на Подробен устройствен 
план – ПРЗ на поземлен имот с идентификатор 67653.2.834 в местността 
„Табаково”, землище Смолян. Имате думата, г-н кмете. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Няма какво да добавя. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Няма допълнения вносителя. Комисиите са се 
произнесли положително по точка десет. Разкривам дискусия. Има ли желаещи да 
се изкажат? Не виждам. Предлагам ви да прекратим разискванията. Моля 
общинските съветници, които са съгласни, да гласуват. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 26, „ПРОТИВ“ – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: 26 „за“, без „против“ и „въздържали се“. Прекратихме 
разискванията. Гласуваме явно, уважаеми колеги, проекта за решение основно 
предложение. Моля общинските съветници, които са съгласни, да гласуват. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 26, „ПРОТИВ“ – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: 26 „за“, без „против“ и „въздържали се“. Приехме 
проекта за решение по точка 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. 
11 от ЗМСМА във връзка с чл. 124а, ал. 1 и ал. 2 от ЗУТ и чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ прие 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

№ 612 
 
1. Разрешава изработването на проект за Подробен устройствен план - План 

за регулация и застрояване на поземлен имот с идентификатор 67653.2.834 в 
местност „Табаково”, землище Смолян, със следните устройствените параметри – 
устройствена зона Пп, плътност на застрояване до 80%, височина до 10 метра, кинт 
до 2.5, озеленяване – мин. 20%. 

Проектът да се изработи от правоспособни проектанти и да отговаря на 
изискванията на Наредба № 8 от 14.06.2001 г. за обема и съдържанието на 
устройствените схеми и планове и Наредба № 7 от 22.12.2003 г. за правила и 
нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони. Към 
проекта да се представят становища от РИОСВ, РЗИ и схеми Ел и Ви К части.  

Проектът да се представи в Община Смолян окомплектован с актуална скица 
от кадастралната карта на землище Смолян и изработен в М 1: 500. 

2. Одобрява задание за изработване за Подробен устройствен план - План за 
регулация и застрояване на поземлен имот с идентификатор  67653.2.834 в местност 
„Табаково”, землище Смолян. 
 
ПО ЕДИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Разрешение за изработване 
на Подробен устройствен план – парцеларен план - устройствена план - схема 
за обект: „ Разширение на система (съоръжение) за изкуствено заснежаване на 
пистите в Курортен комплекс Пампорово”. 

ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 
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ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Точка 11 от нашия дневен ред. Докладна записка от 
кмета на общината относно разрешение за изработване на Подробен устройствен 
план – парцеларен план – устройствена план-схема за обект: „Разширение на 
система (съоръжение) за изкуствено заснежаване на пистите в курортен комплекс 
„Пампорово“. Имате думата, г-н кмете, като вносител 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Няма какво да добавя. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Няма допълнения вносителя. Моля за становища и 
изказвания. Разкривам дискусия. Имате думата, г-н Сабрутев. 
СТЕФАН САБРУТЕВ: Уважаеми г-н председател, уважаеми г-н кмете, уважаеми 
гости! Подкрепяме разбира се инициативи на Пампорово, само искам да попитам 
дали вече не са извършени строително-монтажните работи, а ние постфактум 
приемаме ПУП-а? Ако може, да ми се отговори на този въпрос. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Г-н кмете, вие ли ще отговорите?  
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Лично аз не съм ходил там. 
(Мариана Цекова – зам.-кмет на община Смолян, от място: Не.) 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: От място инж. Мариана Цекова казва „не“. Други 
въпроси и изказвания? Становища, съображения? Имате думата, г-н Сабрутев, за 
дуплика. 
СТЕФАН САБРУТЕВ: Ами г-жа Цекова отговаря за отдела „Строителство“ и е 
хубаво да наблюдава обектите как се движат и как се случват. Според мен вече е 
приключило строителството. 
(Мариана Цекова, от място: Не.) 
СТЕФАН САБРУТЕВ: Ако искате, можем заедно да го направим. Ще подкрепя 
разбира се, да не се спира, ама такава ми е информацията от към село Стойките. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Инж. Цекова, ако може да вземете отношение на 
микрофона. Имате дума, инж. Цекова. 
МАРИАНА ЦЕКОВА: Става въпрос за разширението, а те в момента правят 
ремонт. Аз също бях по сигнал. С комисия бяхме, с колегите от строителството, не 
правят това, което засяга сегашния проект. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Благодаря ви. 
(Стефан Сабрутев, от място: За ремонта не се ли иска разрешение?) 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Отговорете и на този въпрос, ако обичате. 
МАРИАНА ЦЕКОВА: Не. В този случай – не. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Има ремонти, за които не се изисква разрешение. Има и 
други, за които се изисква. Знаем за кои и в какви случаи. Други въпроси, 
становища? Желаещи да вземат отношение? Не виждам. Предлагам ви да 
прекратим разискванията, уважаеми колеги. 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 явно проекта за решение основно предложение. Моля 
общинските съветници, които са „за“, да гласуват. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 25, „ПРОТИВ“ – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: 25 „за“, без „против“ и „въздържали се“. Приехме 
проекта за решение по точка 11. 
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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. 124а, ал. 1 от ЗУТ и чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ прие 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

№ 613 
 
1. Разрешава изработването на проект за Подробен устройствен план – 

парцеларен план - устройствена план - схема за обект: „Разширение на система 
(съоръжение) за изкуствено заснежаване на пистите в Курортен комплекс 
Пампорово” с трасе преминаващо през поземлени имоти с идентификатори 
67653.11.17, 67653.11.344, 67653.14.1, 67653.18.2, 67653.18.12, 67653.447.86, 
67653.590.8, 67653.590.9, 67653.590.343, 67653.590.347 в земл. Смолян, Община 
Смолян, 69345.0.160, 69345.0.161, 69345.0.166, 69345.0.172, 69345.6.112, 
69345.6.114, 69345.6.156, 69345.6.170, 69345.6.197, 69345.6.198, 69345.6.284, 
69345.6.286, 69345.6.365, 69345.6.500, 69345.6.1152, 69345.6.1176 и  69345.31.19 в 
земл. Стойките, Община Смолян.  

Проектът да се изработи от правоспособни проектанти и да отговаря на 
изискванията на Наредба № 8 от 14.06.2001 г. за обема и съдържанието на 
устройствените схеми и планове и Наредба № 7 от 22.12.2003 г. за правила и 
нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони. Към 
проекта да се представи становище от РИОСВ и да се извършат процедури по ЗОЗЗ 
и ЗГ.  

Проектът да се представи в Община Смолян окомплектован с актуални скици 
от кадастралната карта на  с. Стойките и от кадастралната карта на гр. Смолян, ЗРП 
на КК Пампорово и изработен в М 1:1000. 

2. Одобрява задание за изработване на Подробен устройствен план – 
парцеларен план - устройствена план - схема за обект: „Разширение на система 
(съоръжение) за изкуствено заснежаване на пистите в Курортен комплекс 
Пампорово”.     

 
 

ПО ДВАНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Разрешение за изработване 
на Подробен устройствен план – парцеларен план за обект: „Външен 
водопровод към къща за гости в УПИ III – 490  в кв. 11 по плана на с. Кутела”. 

ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 
 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: И така, поред 12 точка от нашия утвърден дневен ред. 
Докладна записка от кмета на общината относно разрешение за изработване на 
Подробен устройствен план – парцеларен план за обект: „Външен водопровод към 
къща за гости в УПИ III – 490  в кв. 11 по плана на с. Кутела. Имате думата, г-н 
кмете. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Нямам разяснения. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Няма допълнения по докладната записка вносителя. 
Откривам дискусия. Моля общинските съветници, които искат, да вземат 
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отношение. Виждам, че няма желаещи да се изкажат. Предлагам ви да прекратим 
дискусията. Моля общинските съветници, които са съгласни, да гласуват. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 25, „ПРОТИВ“ – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: С 25 „за“, без „против“ и „въздържали се“, прекратихме 
дискусията. Гласуваме явно, уважаеми колеги, проекта за решение основно 
предложение. Моля общинските съветници, които са „за“, да гласуват. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 25, „ПРОТИВ“ – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: 25 „за“, без „против“ и „въздържали се“. Приехме 
проекта за решение по точка 12. 
 

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. 124а, ал. 1 от ЗУТ и чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ прие 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

№ 614 
 
1. Разрешава изработването на проект за Подробен устройствен план – 

парцеларен план за обект: „Външен водопровод към къща за гости в УПИ III – 490  
в кв. 11 по плана на с. Кутела”, с трасе преминаващо през поземлени имоти с №№ 
31.44, 11.256 и 6.54 по картата на възстановената собственост в землището на с. 
Кутела.  

 Проектът да се изработи от правоспособни проектанти и да отговаря на 
изискванията на Наредба № 8 от 14.06.2001 г. за обема и съдържанието на 
устройствените схеми и планове и Наредба № 7 от 22.12.2003 г. за правила и 
нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони. Да 
се извършат процедури по ЗОЗЗ и ЗГ.  

Проектът да се представи в Община Смолян окомплектован с актуална скица 
по картата на възстановената собственост в землището на  с. Кутела и изработен в 
М 1:1000. 

2. Одобрява задание за изработване на Подробен устройствен план – 
парцеларен план за обект: „Външен водопровод към къща за гости в УПИ III – 490 
в кв.11 по плана на с. Кутела”.      

 
 

ПО ТРИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Разрешение за изработване 
на Подробен устройствен план – План за застрояване за част от поземлен имот 
с № 001006 в местност „Карлък”, землище на с. Мугла. 

ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 
 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Точка 13. Обявявам за протокола, че тук общинският 
съветник Кирил Асенов не участва в гласуването. Докладна записка от кмета на 
общината относно разрешение за изработване на Подробен устройствен план – 
План за застрояване за част от поземлен имот с № 001006 в местността „Карлък”, 
землище на с. Мугла. Имате думата, г-н кмете, като вносител. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Няма какво да добавя. 
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ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Няма допълнения г-н кмета. Разкривам дискусия. Има 
ли желаещи да се изкажат? Не виждам. Предлагам ви да прекратим разискванията, 
уважаеми колеги. 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 явно проекта за решение основно предложение. Моля 
общинските съветници, които са „за“, да гласуват. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 25, „ПРОТИВ“ – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: С 17 „за“, без „против“ и с 8 „въздържали се“, проекта 
за решение се приема. 
 

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. 124а, ал. 1 от ЗУТ и чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ, чл. 2, ал. 1, 
т. 2 от Наредба № 19 от 25.10.2012 год. за строителство в земеделски земи без промяна 
предназначението им прие 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

№ 615 
 
1. Разрешава изработването на проект за Подробен устройствен план - План 

за застрояване за част от поземлен имот с № 001006 в местност „Карлък”, землище 
на с. Мугла с определен двор за застрояване до 3733 кв. м., в която при спазване на 
съответните норми да се изградят селскостопанска сграда – обор с помещения за 
съхранение на слама, сено, инвентар, както и помещения за почивка на обслужващ 
персонал в поземлен имот с № 001006 в местност „Карлък”, землище на с. Мугла, 
съгласно изискванията на чл. 2, ал. 1, т. 2 от Наредба № 19 от 25.10.2012 год. за 
строителство в земеделски земи без промяна предназначението им № 001006 в 
местност „Карлък”, землище на с. Мугла. 

 Максимално допустима обособена площ за застрояване според Наредба № 19 
чл. 7 и чл. 8: до 10% - 3733 кв.м., плътност на застрояване до 20%, кинт до 0.4, 
озеленяване – 50 - 70% и етажност не повече от 2 етажа. 

Проектът да се изработи от правоспособни проектанти и да отговаря на 
изискванията на Наредба № 8 от 14.06.2001 г. за обема и съдържанието на 
устройствените схеми и планове и Наредба № 7 от 22.12.2003 г. за правила и 
нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони. Към 
проекта да се представят становища от РИОСВ, РЗИ и схеми Ел и Ви К части.  

Проектът да се представи в Община Смолян окомплектован с актуална скица 
от картата на възстановената собственост на с. Мугла и изработен в М 1:1000. 

2. Одобрява задание за изработване за Подробен устройствен план - План за 
застрояване за част от поземлен имот с № 001006 в местност „Карлък”, землище на 
с. Мугла.       
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ПО ЧЕТИРИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Разрешение за 
изработване на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване 
на поземлени имоти с №№010247 и 010248 в местност „Сенките”, землище с. 
Полковник Серафимово. 

ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 
 

ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Докладна записка по т. 14, уважаеми колеги, от кмета 
на общината, относно разрешени за изработване на Подробен устройствен план – 
План за регулация и застрояване на поземлени имоти с №№010247 и 010248 в 
местността „Сенките”, землище с. Полковник Серафимово. Моля, г-н кмете. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Няма какво да добавя. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Няма допълнения вносителя. И тук положително 
становище на постоянните комисии. Разкривам дискусия, уважаеми колеги. Моля 
за отношение, изказвания, въпроси. Не виждам желаещи да се изкажат. Предлагам 
ви да прекратим разискванията. Моля общинските съветници, които са „за“, да 
гласуват. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 24, „ПРОТИВ“ – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: 24 „за“, без „против“ и „въздържали се“. Прекратихме 
разискванията. Гласуваме, уважаеми колеги, явно проекта за решение основно 
предложение. 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“. Приехме 
проекта за решение по точка 14. 
 

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. 124а, ал. 1 и ал. 2 от ЗУТ и чл. 124б, ал.1 от ЗУТ прие 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 № 616 
 
1. Разрешава изработването на проект за Подробен устройствен план - План 

за регулация и застрояване на поземлени имоти с №№ 010247 и 010248 в местност 
„Сенките”, землище с. Полковник Серафимово за курортно строителство, със 
следните устройствените параметри – Ок, плътност на застрояване до 30%, 
височина до 10 метра, кинт до 1.5, озеленяване – мин. 50% и предвиждане на улична 
регулация. 

Проектът да се изработи от правоспособни проектанти и да отговаря на 
изискванията на Наредба № 8 от 14.06.2001 г. за обема и съдържанието на 
устройствените схеми и планове и Наредба № 7 от 22.12.2003 г. за правила и 
нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони. Към 
проекта да се представят становища от РИОСВ, РЗИ и схеми Ел и Ви К части.  

Проектът да се представи в Община Смолян окомплектован с актуална скица 
от картата на възстановената собственост на землище с. Полковник Серафимово и 
изработен в М 1: 1000. 
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2. Одобрява задание за изработване за Подробен устройствен план - План за 
регулация и застрояване на поземлени имоти с №№ 010247 и 010248 в местност 
„Сенките”, землище с. Полковник Серафимово. 
 

 
ПО ПЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Разрешение за изработване 
на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване на поземлен 
имот с идентификатор 67547.2.28 в местност „Мерханово”, землище с. Смилян. 

ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 
 

ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Точка 15, уважаеми колеги. Докладна записка от кмета 
на общината относно разрешение за изработване на ПУП – ПРЗ на поземлен имот 
с идентификатор 67547.2.28 в местност „Мерхàново” или „Мерханòво“, землище 
на село Смилян. Имате думата, г-н кмете. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: И аз не знам дали е „Мерхàново” или „Мерханòво“, ама 
не мога да добавя нищо. 
(От залата: „ Мерхàново”.) 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: „Мерхàново” е, приемаме. Тука има хора, които 
познават района. Нямате допълнения, г-н кмете? 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Не. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Уважаеми колеги, разкривам дискусия. Моля за 
отношение. Не виждам желаещи да се изкажат. Предлагам ви да прекратим 
разискванията. Моля общинските съветници, които са „за“, да гласуват. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 22, „ПРОТИВ“ – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: 22 „за“, без „против“ и „въздържали се“. Прекратихме 
разискванията по този въпрос. Гласуваме проекта за решение основно 
предложение. Гласуваме явно, уважаеми колеги. Моля общинските съветници, 
които са „за“, да гласуват. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 23, „ПРОТИВ“ – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: 23 „за“, без „против“ и „въздържали се“. Приехме 
проекта за решение по точка 15. 
 

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. 124а, ал. 1 и ал. 2 от ЗУТ и чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ прие 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

№ 617 
 
1. Разрешава изработването на проект за Подробен устройствен план - План 

за регулация и застрояване на поземлен имот с идентификатор 67547.2.28 в 
местност „Мерханово”, землище с. Смилян за складова база (дървен материал), със 
следните устройствените параметри  – Пп, плътност на застрояване до 80%, 
височина до 10 метра, кинт до 2.5, озеленяване – мин. 20% и предвиждане на улична 
регулация. 

Проектът да се изработи от правоспособни проектанти и да отговаря на 
изискванията на Наредба № 8 от 14.06.2001 г. за обема и съдържанието на 
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устройствените схеми и планове и Наредба № 7 от 22.12.2003 г. за правила и 
нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони. Към 
проекта да се представят становища от РИОСВ, РЗИ и схеми Ел и Ви К части.  

Проектът да се представи в Община Смолян окомплектован с актуална скица 
от кадастралната карта на землище с. Смилян и изработен в М 1: 1000. 

2. Одобрява задание за изработване за Подробен устройствен план  - План за 
регулация и застрояване на поземлен имот с  идентификатор 67547.2.28 в местност 
„Мерханово”, землище с. Смилян. 

 
 

ПО ШЕСТНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Даване на съгласие за 
поставяне на преместваем търговски обект в ПИ № 69345.6.161, гр. Смолян, к. 
к. Пампорово, к. я. „Малина” по Наредбата за обектите и елементите на 
градското обзавеждане по чл. 56 от ЗУТ за срок от една година. 

ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 
 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Точка 16, уважаеми колеги. Докладна записка от кмета 
на общината относно даване на съгласие за поставяне на преместваем търговски 
обект в поземлен имот № 69345.6.161, гр. Смолян, к. к. Пампорово, к. я. „Малина” 
по Наредбата за обектите и елементите на градското обзавеждане по чл. 56 от 
Закона за устройство на територията за срок от една година. Имате думата, г-н 
кмете. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Няма какво да добавя. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Няма допълнения вносителя. Разкривам дискусия, 
уважаеми колеги. Има положително становище на постоянните комисии по този 
въпрос. Моля, желаещи да се изкажат? Не виждам. Предлагам ви да прекратим 
разискванията. Моля общинските съветници, които са „за“, да гласуват. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 23, „ПРОТИВ“ – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: С 23 „за“, без „против“ и „въздържали се“, прекратихме 
разискванията. Гласуваме явно проекта за решение основно предложение. Моля 
общинските съветници, които са „за“, да гласуват. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 23, „ПРОТИВ“ – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: 23 „за“, без „против“ и „въздържали се“. Приехме 
проекта за решение по т. 16.  

 
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 Закон за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с чл. 
56, ал. 2 от ЗУТ и чл. 10, ал. 3 от Наредбата за обектите и елементите на градското 
обзавеждане по чл.56 от ЗУТ прие 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

№ 618 
 
І. Дава съгласие да се постави „Преместваем временен търговски обект – Каса 

за продажба на лифт карти с площ: 20 кв.м.” в ПИ № 69345.6.161, гр. Смолян, к.к. 
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Пампорово, к.я. „Малина” по Наредбата за обектите и елементите на градското 
обзавеждане по чл. 56 от ЗУТ за срок от една година. 

ІІ. Главният Архитект на Община Смолян да одобри предложената схема и да 
издаде разрешение по чл.56 от ЗУТ. 

 
ПО СЕДЕМНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Даване на съгласие за 
поставяне на преместваем търговски обект в ПИ № 69345.6.161, гр. Смолян, к. 
к. Пампорово, к. я. „Малина” по Наредбата за обектите и елементите на 
градското обзавеждане по чл. 56 от ЗУТ за срок от 01.12.2017г. до 15.12.2017г. 

ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 
 

ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Точка 17, уважаеми колеги. Докладна записка от кмета 
на общината относно даване на съгласие за поставяне на преместваем търговски 
обект в поземлен имот № 69345.6.161, гр. Смолян, к. к. Пампорово, к. я. „Малина” 
по Наредбата за обектите и елементите на градското обзавеждане по чл. 56 от ЗУТ 
за срок от 01.12.2017 г. до 15.12.2017 г. Имате думата, г-н кмете. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Няма какво да добавя. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Няма допълнения вносителя. Разкривам дискусия. 
Става дума за шатрата. Моля общинските съветници, които желаят да вземат 
отношение, да сигнализират. Положителни са становищата на комисиите по чл. 17, 
и трите комисии. Има ли желаещи да се изкажат? 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 основното предложение проект за решение. Моля 
общинските съветници, които са „за“, да гласуват. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 24, „ПРОТИВ“ – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: 24 „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. 
23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с 
чл. 56, ал. 2, чл. 10, ал. 3 от Наредбата за обектите и елементите на градското 
обзавеждане по чл. 56 от ЗУТ, чл. 60, ал. 1 от АПК прие 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
№ 619 

 
І. Дава съгласие да се постави „Преместваем временен търговски обект – 

парти шатра № 1 с площ 1375 кв.м” в ПИ № 69345.6.161, гр. Смолян, к.к. Пампорово, 
к.я. „Малина” по Наредбата за обектите и елементите на градското обзавеждане по 
чл. 56 от ЗУТ за срок от 01.12.2017 г. до 15.12.2017 г. 

ІІ. Главният Архитект на Община Смолян да одобри предложената схема и да 
издаде разрешение по чл. 56 от ЗУТ. 

ІІІ. Допуска предварително изпълнение на решението на основание  чл. 60,     
ал. 1 от АПК. 
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ПО ОСЕМНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Приемане на оценка на 
независим оценител за придобиване на собственост на поземлен имот с 
идентификатор 67653.916.30 с площ от 944 кв. м. по скица №82/17.11.2017 г. 
попадащ в УПИ – Озеленяване, улична регулация и речно корито на р. Черна 
между кв.130 и кв.133 по плана на гр. Смолян  за обект „Изграждане на 
подпорна стена на улица „Петър Берон“, до Римски мост, по десния бряг на р. 
Черна в гр. Смолян“ по проект „Трансгранично планиране и 
инфраструктурни мерки за защита от наводнения“, с акроним Flood Protection 
по Програмата за трансгранично сътрудничество „ИНТЕРРЕГ V-А Гърция – 
България“ 2014 – 2020, Приоритетна ос 2: „Устойчив и приспособим към 
климата трансграничен регион“, Инвестиционен проект 5b: „Насърчаване на 
инвестиции, предназначени за справяне със специфични рискове, осигуряване 
от устойчивост при бедствия и разработване на системи за управление на 
бедствия“. 

ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 
 

 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Точка 18, уважаеми колеги. Докладна записка от кмета 
на общината относно приемане на оценка на независим оценител за придобиване 
на собственост на поземлен имот с идентификатор 67653.916.30 с площ от 944 кв. 
м. по скица № 82/17.11.2017 г., попадащ в Урегулиран поземлен имот – 
Озеленяване, улична регулация и речно корито на р. Черна и т. н., във връзка с 
проект „Трансгранично планиране и инфраструктурни мерки за защита от 
наводнения“, с акроним Flood Protection по Програмата за трансгранично 
сътрудничество „ИНТЕРРЕГ V-А Гърция – България“ 2014 – 2020, Приоритетна ос 
2: „Устойчив и приспособим към климата трансграничен регион“, Инвестиционен 
проект 5b: „Насърчаване на инвестиции, предназначени за справяне със 
специфични рискове, осигуряване от устойчивост при бедствия и разработване на 
системи за управление на бедствия“. Имате думата, г-н кмете. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Няма какво да добавя. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Много дълго наименование. Става дума за една 
подпорна стена на р. Черна в района на Римския мост. Разкривам дискусия, 
уважаеми колеги. Не виждам желаещи да се изкажат. Положителни са становищата 
и на двете комисии, които са гледали тази докладна записка.  Предлагам ви да 
прекратим разискванията. 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“. Имаме едно 
предложение, уважаеми колеги, което ще подложа на гласуване след като 
прекратихме разискванията.  То е да въведем предварително изпълнение с 
включването като втора точка от проекта за решение основно предложение на чл. 
60 от Административнопроцесуалния кодекс, за да може да се тръгне незабавно 
към решаването на този въпрос, от който зависи обезопасяване на целия район, 
както споменах, с тази подпорна стена на р. Черна в района на Римския мост. Така 
че ще гласуваме първо допълнението. Не възразявате, г-н кмете? Ние говорихме по 
този въпрос. 
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НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Не.  
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Ще подложа най-напред на гласуване явно 
предложението за въвеждането на чл. 60 от АПК в проекта за решение като точка 
втора, след което ще гласуваме поименно основното предложение, тъй като става 
дума за оценка. Моля общинските съветници, които са съгласни да включим като 
точка втора от проекта за решение предварително изпълнение на решението по чл. 
60 от Административнопроцесуалния кодекс, да гласуват. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 24, „ПРОТИВ“ – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: С 24 „за“, без „ против“ и „въздържали се“, приехме, че 
ще има предварително изпълнение на решението. А сега гласуваме проекта за 
решение основно предложение с допълнението, което току-що утвърдихме. Моля 
за готовност. 
 
Поименно гласуване на проекта за решение по т. 18 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    – отсъства 
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     – „за“ 
23. Петър Мирчев     – „за“ 
24. Салих Аршински     – отсъства 
25. Славка Каменова     – „за“ 
26. Стефан Сабрутев     – отсъства 
27. Стоян Иванов     – „за“ 
28. Филип Топов     – отсъства 
29. Юлия Кисьова     – „за“ 
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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 точка 18 с допълнението за предварително изпълнение. 
 

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 местна администрация и чл. 8, ал. 1 от Закона 
за общинската собственост и във връзка с чл. 34, ал. 1 и ал. 2 от Закона за общинска 
собственост прие 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

№ 620 
 

1. Приема справедлива пазарна цена за кв.м. – 27,00 лв. без ДДС, въз основа 
на Доклад за извършена експертна оценка от лицензиран оценител, вписан в 
камарата на независимите оценители в България за предприемане на действия по 
придобиване на собствеността на поземлен имот с  идентификатор 67653.916.30 с 
площ от 944 кв.м. по скица № 82/17.11.2017 г.  попадащ в УПИ – Озеленяване, 
улична регулация и речно корито на р. Черна между кв. 130 и кв. 133 по плана на 
гр. Смолян  за обект „Изграждане на подпорна стена на улица „Петър Берон“, до 
Римски мост, по десния бряг на р. Черна в гр. Смолян“ 

2. Допуска предварително изпълнение на решението на основание   чл. 60, 
ал. 1 от АПК. 
 
 
ПО ДЕВЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Изразяване на 
предварително съгласие за учредяване право на преминаване и прокарване на 
съоръжения през имоти – общинска собственост за изграждане на обект: 
„Разширение на система (съоръжения) за изкуствено заснежаване на пистите 
в к. к. „Пампорово“. 

ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 
 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Точка 19, уважаеми колеги. Докладна записка от кмета 
на общината относно изразяване на предварително съгласие за учредяване право на 
преминаване и прокарване на съоръжения през имоти – общинска собственост за 
изграждане на обект: „Разширение на система (съоръжения) за изкуствено 
заснежаване на пистите в к. к. „Пампорово“. Имате думата, г-н Мелемов. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Няма какво да добавя. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Няма допълнения вносителя. Разкривам дискусия. 
Положителни са становищата и на трите комисии, които са обсъждали тази 
докладна записка. Кой желае да се изкаже от колегите? Има ли въпроси, 
становища? Не виждам желаещи да се изкажат. Предлагам ви да прекратим 
разискванията. Който е съгласен, моля да гласува. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 22, „ПРОТИВ“ – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0. 
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ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: 22 „за“, без „против“ и „въздържали се“. Прекратихме 
разискванията. Гласуваме поименно, уважаеми колеги. 
 
Поименно гласуване на проекта за решение по т. 19 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     – отсъства 
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    – „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     – „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     – отсъства 
29. Юлия Кисьова     – „за“ 

 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Моля, обявете резултата. 
(Виолета Бояджиева: 23 „за“, без „ против“ и „ въздържали се“) 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: С 23 „за“, без „против“ и „въздържали се“, приехме 
проекта за решение по точка 19. 
 

Общинският съвет след като се запозна с докладната записка на Кмета на 
Община Смолян – НИКОЛАЙ ТОДОРОВ МЕЛЕМОВ, на основание чл.193, ал. 4 
от Закона за устройство на територията и във връзка с чл. 21, ал.1, т. 8 и ал. 2 от 
Закона за местното самоуправление и местната администрация прие 
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Р Е Ш Е Н И Е 
№ 621 

 
1.Изразява предварително съгласие за учредяване право на преминаване и 

прокарване на съоръжения за изграждане на обект: „Разширение на система 
(съоръжения) за изкуствено заснежаване на пистите в к.к. Пампорово“ през 
следните общински имоти: 

 

№ № на имот НТП 
Трайно 

предназначение 

Площ 
на 

имота, 
м2 

Площ на 
преминаване 
през имота, 

м2 
1. 67653.11.17 пасище Земеделска 8557 6 

2. 67653.11.344 
За селскостопански,  
горски, ведомствен 
път  

Земеделска 2362 7 

3. 67653.590.343 
За селскостопански,  
горски, ведомствен 
път 

Земеделска 9167 8 

4. 67653.590.347 
За друг поземлен 
имот за движение и 
транспорт 

Територия на 
транспорта 

2965 295 

5. 69345.6.1176 
За друг вид 
застрояване 

Урбанизирана 2333 14 

 
2. Упълномощава кмета на общината след одобряване на ПУП – ПП и  

заплащане на дължимите суми да извърши всички правни и фактически действия 
във връзка с учредяване на правото на преминаване и прокарване на съоръжения за 
изграждане на обект: „Разширение на система (съоръжения) за изкуствено 
заснежаване на пистите в к.к. Пампорово“. 

 3. Предварителното съгласие важи за срок от три години считано от влизането 
в сила на решението. 
 

 
ПО ДВАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Изразяване на предварително 
съгласие за учредяване право на прокарване на отклонения от общи мрежи и 
съоръжения на техническата инфраструктура през имоти – общинска 
собственост за изграждане на линеен 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 изразяване на предварително съгласие за учредяване право на 
прокарване на отклонения от общи мрежи и съоръжения на техническата 
инфраструктура през имоти – общинска собственост за изграждане на линеен 
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обект: „Водоснабдяване на съществуваща жилищна сграда в УПИ I – 132.431 в кв. 
287 местност „Могилата“ – гр. Смолян, Община Смолян“. Имате думата, г-н кмете. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Вие казахте всичко според мен, така че няма какво да 
допълня. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Допълнение няма вносителя. Разкривам дискусия, 
уважаеми колеги. 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“. Прекратихме 
разискванията. Гласуваме поименно, уважаеми колеги. 
 
Поименно гласуване на проекта за решение по т. 20 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    – отсъства 
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     – 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     – „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: 23 „за“, без „против“ и „въздържали се“. Приехме 
проекта за решение по точка 20. 
 

Общинският съвет след като се запозна с докладната записка на Кмета на 
Община Смолян – НИКОЛАЙ ТОДОРОВ МЕЛЕМОВ, на основание чл. 193, ал. 4 
от Закона за устройство на територията  и чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от Закона за 
местното самоуправление и местната администрация и във връзка с Решение № 
569/31.08.2017 год. на Общински съвет - Смолян за допускане за изработване на 
ПУП-ПП прие 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

№ 622 
 

1. Изразява предварително съгласие за учредяване право на прокарване  на 
отклонение от общи мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура за 
обект: „Водоснабдяване на съществуваща жилищна сграда в УПИ I – 132.431 в кв. 
287 местност „Могилата“ – гр. Смолян, Община Смолян“ през следните общински 
имоти: 

 

№ № на имот НТП 
Трайно 

предназначение 

Площ 
на 

имота, 
м2 

Площ на 
преминаване 
през имота, м2 

1. 67653.132.18 
За селскостопански,  
горски, ведомствен 
път 

Земеделска 1418 85 

2. 67653.132.424 
За друг поземлен 
имот за движение и 
транспорт 

Територия на 
транспорта 

1571 52 

3. 67653.132.430 
За селскостопански,  
горски, ведомствен 
път 

Земеделска 2796 186 

 
2. Упълномощава кмета на общината след одобряване на ПУП – ПП и  

заплащане на  дължимите суми да извърши всички правни и фактически действия 
във връзка с учредяване на правото на прокарване. 

 3. Предварителното съгласие важи за срок от три години считано от влизането 
в сила на решението.  

 
ПО ДВАДЕСЕТ И ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Продажба на имот 
№10 в околовръстен полигон на с. Горово, община Смолян, ведно със сграда – 
общинска собственост по реда на чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската 
собственост и чл.45, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и 
разпореждане с общинско имущество чрез публичeн търг с тайно наддаване. 

ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 



Протокол № 31/30.11.2017 г. 

  

40 

 

 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: 21 точка, уважаеми колеги, от нашия дневен ред. 
Докладна записка от кмета на общината относно продажба на имот № 10 в 
околовръстен полигон на с. Горово, община Смолян, ведно със сграда – общинска 
собственост по реда на чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост и чл. 45, 
ал. 1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско 
имущество чрез публичeн търг с тайно наддаване. Имате думата, г-н кмете. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Няма какво да добавя. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Няма допълнения кмета. Разкривам дискусия. Има ли 
желаещи да се изкажат? 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“. Прекратихме 
разискванията по точка 21. Гласуваме поименно, уважаеми колеги.  
 
Поименно гласуване на проекта за решение по т. 21 от дневния ред: 

1. Ангел Безергянов     – „за“ 
2. Анита Чолакова    – отсъства 
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    – „за“ 
15. Коста Начев     – „за“ 
16. Костадин Василев     – „за“ 
17. Мариана Сивкова     – отсъства 
18. Мария Семерджиева    – отсъства 
19. Марияна Методиева    – „въздържала се“ 
20. Милен Журналов     – „за“ 
21. Милен Пачелиев     – „против“ 
22. Михаил Генчев     – „против“ 
23. Петър Мирчев     – „за“ 
24. Салих Аршински     – отсъства 
25. Славка Каменова     – „за“ 
26. Стефан Сабрутев     – „въздържал се“ 
27. Стоян Иванов     – „за“ 
28. Филип Топов     – отсъства 
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29. Юлия Кисьова     – „за“ 
 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Моля, обявете резултата. 
(Виолета Бояджиева: 18 „за“, „ против“ 2, „ въздържали се“ 2.) 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: 18 „за“, „ против“ 2, „въздържали се“ 2. Приехме….  
 
 

Общинският съвет след като се запозна с докладната записка на Кмета на 
Община Смолян – НИКОЛАЙ ТОДОРОВ МЕЛЕМОВ, на основание чл. 6, ал. 1, чл. 
35, ал. 1 и чл. 41, ал. 2, чл. 8, ал. 9 от Закона за общинската собственост, във връзка 
с чл. 5, ал. 5, чл. 45, ал. 1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и 
разпореждане с общинско имущество  и чл. 21, ал.1, т. 8, т.12 и ал. 2 от Закона за 
местното самоуправление и местна администрация прие 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

№ 623 
 

1.Обявява от публична общинска собственост в частна общинска собственост, 
поради отпаднало предназначение Имот № 10 с площ 240 кв.м. (двеста и 
четиридесет кв.м.), в околовръстен полигон на с. Горово, община Смолян, ведно с 
масивна сграда със застроена площ 54 кв.м., при граници: от три страни път, 
съгласно скица № 59/05.09.2017г. от Община Смолян, актуван с Акт за публична 
общинска собственост № 505/22.10.2001г., вписан в Службата по вписванията под 
№ 23, том I, н.д. 26, вх. Регистър 33/12.01.2005г. 

2. Допълва Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – 
общинска собственост за 2017 година, приета с Решение № 346/16.12.2016 година 
на Общински съвет Смолян в Приложение №1 – Разпоредителни сделки на 
основание чл. 35 от Закона за общинската собственост – продажба на имоти и вещи 
– частна общинска собственост както следва: 

Имот № 10 с площ 240 кв.м. (двеста и четиридесет кв.м.), в околовръстен 
полигон на с. Горово, община Смолян, ведно с масивна сграда със застроена площ 
54 кв.м., при граници: от три страни път, съгласно скица № 59/05.09.2017г. от 
Община Смолян, актуван с Акт за публична общинска собственост № 
505/22.10.2001г., вписан в Службата по вписванията под № 23, том I, н.д. 26, вх. 
Регистър 33/12.01.2005г. 

3. Приема справедлива пазарна стойност на Имот № 10 с площ 240 кв.м. 
(двеста и четиридесет кв.м.), в околовръстен полигон на с. Горово, община Смолян, 
ведно с масивна сграда със застроена площ 54 кв.м., при граници: от три страни 
път, съгласно скица № 59/05.09.2017г. от Община Смолян, актуван с Акт за 
публична общинска собственост № 505/ 22.10.2001г., вписан в Службата по 
вписванията под № 23, том I, н.д. 26, вх. Регистър 33/12.01.2005г., като 
първоначална цена на публичния търг с тайно наддаване в размер на 5800 лева (пет 
хиляди и осемстотин лева), без ДДС, в т.ч. земя -1200 лева, без ДДС, сграда- 4600 
лева. 



Протокол № 31/30.11.2017 г. 

  

42 

 

4. Възлага на Кмета на Община Смолян да открие процедура за продажба чрез 
публичен търг с тайно наддаване на гореописания имот – частна общинска 
собственост. 

5.Упълномощава Кмета на Община Смолян да извърши всички необходими 
процедури по подготовката и провеждането на публичния търг с тайно наддаване. 

 
 
ПО ДВАДЕСЕТ И ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Продажба на втори 
етаж от масивна сграда със застроена площ 44 кв. м., находяща се в имот № 8 
в околовръстен полигон на с. Киселчово, община Смолян по  реда на чл. 35, 
ал.1 от Закона за общинската собственост и чл. 45, ал. 1 от Наредбата за реда 
за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество чрез 
публичeн търг с тайно наддаване. 

ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 
 

 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Докладна записка от кмета на общината, той няма 
допълнения, предварително ме увери г-н кмета, затуй ще гледаме тази записка в 
негово отсъствие. Положителни са становищата на комисиите. Докладната записка 
е относно продажба на втори етаж от масивна сграда със застроена площ 44 кв. м., 
находяща се в имот № 8 в околовръстен полигон на с. Киселчово, община Смолян 
по реда на чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост и чл. 45, ал. 1 от 
Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско 
имущество чрез публичeн търг с тайно наддаване. Както ви казах, кметът няма 
допълнения по тази точка. Ако възникнат въпроси, ще го изчакаме. Ако не, 
продължаваме с дискусията. Има ли колеги, желаещи да се изкажат? Отново искам 
да подчертая, че по тази точка от дневния ред становищата на комисиите са 
положителни и не е възниквала дискусия с евентуално негативни мнения, 
становища и предложения. Това е 22-ра точка от дневния ред. Разкривам дискусия. 
Има ли желаещи да се изкажат? 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“. Прекратихме 
разискванията. Гласуваме поименно проекта за решение основно предложение.  
 
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     – „за“ 
5. Данчо Киряков     – „за“ 
6. Димитър Кръстанов    – „за“ 
7. Димитър Николов     – „за“ 
8. Екатерина Гаджева    – отсъства 
9. Елисавета Лободова    – „за“ 
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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     – „за“ 
23. Петър Мирчев     – „за“ 
24. Салих Аршински     – отсъства 
25. Славка Каменова     – „за“ 
26. Стефан Сабрутев     – „за“ 
27. Стоян Иванов     – „за“ 
28. Филип Топов     – отсъства 
29. Юлия Кисьова     – „за“ 

 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Моля, обявете резултата. 
(Виолета Бояджиева: 25 „за“, без „ против“ и „ въздържали се“) 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: 25 „за“, без „против“ и „въздържали се“. Приехме 
проекта за решение по точка 22-ра. 
 
 

Общинският съвет след като се запозна с докладната записка на Кмета на 
Община Смолян – НИКОЛАЙ ТОДОРОВ МЕЛЕМОВ, на основание чл.35, ал.1 и 
чл. 41, ал.2, чл.8, ал.9 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл. 45, ал.1 
от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско 
имущество  и чл. 21, ал.1, т. 8, т.12 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и 
местна администрация прие 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

№ 624 
 

 1. Допълва Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – 
общинска собственост за 2017 година, приета с Решение № 346/ 16.12.2016 година 
на Общински съвет Смолян в Приложение № 1 – Разпоредителни сделки на 
основание чл. 35 от Закона за общинската собственост – продажба на имоти и вещи 
– частна общинска собственост както следва: 

Втори етаж от масивна сграда със застроена площ 44 кв.м. (четиридесет и 
четири кв.м.), находяща се в имот № 8 в околовръстен полигон на с. Киселчово, 
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община Смолян, при граници: от две страни път, имот № 37 и имот № 38, съгласно 
скица № 76/08.11.2017г. от Община Смолян, актуван с Акт за частна общинска 
собственост № 846/16.02.2005г., вписан в Служба по вписванията под № 177, том 
II, дело № 414/2005 вх. № 533/24.02.2005г. 

3. Приема справедлива пазарна стойност на Втори етаж от масивна сграда със 
застроена площ 44 кв.м. (четиридесет и четири кв.м.), находяща се в имот №8 в 
околовръстен полигон на с. Киселчово, община Смолян, при граници: от две страни 
път, имот № 37 и имот № 38, съгласно скица № 76/ 08.11.2017г. от Община Смолян, 
актуван с Акт за частна общинска собственост № 846/16.02.2005г., вписан в Служба 
по вписванията под № 177, том II, дело № 414/2005 вх. № 533/24.02.2005г., като 
първоначална цена в публичния търг с тайно наддаване в размер на 1940 лева 
(хиляда деветстотин и четиридесет лева). 

4. Възлага откриването на процедура за продажба чрез публичен търг с тайно 
наддаване на гореописания етаж – частна общинска собственост. 

5.Упълномощава Кмета на Община Смолян да извърши всички необходими 
процедури по подготовката и провеждането на публичния търг с тайно наддаване. 
 
 
ПО ДВАДЕСЕТ И ТРЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Продажба на поземлен 
имот с идентификатор 69345.101.149,  образуващ УПИ ІІІ, кв. 50 по плана на с. 
Стойките, общ. Смолян. 

ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 
 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Уважаеми колеги, по точка 23. Докладна записка от 
кмета на общината относно продажба на поземлен имот с идентификатор 
69345.101.149,  образуващ УПИ ІІІ, кв. 50 по плана на с. Стойките, общ. Смолян. 
Няма допълнения кмета, както преди малко ме увери.  
(Ангел Безергянов, от място: Г-н председател...) 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Само един момент, да ви съобщя, че са положителни 
становищата на комисиите. Да, г-н Безергянов? Като ръководител на групата. 
АНГЕЛ БЕЗЕРГЯНОВ: Г-н  Кръстанов, ще се възползвам от правото да поискам 10 
минути почивка от името на групата съветници. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: От ръководителя на групата съветници на ГЕРБ в 
Общинския съвет – 10 минути почивка, уважаеми колеги. 
 
 

* * * * * 

(След почивката: ) 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Уважаеми колеги, продължаваме нашата работа след 
почивката, поискана от ръководителя на групата на ГЕРБ в Общинския съвет г-н 
Ангел Безергянов. Имаме кворум. Както преди малко ви информирах, г-н кмета 
няма допълнения по следващите няколко докладни записки и ще се включи всеки 
момент в нашата работа. предлагам ви да започнем работа по точка 23 от нашия 
дневен ред. Докладна записка от г-н Мелемов относно продажба на поземлен имот 
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с идентификатор 69345.101.149,  образуващ урегулиран поземлен имот ІІІ, кв. 50 
по плана на с. Стойките, общ. Смолян. Както ви казах и преди почивката, по тази 
точка от дневния ред и трите постоянни комисии са изразили положително 
становище. Разкривам дискусия. Моля за въпроси, становища, съображения, за 
изказвания. Има ли желаещи да вземат отношение по тази точка? 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 по тази точка и преминаваме към поименно гласуване. 
 
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     – „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    – „за“ 
15. Коста Начев     – „за“ 
16. Костадин Василев     – „за“ 
17. Мариана Сивкова     – „за“ 
18. Мария Семерджиева    – отсъства 
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     – 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: 22 „за“, без „ против“ и „ въздържали се“) 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: С 22-ма „за“, без „против“ и „въздържали се“, приехме 
проекта за решение основно предложение по точка 23. 
 

Общинският съвет след като се запозна с докладната записка на Кмета на 
Община Смолян – НИКОЛАЙ ТОДОРОВ МЕЛЕМОВ, на основание чл. 8, ал. 9  и 
чл. 35, ал. 3 от Закона за общинската собственост във връзка с чл. 47 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 местна администрация 
прие 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

№ 625 
 

1.Допълва Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – 
общинска собственост за 2017 година приета с Решение № 346/16.12.2016 година 
на Общински съвет Смолян в Приложение № 2 – Разпоредителни сделки на 
основание 35, ал. 3 от Закона за общинската собственост, допълва ½ идеална част 
от поземлен имот с идентификатор 69345.101.149 (шест, девет, три, четири, пет, 
точка едно, нула, едно, точка, едно, четири, девет) целия с площ 526.00 /петстотин 
двадесет и шест/ кв.м. с начин на трайно ползване: Ниско застрояване (10m), трайно 
предназначение на територията: Урбанизирана, образуващ в УПИ ІІІ, кв. 50 по 
плана на с. Стойките, общ. Смолян, при граници: 69345.101.148, 69345.101.345, 
69345.101.150, 69345.101.351, актуван с Акт за частна общинска собственост № 
1907/ 21.09.2017 год., вписан в ЗС/ПВ под № 79, том VІ, дело 635/2017 год. 

2.Дава съгласие Община Смолян да продаде на Тодор Димитров Белев и 
Николай Димитров Белев ½ идеална част от поземлен имот с идентификатор 
69345.101.149 (шест, девет, три, четири, пет, точка едно, нула, едно, точка, едно, 
четири, девет) целия с площ 526.00 /петстотин двадесет и шест/ кв.м. с начин на 
трайно ползване: Ниско застрояване (10m), трайно предназначение на територията: 
Урбанизирана, образуващ в УПИ ІІІ, кв. 50 по плана на с. Стойките, общ. Смолян, 
при граници: 69345.101.148, 69345.101.345, 69345.101.150, 69345.101.351, актуван 
с Акт за частна общинска собственост № 1907/21.09.2017 год., вписан в ЗС/ПВ под   
№ 79, том VІ, дело 635/2017 год.,  на стойност  6 312,00 (шест хиляди триста и 
дванадесет) лева без ДДС. 

 3.Упълномощава Кмета на Община Смолян да извърши необходимите 
действия по изпълнение на горното решение. 
 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Преминаваме към точка 24, уважаеми колеги. 

 
ПО ДВАДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Продажба на  
Урегулиран поземлен имот ІV – 41, кв. 44 по плана на с. Полковник 
Серафимово, общ. Смолян. 

ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 
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ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Докладна записка от кмета на общината относно 
продажба на Урегулиран поземлен имот ІV – 41, кв. 44 по плана на с. Полковник 
Серафимово. Имате думата, уважаеми г-н кмете като вносител. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Благодаря. Няма какво да добавя. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Няма допълнения вносителя. Да ви информирам, 
колеги, че и трите постоянни комисии, които са обсъждали тази докладна записка, 
са се произнесли положително. Разкривам дискусия. Има ли желаещи да се 
изкажат? Предлагам ви да прекратим разисквания. 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 поименно, уважаеми колеги.  
 
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     – „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    – „за“ 
15. Коста Начев     – „за“ 
16. Костадин Василев     – „за“ 
17. Мариана Сивкова     – „за“ 
18. Мария Семерджиева    – отсъства 
19. Марияна Методиева    – „за“ 
20. Милен Журналов     – „за“ 
21. Милен Пачелиев     – отсъствал 
22. Михаил Генчев     – „за“ 
23. Петър Мирчев     – „за“ 
24. Салих Аршински     – отсъства 
25. Славка Каменова     – отсъства 
26. Стефан Сабрутев     – „за“ 
27. Стоян Иванов     – „за“ 
28. Филип Топов     – отсъства 
29. Юлия Кисьова     – „за“ 
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ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Моля, обявете резултата. 
(Виолета Бояджиева: 22 „за“, без „ против“ и „ въздържали се“) 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: С 22 „за“, без „против“ и без „въздържали се“, приехме 
проекта за решение основно предложение по точка 24. 
 
 

Общинският съвет след като се запозна с докладната записка на Кмета на 
Община Смолян – НИКОЛАЙ ТОДОРОВ МЕЛЕМОВ, на основание чл. 8, ал. 9  и 
чл. 35, ал. 3 от Закона за общинската собственост във връзка с чл. 47 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 

№ 626 
 

1. Допълва Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – 
общинска собственост за 2017 година приета с Решение № 346/16.12.2016 година 
на Общински съвет Смолян в Приложение № 2 – Разпоредителни сделки на 
основание 35, ал. 3 от Закона за общинската собственост, допълва Урегулиран 
поземлен имот ІV-41 с площ от 735.00 кв.м. (седемстотин тридесет и пет кв.м.), кв. 
44 по плана на с. Полковник Серафимово, общ. Смолян, при граници: улична 
регулация, УПИ V-52, УПИVІІ-44 и дере, актуван с Акт за частна общинска 
собственост № 1911/06.11.2017 год., вписан в Агенция по вписванията под № 97, 
том VІІ, дело № 758/2017 год. 

2. Дава съгласие Община Смолян да продаде на Иван Рангелов Стоянов и на 
Ана Тодорова Стоянова Урегулиран поземлен имот ІV-41, с площ от 735.00 кв.м. 
(седемстотин тридесет и пет кв.м.), кв. 44 по плана на с. Полковник Серафимово, 
общ. Смолян, при граници: улична регулация, УПИ V-52, УПИVІІ-44 и дере, 
актуван с Акт за частна общинска собственост № 1911/06.11.2017 год., вписан в 
Агенция по вписванията под № 97, том VІІ, дело № 758/2017 год.,  на стойност          
9 040 (девет хиляди и четиридесет) лева без ДДС. 

3. Упълномощава Кмета на Община Смолян да извърши необходимите 
действия по изпълнение на горното решение. 
 
ПО ДВАДЕСЕТ И ПЕТА 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: Преминаваме към точка 25, 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. Вносителят, г-н кмете, имате думата. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Благодаря. Няма какво да добавя. 
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ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Няма допълнения вносителя. Разкривам дискусия, като 
ви информирам, че постоянните комисии на Общинския съвет, които са се 
занимавали с тази докладна записка са изразили положително становище по нея. 
Имате думата, уважаеми колеги. 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. 
 
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     – „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    – „за“ 
15. Коста Начев     – „за“ 
16. Костадин Василев     – „за“ 
17. Мариана Сивкова     – „за“ 
18. Мария Семерджиева    – отсъства 
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     – отсъства 
26. Стефан Сабрутев     – „за“ 
27. Стоян Иванов     – „за“ 
28. Филип Топов     – отсъства 
29. Юлия Кисьова     – „за“ 

 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Моля, обявете резултата. 
(Виолета Бояджиева: 23 „за“, без „ против“ и „ въздържали се“) 
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ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: С 23 „за“, без „против“ и „въздържали се“, приехме 
проекта за решение по точка 25. 
 
 

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. 8, ал. 9  и чл. 36, ал. 1, т. 2 от Закона за 
общинската собственост във връзка  с чл.40, ал. 1, т. 3 и чл. 49, 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 

№ 627 
 

1.Допълва Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – 
общинска собственост за 2017 година приета с Решение № 346/16.12.2016 година 
на Общински съвет Смолян в Приложение № 3 – Разпоредителни сделки на 
основание чл. 36, ал. 1, т. 2 от Закона за общинската собственост, допълва поземлен 
имот с идентификатор 67653.923.573 (шест, седем, шест, пет, три, точка, девет, две, 
три, точка, пет, седем, три) с площ 37 (тридесет и седем) кв.м., целия участващ в 
УПИ ІХ-241 за производствени нужди, при граници: 67653.923.242 (шест, седем, 
шест, пет, три, точка, девет, две, три, точка, две, четири, две), 67653.923.170 (шест, 
седем, шест, пет, три, точка, девет, две, три, точка, едно, седем, нула), 67653.923.45 
(шест, седем, шест, пет, три, точка, девет, две, три, точка, четири, пет), актуван с 
Акт за частна общинска собственост № 1908/26.09.2017 год., вписан под № 80, том 
VІ, дело 636/2017 год. и поземлен имот с идентификатор 67653.923.572 (шест, 
седем, шест, пет, три, точка, девет, две, три, точка, пет, седем, две) с площ 85 
(осемдесет и пет) кв.м., трайно предназначение на територията: за хранително – 
вкусовата промишленост, трайно предназначение на територията: урбанизирана, 
целия участващ в УПИ ІХ-241 за производствени нужди, при граници: 
67653.923.242 (шест, седем, шест, пет, три, точка, девет, две, три, точка, две, 
четири, две), 67653.923.170 (шест, седем, шест, пет, три, точка, девет, две, три, 
точка, едно, седем, нула), 67653.923.241 (шест, седем, шест, пет, три, точка, девет, 
две, три, точка, две, четири, едно), актуван с Акт за частна общинска собственост 
№ 1909/ 26.09.2017 год., вписан под № 81, том VІ, дело 637/2017 год. 

2.Дава съгласие за прекратяване на съсобственост като Община Смолян 
продава на „ЗАСА МИКРОН“ ООД на поземлен имот с идентификатор 
67653.923.573 (шест, седем, шест, пет, три, точка, девет, две, три, точка, пет, седем, 
три) с площ 37 (тридесет и седем) кв.м., целия участващ в УПИ ІХ-241 за 
производствени нужди, при граници: 67653.923.242 (шест, седем, шест, пет, три, 
точка, девет, две, три, точка, две, четири, две), 67653.923.170 (шест, седем, шест, 
пет, три, точка, девет, две, три, точка, едно, седем, нула), 67653.923.45 (шест, седем, 
шест, пет, три, точка, девет, две, три, точка, четири, пет), актуван с Акт за частна 
общинска собственост № 1908/26.09.2017 год., вписан под № 80, том VІ, дело 
636/2017 год. на пазарна цена в размер на 1 258,00 (хиляда двеста петдесет и осем) 
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лева без ДДС и на поземлен имот с идентификатор 67653.923.572 (шест, седем, 
шест, пет, три, точка, девет, две, три, точка, пет, седем, две) с площ 85 (осемдесет 
и пет) кв.м., трайно предназначение на територията: за хранително – вкусовата 
промишленост, трайно предназначение на територията: урбанизирана, целия 
участващ в УПИ ІХ-241 за производствени нужди, при граници: 67653.923.242 
(шест, седем, шест, пет, три, точка, девет, две, три, точка, две, четири, две), 
67653.923.170 (шест, седем, шест, пет, три, точка, девет, две, три, точка, едно, 
седем, нула), 67653.923.241 (шест, седем, шест, пет, три, точка, девет, две, три, 
точка, две, четири, едно), актуван с Акт за частна общинска собственост № 
1909/26.09.2017 год., вписан под № 81, том VІ, дело 637/2017 год. на пазарна цена 
в размер на 2 890,00 (две хиляди осемстотин и деветдесет) лева без ДДС. 

3.Упълномощава Кмета на Община Смолян да извърши всички необходими 
правни и фактически действия по изпълнение на горното решение. 
 

 
ПО ДВАДЕСЕТ И ШЕСТА 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: 26 точка, уважаеми колеги, 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. Имате 
думата, г-н кмете. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Благодаря. Няма какво да добавя. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Няма допълнения вносителят. По тази точка от дневния 
ред са изразени положителни становища в постоянните комисии. Разкривам 
дискусия. Имате думата, колеги. Желаещи да се изкажат? 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: С 22 „за“, без „против“ и „въздържали се“, прекратихме 
разискванията и гласуваме поименно основно предложение от проекта за решение. 
 
Поименно гласуване на проекта за решение по т. 26 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    – отсъства 
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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    – отсъства 
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     – отсъства 
26. Стефан Сабрутев     – „за“ 
27. Стоян Иванов     – „за“ 
28. Филип Топов     – отсъства 
29. Юлия Кисьова     – отсъства 

 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Моля, обявете резултата. 
(Виолета Бояджиева: 22 „за“, без „ против“ и „ въздържали се“) 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: 22 „за“, без „против“ и „въздържали се“. Приехме 
проекта за решение по точка 26. 
 

Общинският съвет след като се запозна с докладната записка на Кмета на 
Община Смолян – НИКОЛАЙ ТОДОРОВ МЕЛЕМОВ, на основание чл. 8, ал. 9 и 
чл. 38, ал. 2 от Закона за общинската собственост във връзка с и 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 

№ 628 
 

1. Допълва Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – 
общинска собственост за 2017 година приета с Решение № 346/16.12.2016 година 
на Общински съвет Смолян в Приложение № 4 – Разпоредителни сделки на 
основание чл. 37 и чл. 38 от Закона за общинската собственост, както следва 54,78 
(петдесет и четири цяло седемдесет и осем) кв.м., а именно пристрояване за 
жилище, в това число 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, 
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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 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. 

2. 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. 

3. Упълномощава Кмета на Община Смолян да извърши необходимите 
действия по изпълнение на горното решение. 
 
 
ПО ДВАДЕСЕТ И СЕДМА 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 67653.912.176. 

ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 
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ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Точка 27, уважаеми колеги. 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 67653.912.176. Имате 
думата, уважаеми г-н кмет. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Благодаря, няма какво да добавя. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Информирам ви, колеги, че становищата на комисиите 
са положителни. Разкривам дискусия. Има ли желаещи да се изкажат? 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 с“. Прекратихме 
разискванията. Гласуваме поименно, колеги, основното предложение проекта за 
решение.  
 
Поименно гласуване на проекта за решение по т. 27 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    – отсъства 
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    – отсъства 
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     – отсъства 
26. Стефан Сабрутев     – „за“ 
27. Стоян Иванов     – „за“ 
28. Филип Топов     – отсъства 
29. Юлия Кисьова     – отсъства 
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ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Моля, обявете резултата. 
(Виолета Бояджиева: 22 „за“, без „ против“ и „ въздържали се“) 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: 22 „за“, без „против“ и „въздържали се“. Приехме с 
поименно гласуване решение по 27 точка от дневния ред. 

 
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. 8, ал. 9 и 
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 

№ 629 
 

1. Обявява от публична общинска собственост в частна общинска 
собственост, поради отпаднало предназначение - 28 кв.м. от поземлен имот с 
идентификатор 67653.912.176 с площ 385 (триста осемдесет и пет) кв.м., начин на 
трайно ползване: за второстепенна улица, трайно предназначение на територията: 
урбанизирана, кв. 32 по плана на гр. Смолян, кв. Горно Смолян, съгласно скица-
проект за промяна на граници на поземлен имот с идентификатор 67653.912.176.  

2. Допълва Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – 
общинска собственост за 2017 година приета с Решение № 346/16.12.2016 година 
на Общински съвет Смолян в Приложение № 5 – Разпоредителни сделки на 
основание чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от от Закона за устройство на територията, допълва 
28 кв.м. от поземлен имот с идентификатор 67653.912.176 с площ 385 (триста 
осемдесет и пет) кв.м., начин на трайно ползване: за второстепенна улица, трайно 
предназначение на територията: урбанизирана, кв. 32 по плана на гр. Смолян, кв. 
Горно Смолян. 

3. Дава съгласие за сключване на предварителен договор с Митко Тихомиров 
Зидаров по реда на чл. 15, ал. 3, и ал. 5 от Закона за устройства на територията. 

4. Упълномощава Кмета на Община Смолян да сключи предварителен 
договор със Митко Тихомиров Зидаров за продажба на 28 кв.м. от поземлен имот с 
идентификатор 67653.912.176 с площ 385 (триста осемдесет и пет) кв.м., начин на 
трайно ползване: за второстепенна улица, трайно предназначение на територията: 
урбанизирана, кв. 32 по плана на гр. Смолян, кв. Горно Смолян на пазарна оценка 
от 728,00 (седемстотин двадесет и осем) лева, без ДДС. 

5. След влизане в сила на изменението на Подробният устройствен план и 
плащане на цената, да сключи окончателен договор. 

 
ПО ДВАДЕСЕТ И ОСМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Сключване на 
предварителен договор по реда на чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ с Кирил Иванов 
Асенов, Венера Георгиева Асенова и Кирил Кирилов Асенов. 

ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 
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ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: 28 точка, уважаеми колеги. Докладна записка от кмета 
на общината относно сключване на предварителен договор по реда на чл. 15, ал. 3 
и ал. 5 от ЗУТ с Кирил Иванов Асенов, Венера Георгиева Асенова и Кирил Кирилов 
Асенов. Имате думата, уважаеми г-н кмете, като вносител. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Благодаря. Няма какво да добавя. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Информирам ви, колеги, че и трите комисии, които са 
се занимавали с тази докладна записка, са изразили положително становище. 
Разкривам дискусия, уважаеми колеги. Имате думата. Г-н Ангел Безергянов. 
АНГЕЛ БЕЗЕРГЯНОВ: Уважаеми г-н председател на Общинския съвет, уважаеми 
г-н кмет на Община Смолян, уважаеми колеги кметове на кметства и населени 
места, колеги общински съветници! Уважаеми представители на масмедиите! По 
принцип ще подкрепя въпросната докладна, но имам само един такъв въпрос. Дали 
евентуално имаме информация във въпросните имоти дали се извършват някакви 
строително-монтажни работи в момента и ако може или г-жа Цекова, или от 
строителната дирекция някой да ни информира?. Евентуално, ако нямаме такива 
данни, може ли да се ангажираме да ни бъде отговорено? Благодаря. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Благодаря ви, г-н Безергянов. Г-н кмете, вие или някой 
от вашите? 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Не съм ходил там, не знам. Г-жо Цекова, има ли? 
(Мариана Цекова, от място: Не съм ходила, не знам.) 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Ами иди, провери. Това няма някакво практическо 
значение. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Както каза г-н кмета, това няма някакво практическо 
значение. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Цекова ще провери и ще каже. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Други? Инж. Цекова се ангажира да провери дали има 
някакво СМР там. Други колеги желаещи да вземат отношение? Въпроси, 
становища, изказвания? 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-ма „за“, без „против“ и „въздържали се“. Гласуваме, 
уважаеми колеги, проекта за решение по точка 28, основно предложение, 
поименно. 
 

Поименно гласуване на проекта за решение по т. 28 от дневния ред: 
1. Ангел Безергянов     – „въздържал се“ 
2. Анита Чолакова    – „въздържала се“ 
3. Валентин Кюлхански    – „за“ 
4. Валентин Цолов     – „за“ 
5. Данчо Киряков     – „за“ 
6. Димитър Кръстанов    – „за“ 
7. Димитър Николов     – „въздържал се“ 
8. Екатерина Гаджева    – отсъства 
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9. Елисавета Лободова    – „за“ 
10. Ивайло Халваджиев    – „въздържал се“ 
11. Иван Пищалов     – „за“ 
12. Илия Томов     – „за“ 
13. Кирил Асенов     – отсъства 
14. Кирил Хаджихристев    – „за“ 
15. Коста Начев     – „за“ 
16. Костадин Василев     – „въздържал се“ 
17. Мариана Сивкова     – „въздържала се“ 
18. Мария Семерджиева    – отсъства 
19. Марияна Методиева    – „за“ 
20. Милен Журналов     – „въздържал се“ 
21. Милен Пачелиев     – „за“ 
22. Михаил Генчев     – „за“ 
23. Петър Мирчев     – „въздържал се“ 
24. Салих Аршински     – отсъства 
25. Славка Каменова     – отсъства 
26. Стефан Сабрутев     – „за“ 
27. Стоян Иванов     – „за“ 
28. Филип Топов     – отсъства 
29. Юлия Кисьова     – отсъства 

ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Моля, обявете резултата. 
(Виолета Бояджиева: 14 „за“, „ против“ няма, „ въздържали се“ 8.) 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: 14 „за“, без „против“, с 8 „въздържали се“, 22-ма души 
в залата, решението не се приема. 
 

Общинският съвет след като се запозна с докладната записка на Кмета на 
Община Смолян – НИКОЛАЙ ТОДОРОВ МЕЛЕМОВ, поради неизпълнено 
условие на чл. 27, ал. 4 във връзка с 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 

№ 630 
 

1.Не приема проекта за решение относно сключване на предварителен договор 
по реда на чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ с Кирил Иванов Асенов, Венера Георгиева 
Асенова и Кирил Кирилов Асенов. 

 
 
ПО ДВАДЕСЕТ И ДЕВЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Изкупуване на 
недвижим поземлен имот с идентификатор 67653.916.265 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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ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: По точка 29, уважаеми колеги. Докладна записка от 
кмета на общината, изкупуване на недвижим поземлен имот с идентификатор 
67653.916.265 по кадастралната карта на гр. Смолян на основание чл. 199 от ЗУТ 
във връзка с чл. 33 от Закона за собствеността.  
(Коментар на Михаил Генчев от място /не се чува.) 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Г-н Генчев, искате да кажете нещо? Имате думата, г-н 
кмете, като вносител. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Няма какво да добавя. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Няма допълнения вносителят. По принцип 29 точка 
също е с изразено положително становище от трите комисии, които са я обсъждали. 
Разкривам дискусия, уважаеми колеги. Моля за отношение. Не виждам желаещи да 
се изкажат. Предлагам ви да прекратим разискванията. Моля общинските 
съветници, които са съгласни, да гласуват. Колеги, да се концентрираме върху 
ангажиментите ни в момента. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 21, „ПРОТИВ“ – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: 21 „за“, без „против“ и „въздържали се“. Прекратихме 
разискванията по точка 29. Гласуваме, колеги, поименно проекта за решение 
основно предложение. 
 
Поименно гласуване на проекта за решение по т. 29 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    – 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    – отсъства 
19. Марияна Методиева    – „за“ 
20. Милен Журналов     – „за“ 
21. Милен Пачелиев     – „за“ 
22. Михаил Генчев     – отсъства 
23. Петър Мирчев     – „за“ 
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24. Салих Аршински     – отсъства 
25. Славка Каменова     – отсъства 
26. Стефан Сабрутев     – „за“ 
27. Стоян Иванов     – „за“ 
28. Филип Топов     – отсъства 
29. Юлия Кисьова     – отсъства 

 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Моля, обявете резултата. 
(Виолета Бояджиева: 20 „за“, без „ против“ и „ въздържали се“) 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: 20 „за“, без „против“ и „въздържали се“, приемаме 
проекта за решение по точка 29. 
 

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. 8, 
ал. 1 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл. 199 от Закона за 
устройство на територията, чл. 33 от Закона за собствеността прие 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

№ 631 
 

1. Отказва да изкупи от Емил Асенов Горанов и Юлия Асенова Хаджийска, 
собственият им недвижим имот представляващ поземлен имот с идентификатор 
67653.916.265 целия с площ 687 (шестстотин осемдесет и седем) кв.м., трайно 
предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване:за друг 
вид застрояване по кадастралната карта на     гр. Смолян, одобрена със Заповед № 
РД-18-14/10.05.2005 год. на ИД на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, 
при граници: п.и. 67653.916.266,  п.и. 67653.916.267, п. и. 67653.916.262, п.и. 
67653.916.278, п.и. 67653.916.264, участващ в УПИ VІІ – озеленяване, УПИ ХVІ-
1945, УПИ ХVІІ-2274, кв.137 по плана на гр. Смолян за предлаганата сума за 
изкупуване в размер 10 000,00 (десет хиляди) лева. 

 2. Упълномощава Кмета на Община Смолян да издаде необходимия за целта 
документ /писмен отказ/, удостоверяващ отказа на Общински съвет-Смолян за 
изкупуване на поземлен имот цитиран в точка 1. 
 
 
ПО ТРИДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Отдаване под наем на част от 
поземлен имот публична общинска собственост с идентификатор 67653.1.669 
по кадастрална карта на гр. Смолян, 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: Преминаваме нататък. Точка 30-та от нашия дневен ред. 
Докладна записка от кмета на общината относно отдаване под наем на част от 
поземлен имот публична общинска собственост с идентификатор 67653.1.669 по 
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кадастрална карта на гр. Смолян, чрез публичен търг с тайно наддаване по реда на 
чл. 14 ал. 7 от Закона за общинската собственост. Г-н кмете, като вносител? 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Благодаря, няма какво да добавя. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Няма допълнения вносителя. По 30-та точка 
положителни становища на постоянните комисии. Разкривам дискусия. Има ли 
желаещи да се изкажат? Не виждам. Предлагам ви да прекратим разискванията. 
Моля общинските съветници, които са съгласни, да гласуват.  
ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 19, „ПРОТИВ“ – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: 19 „за“, без „против“ и „въздържали се“. Прекратихме 
разискванията. Гласуваме поименно проекта за решение основно предложение по 
точка 30. 
 
Поименно гласуване на проекта за решение по т. 30 от дневния ред: 

1. Ангел Безергянов     – „за“ 
2. Анита Чолакова    – „за“ 
3. Валентин Кюлхански    – отсъства 
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    – отсъства 
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     – отсъства 
26. Стефан Сабрутев     – „за“ 
27. Стоян Иванов     – „за“ 
28. Филип Топов     – отсъства 
29. Юлия Кисьова     – отсъства 
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ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Моля, обявете резултата. 
(Виолета Бояджиева: 19 „за“, без „ против“ и „ въздържали се“) 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: С 19 „за“, без „против“ и „въздържали се“, приехме 
проекта за решение по точка 30. 
 

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 

№ 632 
 

1. Дава съгласие за откриване на публичен търг с тайно наддаване за отдаване 
под наем на част от поземлен имот с използваема площ  2 350 кв.м.  от поземлен 
имот с идентификатор 67653.1.669 целия с площ от 6 739 (шест хиляди седемстотин 
тридесет и девет) кв.м , с начин на трайно ползване: за друг вид застрояване, трайно 
предназначение на територията урбанизирана, актуван с Акт за публична  
общинска собственост № 1150/19.12.2014год., вписан в Служба по вписванията – 
Смолян под №165, том VІII, н.д. 630, вх. регистър 2552/19.12.2014г., парт. №12135,  
попадаща в УПИ II – паркинг, кв. 6 по плана на гр. Смолян, КК Пампорово, 
туристическо ядро „Студенец“ – съгласно приложения проект (част пътна, чертеж 
транспортна схема). 

2. Минималната тръжна цена за наемния период от датата на сключване на 
договора до 01.04.2018 г.  е в размер на 10 000 лева, без  ДДС . 

3. Възлага на кмета на Община Смолян или упълномощено от него лице да 
извърши всички необходими процедури по подготовката и провеждането на 
публичния търг, да утвърди спечелилия участник и да подпише договор за отдаване 
под наем за срок  до 01.04.2018 г.  

4. На основание чл. 60, ал. 1 от АПК допуска предварително изпълнение на 
решението. 
 
 
ПО ТРИДЕСЕТ И ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Отдаване под наем на 
части от имоти публична общинска собственост по реда на Закона за 
общинската собственост. 

ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 
 

ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Точка 31 от нашия дневен ред. Докладна записка от 
кмета на общината относно отдаване под наем на части от имоти публична 
общинска собственост по реда на Закона за общинската собственост. Имате думата, 
г-н кмете. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Няма какво да добавя. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Няма допълнения вносителя. Положителни са 
становищата на комисиите. Разкривам дискусия, уважаеми колеги. Има ли 
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желаещи да се изкажат? Не виждам. Предлагам ви да прекратим разискванията. 
Моля общинските съветници, които са съгласни, да гласуват. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 19, „ПРОТИВ“ – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: 19 „за“, без „против“ и „въздържали се“. Прекратихме 
разискванията. Преминаваме към гласуване поименно на проекта за решение 
основно предложение.  
 
Поименно гласуване на проекта за решение по т. 31 от дневния ред: 

1. Ангел Безергянов     – „за“ 
2. Анита Чолакова    – „за“ 
3. Валентин Кюлхански    – отсъства 
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    – отсъства 
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     – отсъства 
26. Стефан Сабрутев     – „за“ 
27. Стоян Иванов     – „за“ 
28. Филип Топов     – отсъства 
29. Юлия Кисьова     – отсъства 

 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Моля, обявете резултата. 
(Виолета Бояджиева: 19 „за“, без „ против“ и „ въздържали се“) 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: С 19 „за“, без „против“ и „въздържали се“, приехме 
проекта за решение по точка 31. 
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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 

№ 633 
 

І. Дава съгласие Кмета на Община Смолян да отдаде под наем чрез публичен 
търг с тайно наддаване следните обекти публична общинска собственост, като 
минималната цена за отдаване под наем се определя съгласно  Приложение №2 от 
Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги 
в община Смолян, Раздел V. Тарифа за определяне на месечния наем за един 
квадратен метър при отдаване под наем на общински имоти, както следва : 

1.Помещение с площ 16,50 кв.м. за банков офис, находящо се на І етаж в 
масивна сграда с идентификатор 83274.501.383.1, с предназначение: 
административна, делова сграда, попадаща в имот с идентификатор 83274.501.383, 
по кадастрална карта на с. Широка лъка, образуващ УПИ V- За СОНС и ПТТ, кв. 
22, актувана с АОС № 427/03.01.2001 г., вписан в Служба по вписванията–Смолян 
под № 32, том Х, НД 2090, вх.регистър № 2713/22.ХІІ.2004 г.; (Банков офис, втора 
зона, за селища с население до 500 жители - намаление с 30 % ) или 10,50 лв. за 
един кв.м.. 

2.Помещение № 9 с площ 93,60 кв.м. за склад, находящо се в подземен 
паркинг, разположен в имот с идентификатор 67653.918.45 по кадастрална карата 
на гр.Смолян, актуван с Акт за публична общинска собственост № 1041/13.06.2012 
г. , вписан в службата по вписвания с Акт № 136, том ІІІ, дело № 567/19.06.2012 г. 
с вх.№ 1005/2012, парт.№ 17516 (т.19 Складове  и други обслужващи площи -1,70 
за кв.м.)  

3. Помещения разположени на І етаж с обща площ 57,53 кв.м. в това число 
помещение за търговия с обща площ 39,75 кв.м., обслужващи помещения и 
складове с площ – 17,78 кв.м. всички находящи се в поземлен имот с 
идентификатор 68521.504.8 с площ 295 кв.м. с трайно предназначение на 
територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: За друг обществен обект, 
комплекс, ведно с масивна сграда с идентификатор 68521.504.8.1 на три етажа с 
предназначение: административна делова сграда, актувани с АОС № 1056/ 
16.07.2012 г. вписан в службата по вписванията с акт № 134, том ІV, дело № 765 от 
2012 г. вх. № 1288/ 20.07.2012 г. парт. № 19450 (Помещения за търговия и складове, 
втора зона, за селища с население до 100 жители - намаление с 50 % или 2,25 лв. 
за един кв.м.). 

ІІ. Упълномощава кмета на община Смолян да проведе публични търгове с 
тайно наддаване за отдаване под наем на горецитираните обекти и да сключи 
договори за наем със срок  от 5 години. 
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ПО ТРИДЕСЕТ И ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Отдаване под наем на 
помещение частна общинска собственост, чрез публичен търг с тайно 
наддаване по реда на Закона за общинската собственост. 

ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 
 

 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: 32 точка от дневния ред, уважаеми колеги. Докладна 
записка от кмета на общината относно отдаване под наем на помещение 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: Благодаря ви. Няма допълнения кметът. По 32 точка 
положителни становища на комисиите. Разкривам дискусия. Желаещи да вземат 
отношение? Не виждам. Предлагам ви да прекратим разискванията. Моля 
общинските съветници, които са съгласни, да гласуват. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 18, „ПРОТИВ“ – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: 18 „за“, без „против“ и „въздържали се“. Прекратихме 
разискванията. Гласуваме поименно проекта за решение основно предложение. 
 
Поименно гласуване на проекта за решение по т. 32 от дневния ред: 

1. Ангел Безергянов     – „за“ 
2. Анита Чолакова    – „за“ 
3. Валентин Кюлхански    – не участва в гласуването 
4. Валентин Цолов     – „за“ 
5. Данчо Киряков     – отсъства 
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    – „за“ 
15. Коста Начев     – „за“ 
16. Костадин Василев     – „за“ 
17. Мариана Сивкова     – „за“ 
18. Мария Семерджиева    – отсъства 
19. Марияна Методиева    – „за“ 
20. Милен Журналов     – „за“ 
21. Милен Пачелиев     – „за“ 
22. Михаил Генчев     – отсъства 
23. Петър Мирчев     – „за“ 
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24. Салих Аршински     – отсъства 
25. Славка Каменова     – отсъства 
26. Стефан Сабрутев     – „за“ 
27. Стоян Иванов     – „за“ 
28. Филип Топов     – отсъства 
29. Юлия Кисьова     – отсъства 

 
 (Виолета Бояджиева: Не разбрах г-н Кюлхански гласува или не?) 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Г-н Кюлхански – при мен се чу едно тихо „ за“. При вас? 
(Виолета Бояджиева: Не е гласувал.) 
(Валентин Кюлхански, от място: Не съм гласувал.) 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Г-н Кюлхански не участва в гласуването. Моля да ме 
извините, в такъв случай. И така, обявете резултата. 
(Виолета Бояджиева: 19 „за“, без „ против“ и „ въздържали се“.)  
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: 19 „за“, без „против“ и „въздържали се“. Приемаме 
проекта за решение по точка 32 от нашия дневен ред. 
 

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 и чл. 26 от Наредбата за реда за 
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и чл. 21, ал. 1 т. 
8 ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация прие 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

№ 634 
 

І. 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 V. Тарифа за определяне на месечния наем за един квадратен метър 
при отдаване под наем на общински имоти т. 4 – Продажба на лекарства,  втора 
зона (за селища с население над 500 жители - намаление с 30 % ) или  1,68  ст. за 
един кв.м.,  както следва : 

1. Помещение частна общинска собственост с площ 20.50 кв.м, находящо се  
на първи етаж в сграда разположена в поземлен имот с идентификатор 
49014.501.417 за Аптека, актувано с Акт за частна общинска собственост № 1611/ 
04.08.2011 г. вписан в службата по вписвания под № 200,том ІV,н.д.831, 
вх.р.1333/09.08.2011 г. 

ІІ. Възлага на Кмета на Община Смолян да извърши всички необходими 
процедури по подготовката и провеждането на  публичния търг с тайно наддаване, 
да утвърди спечелилият  участник и да сключи договор за отдаване под наем за 
срок от 5 (пет ) години. 
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ПО ТРИДЕСЕТ И ТРЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Отдаване под наем на 
помещения частна общинска собственост разположени в самостоятелен обект 
с идентификатор 67653.915.333.1.8 и самостоятелен обект с идентификатор 
67653.915.333.1.9, находящи се в сграда с идентификатор 67653.915.333.1, 
разположена в поземлен имот с идентификатор 67653.915.333, Урегулиран 
поземлен имот І – Редакция, кв. 155 по ПУП на гр. Смолян, община Смолян, 
чрез публичен търг с тайно наддаване по реда на Закона за общинската 
собственост. 

ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 
 

 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: 33-та точка, уважаеми колеги. Докладна записка от 
кмета на общината относно отдаване под наем на помещения частна общинска 
собственост, разположени в самостоятелен обект с идентификатор 
67653.915.333.1.8 и самостоятелен обект с идентификатор 67653.915.333.1.9, 
находящи се в сграда с идентификатор 67653.915.333.1, разположена в поземлен 
имот с идентификатор 67653.915.333, Урегулиран поземлен имот І – Редакция, кв. 
155 по Подробен устройствен план на гр. Смолян, община Смолян, чрез публичен 
търг с тайно наддаване по реда на Закона за общинската собственост. Г-н кмете, 
имате думата като вносител. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Благодаря. Няма какво да добавя. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Няма допълнения кмета. Положителни становища на 
комисиите. Разкривам дискусия по точка 33, уважаеми колеги. Желаещи да се 
изкажат? Не виждам. Предлагам ви да прекратим разискванията. Моля общинските 
съветници, които са съгласни, да гласуват. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 20, „ПРОТИВ“ – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: 20 „за“, без „против“ и „въздържали се“. Прекратихме 
разискванията. Гласуваме поименно основно предложение проект за решение.  
 
Поименно гласуване на проекта за решение по т. 33 от дневния ред: 

1. Ангел Безергянов     – „за“ 
2. Анита Чолакова    – „за“ 
3. Валентин Кюлхански    – „за“ 
4. Валентин Цолов     – „за“ 
5. Данчо Киряков     – отсъства 
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    – „за“ 
15. Коста Начев     – „за“ 
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16. Костадин Василев     – „за“ 
17. Мариана Сивкова     – „за“ 
18. Мария Семерджиева    – отсъства 
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     – отсъства 
26. Стефан Сабрутев     – „за“ 
27. Стоян Иванов     – „за“ 
28. Филип Топов     – отсъства 
29. Юлия Кисьова     – отсъста 

 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Моля, обявете резултата. 
(Виолета Бояджиева: 20 „за“, без „ против“ и „ въздържали се“) 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: С 20 „за“, без „против“ и „въздържали се“, приехме 
проекта за решение по точка 33. 
 

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 
ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация прие 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

№ 635 
 

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 V. Тарифа за определяне на месечния наем за един 
квадратен метър при отдаване под наем на общински имоти,  както следва : 

1.Помещение № 6 с площ 27,30 кв.м., за офис находящо се на трети  
самостоятелен обект с идентификатор 67653.915.333.1.9, в сграда с идентификатор 
67653.915.333.1, разположена в поземлен имот с идентификатор 67653.915.333, 
Урегулиран поземлен имот І – Редакция, кв. 155 по ПУП на гр. Смолян, община 
Смолян, актуван с Акт за частна общинска собственост № 1902/14.07.2017 год., 
вписан в Служба по вписванията – Смолян под №103, том ІV, н.д. 424 от 2017 г. с 
начален месечен наем съгласно Раздел III, т.12 административни офиси за фирми 
със стопанска дейност, първа зона 4,50 лв. за един кв.м. 

2.Помещение № 7 с площ 13,03 кв.м., за офис находящо се на трети в 
самостоятелен обект с идентификатор 67653.915.333.1.9, в сграда с идентификатор 
67653.915.333.1, разположена в поземлен имот с идентификатор 67653.915.333, 
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Урегулиран поземлен имот І – Редакция, кв. 155 по ПУП на гр. Смолян, община 
Смолян, актуван с Акт за частна общинска собственост № 1902/14.07.2017 год., 
вписан в Служба по вписванията – Смолян под №103, том ІV, н.д. 424 от 2017г. с 
начален месечен наем съгласно Раздел III, т.12 административни офиси за фирми 
със стопанска дейност, първа зона 4,50 лв. за един кв.м. 

3.Помещение № 8 с площ 12,80 кв.м., за офис находящо се на трети в 
самостоятелен обект с идентификатор 67653.915.333.1.9, в сграда с идентификатор 
67653.915.333.1, разположена в поземлен имот с идентификатор 67653.915.333, 
Урегулиран поземлен имот І – Редакция, кв. 155 по ПУП на гр. Смолян, община 
Смолян, актуван с Акт за частна общинска собственост № 1902/14.07.2017 год., 
вписан в Служба по вписванията – Смолян под № 103, том ІV, н.д. 424 от 2017г. с 
начален месечен наем съгласно Раздел III, т.12 административни офиси за фирми 
със стопанска дейност, първа зона 4,50 лв. за един кв.м. 

4.Помещение № 9 с площ 12,68 кв.м., за офис находящо се на трети в 
самостоятелен обект с идентификатор 67653.915.333.1.9, в сграда с идентификатор 
67653.915.333.1, разположена в поземлен имот с идентификатор 67653.915.333, 
Урегулиран поземлен имот І – Редакция, кв. 155 по ПУП на гр. Смолян, община 
Смолян, актуван с Акт за частна общинска собственост № 1902/14.07.2017 год., 
вписан в Служба по вписванията – Смолян под №103, том ІV, н.д. 424 от 2017г. с 
начален месечен наем съгласно Раздел III, т.12 административни офиси за фирми 
със стопанска дейност, първа зона 4,50 лв. за един кв.м. 

5.Помещение № 10 с площ 11,98 кв.м., за офис находящо се на трети в 
самостоятелен обект с идентификатор 67653.915.333.1.9, в сграда с идентификатор 
67653.915.333.1, разположена в поземлен имот с идентификатор 67653.915.333, 
Урегулиран поземлен имот І – Редакция, кв. 155 по ПУП на гр. Смолян, община 
Смолян, актуван с Акт за частна общинска собственост № 1902/14.07.2017 год., 
вписан в Служба по вписванията – Смолян под №103, том ІV, н.д. 424 от 2017г. с 
начален месечен наем съгласно Раздел III, т. 12 административни офиси за фирми 
със стопанска дейност, първа зона 4,50 лв. за един кв.м. 

6.Помещение № 11 с площ 12,31 кв.м., за офис находящо се на трети в 
самостоятелен обект с идентификатор 67653.915.333.1.9, в сграда с идентификатор 
67653.915.333.1, разположена в поземлен имот с идентификатор 67653.915.333, 
Урегулиран поземлен имот І – Редакция, кв. 155 по ПУП на гр. Смолян, община 
Смолян, актуван с Акт за частна общинска собственост № 1902/14.07.2017 год., 
вписан в Служба по вписванията – Смолян под №103, том ІV, н.д. 424 от 2017 г. с 
начален месечен наем съгласно Раздел III, т.12 административни офиси за фирми 
със стопанска дейност, първа зона 4,50 лв. за един кв.м. 

7.Помещения № 5 и № 12 с обща площ 89,38 кв.м., за офис находящо се на 
трети в самостоятелен обект с идентификатор 67653.915.333.1.9, в сграда с 
идентификатор 67653.915.333.1, разположена в поземлен имот с идентификатор 
67653.915.333, Урегулиран поземлен имот І – Редакция, кв. 155 по ПУП на гр. 
Смолян, община Смолян, актуван с Акт за частна общинска собственост № 
1902/14.07.2017 год., вписан в Служба по вписванията – Смолян под №103, том ІV, 
н.д. 424 от 2017г. с начален месечен наем съгласно Раздел III, т.12 административни 
офиси за фирми със стопанска дейност, първа зона 4,50 лв. за един кв.м. 
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8.Помещение № 4 с площ 20,31 кв.м., за офис находящо се на трети в 
самостоятелен обект с идентификатор 67653.915.333.1.9, в сграда с идентификатор 
67653.915.333.1, разположена в поземлен имот с идентификатор 67653.915.333, 
Урегулиран поземлен имот І – Редакция, кв. 155 по ПУП на гр. Смолян, община 
Смолян, актуван с Акт за частна общинска собственост № 1902/14.07.2017 год., 
вписан в Служба по вписванията – Смолян под № 103, том ІV, н.д. 424 от 2017г. с 
начален месечен наем съгласно Раздел III, т.12 административни офиси за фирми 
със стопанска дейност, първа зона 4,50 лв. за един кв.м. 

9.Помещение № 3 с площ 22,60 кв.м., за офис находящо се на трети етаж в 
самостоятелен обект с идентификатор 67653.915.333.1.9, в сграда с идентификатор 
67653.915.333.1, разположена в поземлен имот с идентификатор 67653.915.333, 
Урегулиран поземлен имот І – Редакция, кв. 155 по ПУП на гр. Смолян, община 
Смолян, актуван с Акт за частна общинска собственост № 1902/14.07.2017 год., 
вписан в Служба по вписванията – Смолян под №103, том ІV, н.д. 424 от 2017 г. с 
начален месечен наем съгласно Раздел III, т.12 административни офиси за фирми 
със стопанска дейност, първа зона 4,50 лв. за един кв.м. 

10.Помещение № 2 с площ 10,81 кв.м., за офис находящо се на трети етаж в 
самостоятелен обект с идентификатор 67653.915.333.1.9, в сграда с идентификатор 
67653.915.333.1, разположена в поземлен имот с идентификатор 67653.915.333, 
Урегулиран поземлен имот І – Редакция, кв. 155 по ПУП на гр. Смолян, община 
Смолян, актуван с Акт за частна общинска собственост № 1902/14.07.2017 год., 
вписан в Служба по вписванията – Смолян под №103, том ІV, н.д. 424 от 2017 г. с 
начален месечен наем съгласно Раздел III, т.12 административни офиси за фирми 
със стопанска дейност, първа зона 4,50 лв. за един кв.м. 

11.Помещение № 5 с площ 11,58 кв.м., за офис находящо се на втори етаж в 
самостоятелен обект с идентификатор 67653.915.333.1.9, в сграда с идентификатор 
67653.915.333.1, разположена в поземлен имот с идентификатор 67653.915.333, 
Урегулиран поземлен имот І – Редакция, кв. 155 по ПУП на гр. Смолян, община 
Смолян, актуван с Акт за частна общинска собственост № 1902/14.07.2017 год., 
вписан в Служба по вписванията – Смолян под № 103, том ІV, н.д. 424 от 2017 г. с 
начален месечен наем съгласно Раздел III, т.12 административни офиси за фирми 
със стопанска дейност, първа зона 4,50 лв. за един кв.м. 

12.Помещение № 4 с площ 11,49 кв.м., за офис находящо се на втори етаж в 
самостоятелен обект с идентификатор 67653.915.333.1.9, в сграда с идентификатор 
67653.915.333.1, разположена в поземлен имот с идентификатор 67653.915.333, 
Урегулиран поземлен имот І – Редакция, кв. 155 по ПУП на гр. Смолян, община 
Смолян, актуван с Акт за частна общинска собственост № 1902/14.07.2017 год., 
вписан в Служба по вписванията – Смолян под №103, том ІV, н.д. 424 от 2017 г. с 
начален месечен наем съгласно Раздел III, т.12 административни офиси за фирми 
със стопанска дейност, първа зона 4,50 лв. за един  кв.м. 

13.Помещение № 2 с площ 18,51 кв.м., за търговия с промишлени стоки, 
находящо се на втори етаж в самостоятелен обект с идентификатор 
67653.915.333.1.9, в сграда с идентификатор 67653.915.333.1, разположена в 
поземлен имот с идентификатор 67653.915.333, Урегулиран поземлен имот І – 
Редакция, кв. 155 по ПУП на гр. Смолян, община Смолян, актуван с Акт за частна 
общинска собственост № 1902/14.07.2017 год., вписан в Служба по вписванията – 
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Смолян под №103, том ІV, н.д. 424 от 2017г. с начален месечен наем съгласно 
Раздел I, т.1 продажба на промишлени стоки , първа зона 5,50 лв. за един кв.м. 

14.Помещение № 1 с площ 20,16 кв.м., за склад находящо се на втори етаж в 
самостоятелен обект с идентификатор 67653.915.333.1.9, в сграда с идентификатор 
67653.915.333.1, разположена в поземлен имот с идентификатор 67653.915.333, 
Урегулиран поземлен имот І – Редакция, кв. 155 по ПУП на гр. Смолян, община 
Смолян, актуван с Акт за частна общинска собственост № 1902/14.07.2017 год., 
вписан в Служба по вписванията – Смолян под №103, том ІV, н.д. 424 от 2017г. с 
начален месечен наем съгласно Раздел III, т.19 складове и други обслужващи 
площи, първа зона 1,70 лв. за един кв.м. 

15. Самостоятелен обект с идентификатор 67653.915.333.1.8 с обща площ 
393,96 кв.м., за услуги на населението, находащ се в сграда с идентификатор 
67653.915.333.1, разположена в поземлен имот с идентификатор 67653.915.333, 
Урегулиран поземлен имот І – Редакция, кв. 155 по ПУП на гр. Смолян, община 
Смолян, актуван с Акт за частна общинска собственост № 1901/14.07.2017 год., 
вписан в Служба по вписванията – Смолян под №105, том ІV, н.д. 426 от 2017г. с 
начален месечен наем съгласно Раздел III първа зона , т. 9 услуги на населението- 
1,40 лв. на кв. метър, т.19 складове и други обслужващи площи - 1,70 лв. за един 
кв.м..                                                       

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, като разходите за електроенергия, вода, 
интернет и общи части се поемат от наемателите. 
 
ПО ТРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Учредяване 
безвъзмездно право на ползване върху имот частна общинска собственост за 
поставяне на автоматична метеорологична станция /включваща 
автоматични метеорологични уреди, видеокамера за откриване на огнища на 
пожари, както и слънчев панел за захранване/, монтирана върху кула от 
решетъчен тип по реда на Закона за общинската собственост. 

ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 
 

ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Точка 34. Докладна записка от кмета на общината 
относно учредяване безвъзмездно право на ползване върху имот частна общинска 
собственост за поставяне на автоматична метеорологична станция (включваща 
автоматични метеорологични уреди, видеокамера за откриване на огнища на 
пожари, както и слънчев панел за захранване), монтирана върху кула от решетъчен 
тип по реда на Закона за общинската собственост. Имате думата. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Благодаря, г-н председател. Няма какво да добавя. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Няма допълнения вносителя. Искам обаче да отбележа, 
че за да вземем положително становище по този въпрос, трябва да имаме поне 20 
общински съветника в залата. И може би ще се наложи да изчакаме. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Почивка да направите. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Колегата, който излезе преди малко… Да, колегата 
Стоян Иванов. 19 ли сме в залата? 
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(Виолета Бояджиева: 19.) 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Нека да не сваляме готовността за активни действия, за 
работа. Да изчакаме мъничко. Моля да проявим търпение. Търпението е в основата 
на много сериозни неща в нашата работа. Ще помоля ръководителите на групи, ако 
имат възможност… (Бел. на прот. Михаил Генчев влезна в залата.) 
(Михаил Генчев, от място: Ами ако по подобие на ГЕРБ се въздържа, какво ще 
стане? За какво ме търсите?) 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Нищо няма да стане. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Моля ви, г-н Генчев, предварително да не се зареждате 
с негативни очаквания и действия такива. Уважаеми колеги, разкривам дискусия 
по точка 34 по отношение учредяване на безвъзмездно право на ползване. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: 34-та. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: 34-та, безвъзмездно право на ползване. Това са едни 
кули, по един проект на Областна администрация. Знаете за какво става дума. 
Позитивни са становищата на комисиите. Желаещи да вземат отношение? Не 
виждам. Предлагам ви да прекратим разискванията. Ясни са нещата. Моля да бъдем 
ангажирани изцяло с важността на проблема. Моля общинските съветници, които 
са съгласни да прекратим разискванията, да гласуват. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 19, „ПРОТИВ“ – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: 19 „за“, без „против“ и „въздържали се“. Гласуваме 
поименно. Моля да се концентрираме върху този сериозен въпрос.  
 
Поименно гласуване на проекта за решение по т. 34 от дневния ред: 

1. Ангел Безергянов     – „за“ 
2. Анита Чолакова    – „за“ 
3. Валентин Кюлхански    – „за“ 
4. Валентин Цолов     – „за“ 
5. Данчо Киряков     – отсъства 
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    – „за“ 
15. Коста Начев     – „за“ 
16. Костадин Василев     – „за“ 
17. Мариана Сивкова     – „за“ 
18. Мария Семерджиева    – отсъства 
19. Марияна Методиева    – „за“ 
20. Милен Журналов     – „за“ 
21. Милен Пачелиев     – „за“ 
22. Михаил Генчев     – „за“ 
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23. Петър Мирчев     – „за“ 
24. Салих Аршински     – отсъства 
25. Славка Каменова     – отсъства 
26. Стефан Сабрутев     – „за“ 
27. Стоян Иванов     – „за“ 
28. Филип Топов     – отсъства 
29. Юлия Кисьова     – отсъства 

 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Моля, обявете резултата. 
(Виолета Бояджиева: 21 „за“, без „ против“ и „ въздържали се“) 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Благодаря ви, колеги. 21 „за“, без „против“ и 
„въздържали се“. Приемаме проекта за решение и тази желязорешетъчна кула за 
наблюдение ще се си стои на мястото здраво и непоклатимо. 
 

Общинският съвет след като се запозна с докладната записка на Кмета на 
Община Смолян – НИКОЛАЙ ТОДОРОВ МЕЛЕМОВ, на основание  чл. 39, ал. 4 
от Закона за общинската собственост, чл. 21, ал.1, т. 8 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация прие 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

№ 636 
 

1.Дава съгласие, да бъде предоставено на Областна администрация- Смолян 
безвъзмездно право на ползване, върху имот в който да бъде поставена автоматична 
метеорологична станция /включваща автоматични метеорологични уреди, 
видеокамера за откриване на огнища на пожари, както и слънчев панел за 
захранване/, монтирана върху кула от решетъчен тип, както следва: 

- имот с № 003001 по КВС, землище на с. Чеплетен, собственост на Община 
Смолян, с площ 4214 кв. м. 

2. Възлага на кмета на Община Смолян или упълномощено от него лице да 
извърши всички необходими процедури и да подпише договор за предоставяне на 
имота, за срок от 5 (пет) години. 
 
 
ПО ТРИДЕСЕТ И ПЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Предоставяне на 
безвъзмездно право на ползване на ФУТБОЛЕН КЛУБ „РОДОПА 1927-
СМОЛЯН“, върху имот частна общинска собственост по реда на Закона за 
общинската собственост. 

ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 
 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Преминаваме към точка 35. Искам да информирам, че 
по тази точка участие в гласуването няма да вземе г-н Петър Мирчев. Докладна 
записка от кмета на общината относно предоставяне на безвъзмездно право на 
ползване на ФУТБОЛЕН КЛУБ „РОДОПА 1927-СМОЛЯН“, върху имот частна 
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общинска собственост по реда на Закона за общинската собственост. Имате думата, 
г-н Мелемов. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Благодаря. Няма какво да добавя. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Няма допълнения. Аз обаче ще направя няколко, във 
връзка с моето участие в заседанията на постоянните комисии, където имаше така 
определена активност на обсъждането на този въпрос от гледна точка на 
обстоятелството, че на другия наш футболен клуб, който също е регистриран по 
Закона за юридическите лица като клуб, като сдружение с идеална цел в 
обществена полза, който плаща наем в източното крило на сградата на Община 
Смолян. Така че има предложение в Постоянната комисия по законност, местно 
самоуправление, обществен ред и сигурност, помещението да бъде отдадено под 
наем за сума в размер реципрочна на сумата на другия футболен клуб. Г-н 
Хаджихристев като председател на комисията подложи на гласуване и това беше 
прието на заседание на комисията. Така че разкривам дискусия с това допълнение, 
което правя. Ако не го оттегли, но то няма основание да се оттегли. Ще го подложа 
на гласуване. Г-н Стоян Иванов иска думата – председател на Комисията по 
бюджет, финанси и икономическо развитие. 
СТОЯН ИВАНОВ: Г-н Кръстанов, само да уточните какво значи „реципрочна 
стойност“? Колко плаща единия клуб, за да знаем колко ще плаща другия? 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Да, може би трябва да се внесе яснота по този въпрос. 
При същите условия на договора предполагам. Имате думата, г-н Кюлхански. 
ВАЛЕНТИН КЮЛХАНСКИ: Уважаеми г-н кмет, уважаеми г-н председател! Аз 
искам само да кажа, че този футболен клуб, тази организация от 6-7 години няма 
никаква дейност. Благодаря! 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Благодаря ви и аз за това уточнение. Други становища? 
Въпроси, съображения? Не виждам желаещи да се изкажат. Предлагам ви да 
прекратим разискванията. Моля общинските съветници, които са съгласни, да 
гласуват.  
ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 20, „ПРОТИВ“ – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: С 20 „за“, без „против“ и „въздържали се“, прекратихме 
разискванията. Гласуваме поименно. 
(Стефан Сабрутев, от място: Кое гласуваме?) 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Първо, гласуваме предложението направено в заседание 
на Комисията по законност, местно самоуправление, обществен ред и сигурност – 
помещението да бъде отдадено под наем на клуба, който го иска, при условия, при 
които е дадено помещение на другия футболен клуб. 
(Михаил Генчев, от място: Предложителят потвърждава ли си 
предложението?) 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Настоявате ли, г-н Хаджихристев, да го гласуваме или 
да гласуваме основното предложение? 
(Кирил Хаджихирстев, от място: Настоявам.) 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Да. Не е оттеглено това предложение. Аз ще го подложа 
първо на гласуване. Тъй като става дума за размер, за сума, за това, ще бъде 
поименно. И така, уважаеми колеги. Гласуваме предложението на комисията като 
най-отдалечено в случая, за изменение и допълнение на проекта за решение. В 
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зависимост от резултата от гласуването, след това ще гласуваме основното 
предложение. 
(Кирил Хаджихристев, от място: Г-н председател, имаше предложение и от г-н 
Стоян Иванов.) 
(Стоян Иванов, от място: Конкретният размер на квадрат. Да знаем какво 
гласуваме.) 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: А, да се упомене конкретния размер на квадрат. 
(Стоян Иванов, от място: Естествено.) 
(Кирил Хаджихристев, от място: Може някой от администрацията да каже 
колко е другия.) 
(Костадин Василев, от място: Г-н Кюлхански е тука, да каже за колко квадрата 
плаща той.) 
(Валентин Кюлхански, от място:/не се чува.) 
(Кирил Хаджихристев, от място: Предложено е реципрочно. Ние трябва да знаем 
на квадрат колко е.) 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Става дума да гласуваме едно конкретно число, една 
конкретна сума. Формулировката „реципрочна стойност“ не е конкретна. 
(Михаил Генчев, от място: То сигурно е по наредбата. Би трябвало да е по 
наредбата.) 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Би трябвало да е по наредбата, да. 
(Мариана Цекова, от място: Не е.) 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: В такъв случай, тъй като не е конкретно предложението, 
г-н Хаджхиристев ще се наложи да го оттеглите и да гласуваме основното 
предложение. 
(Кирил Хаджихристев, от място: Не, как ще го оттеглям?) 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Добре. В такъв случай моля да го формулирате по-
конкретно. 
(Кирил Хаджихристев, от място: Съгласно Наредбата за отдаване под наем, на 
квадрат.) 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Добре. Приемам го като целесъобразно и коректно, 
защото в наредбата тези числа са упоменати. Но гласуваме поименно. Гласуваме 
предложението на Комисията по законност, формулирано по този начин: 
помещението да бъде отдадено под наем за сума, съответстваща на изискванията, 
съдържащи се в Наредбата за отдаване под наем на .., така и така, с цялото дълго 
наименование, в съответствие с разходите, които прави другия футболен клуб за 
тази цел. Моля общинските съветници да гласуват поименно. Става дума за 
финансов въпрос. 
 
Поименно гласуване на проекта за решение по т. 35 от дневния ред: 

1. Ангел Безергянов     – „за“ 
2. Анита Чолакова    – „за“ 
3. Валентин Кюлхански    – „въздържал се“ 
4. Валентин Цолов     – „за“ 
5. Данчо Киряков     – отсъства 
6. Димитър Кръстанов    – „за“ 
7. Димитър Николов     – „за“ 
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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    – „за“ 
15. Коста Начев     – „за“ 
16. Костадин Василев     – „въздържал се“ 
17. Мариана Сивкова     – „за“ 
18. Мария Семерджиева    – отсъства 
19. Марияна Методиева    – „за“ 
20. Милен Журналов     – „въздържал се“ 
21. Милен Пачелиев     – „за“ 
22. Михаил Генчев     – „въздържал се“ 
23. Петър Мирчев     – не участва в гласуването 
24. Салих Аршински     – отсъства 
25. Славка Каменова     – отсъства 
26. Стефан Сабрутев     – „за“ 
27. Стоян Иванов     – „за“ 
28. Филип Топов     – отсъства 
29. Юлия Кисьова     – отсъства 

 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Моля, обявете резултата. 
(Виолета Бояджиева: 16 „за“, „ против“ няма, „ въздържали се“ 4.) 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: С 16 „за“, без „против“ и 4-ма „въздържали се“, 
предложението на Комисията по законност се приема. В такъв случай, уважаеми г-
н кмете, отпада необходимостта да гласуваме предложението за безвъзмездно 
право на ползване, където ни е необходимо и квалифицирано мнозинство по закон. 
И така, благодаря ви колеги. По този въпрос се произнесохме с решение. 
 

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 прие 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

№ 637 
 

Предоставя под наем на Футболен клуб „Родопа 1927 - Смолян“, вписан в 
регистъра на юридическите лица с нестопанска цел в обществена полза под № 46, 
том 255, стр.144 по ф.д. № 193/2003 г. с ЕФН 2003001935 помещение № 200 с площ 
19,15 кв.м., за офис на клуба, 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 
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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. по процедура и за сума, съответстващи на изискванията, 
съдържащи се в Наредба № 2 за определянето и  администрирането на местните 
такси и цени на услуги в Община Смолян. 
 
 
ПО ТРИДЕСЕТ И ШЕСТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Отдаване чрез търг, 
на земи – ниви, от общинския поземлен фонд на Община Смолян, намиращи 
се в землища на общ. Смолян, на основание чл. 24а, ал. 5 от Закона за 
собствеността и ползването на земеделските земи. 

ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 
 

 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Преминаваме към точка 36. Докладна записка от кмета 
на общината относно отдаване чрез търг на земи-ниви от общинския поземлен 
фонд на Община Смолян, намиращи се в землища на община Смолян, на основание 
чл. 24а, ал. 5 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи. Имате 
ли допълнения, г-н кмете?  
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Не. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Няма допълнения. По тази точка комисиите са се 
произнесли с положителни становища. 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“ – 21, „ПРОТИВ“ – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: 21 „за“, без „против“ и „въздържали се“. Прекратихме 
разискванията. Гласуваме поименно проекта за решение основно предложение.  
 
Поименно гласуване на проекта за решение по т. 36 от дневния ред: 

1. Ангел Безергянов     – „за“ 
2. Анита Чолакова    – „за“ 
3. Валентин Кюлхански    – „за“ 
4. Валентин Цолов     – „за“ 
5. Данчо Киряков     – отсъства 
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    – „за“ 
15. Коста Начев     – „за“ 
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16. Костадин Василев     – „за“ 
17. Мариана Сивкова     – „за“ 
18. Мария Семерджиева    – отсъства 
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     – отсъства 
26. Стефан Сабрутев     – „за“ 
27. Стоян Иванов     – „за“ 
28. Филип Топов     – отсъства 
29. Юлия Кисьова     – отсъства 

 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Моля, обявете резултата. 
(Виолета Бояджиева: 21 „за“, без „ против“ и „ въздържали се“) 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: 21 „за“, без „против“ и „въздържали се“. Приехме 
решението по точка 36. 
 

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. 
19, ал. 1 и чл.24а, ал. 5 от Закона за собствеността и ползването на земеделските 
земи прие 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

№ 638 
 

І.Упълномощава Кмета на Община Смолян да проведе процедура за 
провеждане на публични търгове с тайно наддаване по реда на чл. 66, ал. 1 т. 3 от 
Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско 
имущество, за отдаване под наем на земеделски земи - ниви от общински поземлен 
фонд в землищата на с. Широка лъка и с. Момчиловци, общ. Смолян, както следва:    

- Нива с идентификатор 83274.7.87 с площ 13361 кв. м. с. Широка лъка;        
- Нива с идентификатор 49014.2.208 с площ 8599 кв. м. с. Момчиловци. 

ІІ.Упълномощава Кмета на Община Смолян да сключи договори за отдаване, 
със срок до 10 години със спечелилите търговете. 
 
 
ПО ТРИДЕСЕТ И СЕДМА 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 и допълнение на Закона 
за собствеността и ползването на земеделските земи /ЗИДЗСПЗЗ/. 

ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 
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ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: 37 точка, уважаеми колеги. 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. Имате 
думата, г-н кмете. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Няма какво да добавя. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Няма допълнения кмета. Положителни становища на 
комисиите. Разкривам дискусия. Желаещи да се изкажат? Не виждам желаещи. 
Моля общинските съветници, които са съгласни, да прекратим разискванията, да 
гласуват. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 20, „ПРОТИВ“ – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: С 20 „за“, без „против“ и „въздържали се“, прекратихме 
разискванията по точка 37. Моля да не се занимавате колеги, с несвойствени задачи. 
 
Поименно гласуване на проекта за решение по т. 37 от дневния ред: 

1. Ангел Безергянов     – „за“ 
2. Анита Чолакова    – „за“ 
3. Валентин Кюлхански    – „за“ 
4. Валентин Цолов     – „за“ 
5. Данчо Киряков     – отсъства 
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    – „за“ 
15. Коста Начев     – „за“ 
16. Костадин Василев     – „за“ 
17. Мариана Сивкова     – „за“ 
18. Мария Семерджиева    – отсъства 
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     – отсъства 
26. Стефан Сабрутев     – „за“ 
27. Стоян Иванов     – „за“ 
28. Филип Топов     – отсъства 
29. Юлия Кисьова     – отсъства 
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ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Моля, обявете резултата. 
(Виолета Бояджиева: 21„ за“, без „ против“ и „ въздържали се“) 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: 21 „за“, без „против“ и „въздържали се“. Приехме 
проекта за решение по точка 37. 

 
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 

№ 639 
 

І. Дава съгласие, поземлен имот с № по КВС 029040, местност „Сюлища“ с 
площ 3216 кв. м., трайно предназначение на територията – земеделска, начин на 
трайно ползване – ливада, находящ се в землището на с. Мугла, общ. Смолян,  да 
бъде предоставен на Общинска служба по земеделие – Смолян за постановяване на 
решение за възстановяване  

ІІ. Дава съгласие, поземлен имот с идентификатор 14605.11.55, местност 
„Черната ела“ с площ 2135 кв. м., трайно предназначение на територията – 
земеделска, начин на трайно ползване – ливада, находящ се в землището на с. Гела, 
общ. Смолян, да бъде предоставен на Общинска служба по земеделие – Смолян за 
постановяване на решение за възстановяване правото на собственост на 
наследници на Илия Радев Дурев 
 

 
ПО ТРИДЕСЕТ И ОСМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Отчет на Кмета на 
Община Смолян за периода 01.01.2017 г. до 31.10.2017 г. 

ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 
 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: 38 точка, уважаеми колеги. Докладна записка от кмета 
на общината относно отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет – 
Смолян за периода 1 януари 2017 г. – 31 октомври 2017 г. Имате думата, уважаеми 
г-н кмете. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Благодаря. Няма какво да добавя. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Няма допълнения кмета. Моля за дискусия по този 
въпрос. Становища, въпроси, съображения, изказвания? Има ли желаещи да се 
изкажат? Положителни са становищата на Комисията по бюджет и финанси, по 
законност, но е отрицателно становището на Комисията по териториално 
устройство и общинска собственост. Не виждам желаещи да вземат отношение. 
Имате думата, г-н Сабрутев. 
СТЕФАН САБРУТЕВ: Уважаеми г-н председателю, уважаеми г-н кмете, колеги! 
Много семпъл ми се вижда и постен този отчет. Един отчет, който е направен „на 
крак“, на това какво сме гласували ние и какво е изпълнено. Но най-важната част, 
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отчет на бюджета, не виждаме. Ясно, че не е приключила годината. Само че такъв 
отчет виждаме за първи път. Г-н Мелемов е от шест години кмет. Спомням си за 
едни решения на Общинския съвет да се преразгледа договора с „Титан“, да се 
вземат мерки, да се прекрати или да се преструктурира. Не виждам отчет за това. 
Много е удобно да хванем тези година и така да караме само тези неща. Аз не мога 
да приема такъв отчет, защото мисля, че трябва по-задълбочено да видим какво се 
случва. Хубаво е да се види бюджета как се изпълнява. Предходни години чуваме 
в медиите, пък и виждаме, че са харчени пари не по предназначение, за съвсем 
други обекти. И най-вероятно и тази година ще има такива неща. Не виждам да е 
отчетено точно това – финансовата част на дейността на кмета на общината. 
Благодаря. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Благодаря ви, г-н Сабрутев. Имате думата, г-н Мелемов. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Кметът си има негов отчет, ще си го даде. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Благодаря. Г-н Стоян Иванов има думата. Реплика на 
изказването на г-н Сабрутев. 
СТЕФАН САБРУТЕВ: В сайта на Общината от януари до октомври има подробен 
отчет на бюджета за 10 месеца, така че всеки може да го види. Приходи, разходи, 
как върви и така нататък. Просто е излишно. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Благодаря ви, г-н Иванов. Други желаещи да се 
изкажат? Не виждам. Предлагам ви да прекратим разискванията, уважаеми колеги. 
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. Гласуваме, уважаеми колеги, явно проекта за решение основно 
предложение. Моля общинските съветници, които са „за“, да гласуват. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 9, „ПРОТИВ“ – 2, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 10. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: 9 „за“, 2-ма „против“ и 10 „въздържали се“. С 
обикновено мнозинство отчетът не се приема. Явно трябва да бъде по-подробен. 
 

Общинският съвет след като се запозна с докладната записка на Кмета на 
Община Смолян – НИКОЛАЙ ТОДОРОВ МЕЛЕМОВ, поради неизпълнено 
условие на чл. 27, ал. 3 във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 23  от ЗМСМА прие 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

№ 640 
 

Не приема проекта за решение относно отчет за изпълнение на решенията на 
Общински съвет град Смолян през периода 01.01.2017год. до 31.10.2017год. 

 
 
ПО ТРИДЕСЕТ И ДЕВЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Премахване на 
частично разрушена общинска сграда намираща се в с. Бостина и оформяне 
на парково пространство за монтиране на паметна плоча на участниците от 
Първата световна война от с. Бостина и по случай 100 год. от нейния край. 

ДОКЛАДВА: Стефан Сабрутев – общински съветник 
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ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Точка 39, уважаеми колеги, от нашия дневен ред. 
Докладна записка от общинския съветник Стефан Анастасов Сабрутев, относно 
премахване на частично разрушена общинска сграда, намираща се в с. Бостина и 
оформяне на парково пространство за монтиране на паметна плоча на участниците 
в Първата световна война от с. Бостина по случай 100 години от нейния край. Тука 
има предложение на комисиите. Комисията по законност изразява положително 
становище по докладната записка в частта за поставяне на паметната плоча, като 
на същата бъде отредено подходящо място, за ваше сведение. Имате думата, г-н 
Сабрутев, като вносител. 
СТЕФАН САБРУТЕВ: Уважаеми г-н председателю, уважаеми г-н кмете, колеги! 
Докладната записка е относно премахване на частично разрушена общинска сграда, 
намираща се в село Бостина и оформяне на парково пространство за монтиране на 
паметна плоча на участниците от Първата световна война от село Бостина, по 
случай 100-годишнината от нейния край. Уважаеми дами и господа общински 
съветници, докладната записка относно премахването на полусъборената сграда, 
която е общинска собственост, находяща се в село Бостина, главен път Смолян – 
Пловдив, отклонката за Черковна махала и оформянето й като парково 
пространство с определяне на място за паметна плоча. Уважаеми дами и господа 
общински съветници, въпросната сграда е строена през 70-те години. Явно пътят 
тогава е бил доста по-тесен. В момента тя заема една голяма част от тротоара и е на 
един много опасен завой, в същото време кръстовище. Сградата при ПТП на 
25.05.2017 година е полусъборена и вече е опасна за обитаване. Кметът на село 
Бостина Евтим Стойков е направил две докладни до кмета на община Смолян. Във 
втората, последната, предлага тя да бъде съборена поради невъзможност да бъде 
обитавана, има напукани стени, има възможност да стане опасна за ползване. В 
същото време е много удобно място да се почетат участниците от село Бостина в 
Първата световна война. Приложени са към докладната съответно подписка на 
инициативен комитет, писмата на кмета на село Бостина до г-н Мелемов. 
Предлагам ви да подкрепите докладната. Тука е и г-н Стойков, кмет на Бостина. 
Предлагам, г-н председателю, да му дадете думата за разяснения и да уточни по-
подробно какво се случва с тази сграда, за какво се ползва, от кога не се ползва и т. 
н. Благодаря. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Благодаря ви, г-н Сабрутев. Кметът на село Бостина 
Евтим Стойков. Моля за краткост, колега Стойков. Има въпроси в Общинския 
съвет по отношение на това до колко е състоятелно искането за разрушаването на 
сградата. Какво е нейното състояние и може ли тя и за какви цели евентуално може 
да бъде възстановена и да се ползва? Или е по-целесъобразно да се отреди там 
площадно пространство, до колкото е възможно и като кръстовище за стръмната 
улица нагоре към Черковна махала. Имате думата. 
ЕВТИМ СТОЙКОВ – кмет на с. Бостина: Уважаеми г-н председател, уважаеми г-
н кмете, уважаеми господа общински съветници! Искам от името на жителите на 
село Бостина да изкажа тревогата към момента, че тази постройка е почти пред 
събаряне. Самият бетон се руши от вътре, освен това, което стана лятото с 
пътнотранспортното произшествие. Както каза г-н Сабрутев, подкрепям неговото, 
да не се повтарям, че е на място, където много пречи и за подхода към махала 
„Черковна“ и за главния път. Там вече има три пътнотранспортни произшествия на 
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главния път, като навлизат и в част от постройката. Затова изразявам мнението на 
всички хора и моля общинските съветници да подкрепят жителите на Бостина да 
оформим едно по-хубаво пространство там, като почетем и хората, които са 
участвали в Първата световна война. Ако има някакви въпроси, аз съм на вашето 
разположение. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Благодаря ви, г-н Стойков. Г-н Михаил Генчев, имате 
думата. 
МИХАИЛ ГЕНЧЕВ: Като допълнение към всичко, което се каза преди малко, 
сградата е построена като пункт за приемане на мляко, млечен пункт за селото. 
Отдавна е отпаднало предназначението на тази сграда и ви моля да се има предвид. 
Поради отпадането предназначението на сградата, като допълнителен мотив да 
бъде премахната. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Благодаря, г-н Генчев. Други колеги за отношение? Да, 
г-н Стойков. 
ЕВТИМ СТОЙКОВ: Аз се извинявам, че отново се връщам на микрофона, но е 
длъжно да знае и тука господата общински съветници и ръководството на 
Обищната, че тази постройка навремето, както каза Михаил Генчев, е направена за 
спирка, за автобусния транспорт. Но тогава си спомням, аз съм бил ученик в първи-
втори клас, два или три автобуса имаше. Такъв е бил пътникопотока по главния 
път. Разбирате ли? След това се преустрои в млечен пункт и отчасти се даваше 
хляба, но най-важното, тя е построена точно пред едно много опасно дере. Не Дай 
Боже, да слезне някакъв голям порой и да повали два-три дена, не знам какво може 
да се случи с нея. Но Господ да чува и да брани, дето се вика!  
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Благодаря ви, г-н кмете. Имате думата, г-н Кирил 
Хаджихристев. 
КИРИЛ ХАДЖИХРИСТЕВ: В Комисията по законност се разискваше въпроса 
относно мястото на поставяне на паметната плоча. Поддържаме и ще подкрепим 
поставяне на паметна плоча на участници във войната от село Бостина. Но след 
като се изрази такова становище за тази сграда, за толкова ПТП-та, за такава 
опасност на II-86, аз също поддържам и това, сградата да бъде разрушена и да бъде 
изграден някакъв парк. Мисля, че в този случай, както казвате и дере, значи 
паметната плоча тогава не трябва да бъде там. Нека да бъде изместена. Защото да 
не се получи така, че след време от ПТП да бъде повредена тази паметна плоча. 
Това е съображението на Комисията по законност. Иначе поддържаме и 
подкрепяме идеята. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Благодаря ви, г-н Хаджихристев. Аз мисля, че не влиза 
в нашите отговорности да определяме мястото на подобни паметни плочи и ви 
предлагам да вземем принципно становище в това отношение. Да дадем съгласие 
да има такава паметна плоча в Бостина, а нейното поставяне да оставим решение 
на Администрацията, на местните органи и разбира се, на главния архитект на 
общината. По същество има две предложения, двете точки. Едното е да се събори 
сградата и другото е да дадем съгласие за паметната плоча. Имате думата, г-н 
Василев. 
КОСТАДИН ВАСИЛЕВ: Уважаеми г-н председател, г-н кмет! Аз ще подкрепя тази 
докладна. Както казахте вие, това е хубавото, че може би трябва да се направи 
някакъв проект, който разбира се Общинска администрация да го представи. По 
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принцип съм „за“ поставяне на тази паметна плоча, но да видим как ще се върже с 
ансамбъла, с останалите сгради. Защото ние в момента по принцип гласуваме да се 
постави такава плоча. Да се постави, нали така? Това може би г-н Сабрутев трябва 
да го запише в решението, което предлага. Благодаря. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Благодаря ви, г-н Василев. Други желаещи да вземат 
думата? Г-н Стоян Иванов, след което г-н Сабрутев. Извинявам се, г-н Иванов. 
Реплика на изказването на г-н Василев. Г-н Сабрутев, имате думата за реплика. 
СТЕФАН САБРУТЕВ: Г-н Василев, просто уточнение имам, че в решението давам 
две предложения. Кметът на община Смолян да предвиди в бюджет 2018 
необходимите средства за събаряне на съществуваща сграда, проектиране и СМР 
за оформяне на парково пространство и определяне място на паметна плоча за 
участниците в село Бостина във връзка със 100-годишнината от края на Първата 
световна война. Тоест ние няма как да определим точно къде. Може по-встрани от 
дерето, един хубав парк покрай него. Бостина няма много свободни терени. Вие 
знаете, че е разположено покрай реката, стръмни склонове. Има едно читалище и 
всичко е около него там. И втора точка. Възлага на кмета на община Смолян да 
проведе необходимата процедура по събаряне на опасната сграда и оформяне на 
парково пространство и определяне място за поставяне на паметна плоча. Тоест 
идеята е в следващия бюджет за догодина да се заложат тези средства и да се 
предвиди съответно, разбира се с решение на главния архитект, къде точно да бъде, 
как да бъде. Има време до края на годината. Благодаря. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Благодаря ви, г-н Сабрутев. Г-н Иванов, имате думата. 
СТОЯН ИВАНОВ: Уважаеми колеги, в двете комисии, в които аз присъствах, и 
поискахме становище на ръководството на Общината, ръководството на Общината 
изрази становище, че сградата трябва да се възстанови. Затова г-н кмета да му чуем 
мнението, защото мнението на г-жа Аръчкова и г-жа Цекова беше, че сградата 
трябва да се възстанови, а паметна плоча да се постави на друго място, подходящо 
място в селото. Благодаря ви, г-н Иванов. Г-жа Цекова, инж. Мариана Цекова. 
МАРИАНА ЦЕКОВА: Благодаря ви, г-н Кръстанов. Уважаеми дами и господа 
общински съветници, кметове на населени места. Искам да кажа, че мястото е 
изключително неподходящо за парк. Дори да вземете решение да се събори 
сградата, да, под ваше общо ръководство ние управляваме общинската 
собственост, ние ще я съборим. Но виждате колко пътнотранспортни произшествия 
се случват там. На тази квадратура, по изисквания и по ЗУТ, няма как да се направи 
парк. Дори да направим конкурс, знаете, че то задължително ще бъде с конкурс 
цялото това нещо – изграждане, събаряне и с проекти и с всичко останало, няма как 
по друг ред се случи. Но според мен не е мястото на парка там. По-скоро да се 
ушири подхода към махала „Черковна“ като това УПИ се промени и строително 
регулационния план на Бостина, и това УПИ стане част от уличната мрежа. Не 
виждам как да стане парк там. Ваше е решението. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Благодаря, инж. Цекова. Аз мисля, че в тази посока 
вървят и основните становища и позиции на комисиите, които сме обсъждали и 
хората, които участваме там с определена експертиза в областта на безопасност и 
организация на автомобилния транспорт и на пътното движение. Основната ни 
задача, мисля, че никой няма да се противопостави на едно такова становище, е да 
се осигури една по-добра достъпност и организация на движението, връзката с 
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улица „Черковна“. Този пункт, който сега е в проблемно състояние като 
конструкция се намира в непосредствена близост до активна лента на второкласен 
международен път Пловдив – Смолян – Рудозем – Ксанти. Там трябва да се 
разшири, не му е мястото там, в тези условия. Не случайно той се явява 
препятствие, което често пъти засягано, три пъти, до колкото чух, от пътни 
превозни средства. Остава висящ въпроса дали да бъде парк, но вносителят има 
думата. Г-н Сабрутев, имате думата по отношение на предложението и позицията, 
която зае инж. Цекова. 
СТЕФАН САБРУТЕВ: Г-жа Цекова каза парк, да. Аз съм записал парково 
пространство. Идеята е да има място къде да се постави паметната плоча. Чак голям 
парк някакъв няма да правим, то е ясно. Докладната е в два аспекта. Първо да се 
събори сградата, защото тя е опасна за обитаване и затова апелирам колегите да я 
подкрепят, и второ, да се намери подходящо място за поставяне на паметна плоча. 
И да се отделят разбира се, средства за това нещо. Сега дали ще е малко в ляво, 
малко в дясно, дали ще я наречем само паметна плоча или ще е парково 
пространство, дали ще трябва ПУП да се направи, за да се оформи подхода, това 
мисля, че е работа на Администрацията. Но да не се отклоняваме. Идеята е следната 
– да се предвидят средства и догодина това да се случи. Ако Общината намери по-
подходящо място, има кмет на населеното място, може и другаде да е плочата. Но 
Бостина ви казвам, че е много ограничена от към терени, общински терени. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Благодаря ви, г-н Сабрутев. По изключение, отново г-
жа Цекова. 
МАРИАНА ЦЕКОВА: Благодаря ви отново. Разисквахме с колегите, всъщност с 
„Устройство на територията“, че най-подходящо място и безопасно за гражданите, 
ако съответно Инициативния комитет няма нищо против, е сградата на самото 
читалище, което е и кметството. Мисля, че там ще бъде с по-голяма тежест и по-
голяма част от населението ще може да се събере в една или друга дата, за да почете 
хората, които са участвали в Първата световна война и са бивши жители на село 
Бостина. А от другата страна, според мен, би следвало да се направи това, което ви 
казах. Самото включване от улица „Черковна“ е почти на 90 градуса, което е 
недопустимо. Към главния път. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: 90 градуса? 
(Михаил Генчев, от място: Не 90, 140.) 
МАРИАНА ЦЕКОВА: Ами добре, така да бъде. То е невъзможно. Най-добре да е 
плавен прехода от едното платно в другото. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Така е, но ви казвам, нека да не предпоставяме въпроса 
къде да бъде мястото на плочата, защото той не е наш ангажимент категоричен. Г-
н Костадин Василев. 
КОСТАДИН ВАСИЛЕВ: Г-н председател, аз ще ви моля, тъй като се появиха някои 
противоречия, неизяснени работи в момента, предлагам ви двете точки да бъдат 
гласувани поотделно. От докладната на Сабрутев. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Да, благодаря. Това е добро процедурно предложение. 
Ще го подложа на гласуване, но може и с общо съгласие да го приемем. И така, 
уважаеми колеги, други желаещи да вземат отношение? Поизясняват се нещата 
вече. Първа точка от решението има повече отношение към безопасността на 
движението и по-добро устройство на уличната мрежа, а втора точка е принципна. 
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Въобще нямам нищо против да ги подложа на гласуване и двете поотделно, всяка 
поотделно. Има ли желаещи колеги да вземат отношение? Да продължаваме ли 
дискусията, има ли нужда? Необходимо ли е? Не виждам. Предлагам ви да 
прекратим дискусията. 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. Гласуваме обаче, уважаеми колеги, поименно точка първа, след 
което точка втора може да я гласуваме и явно. Тука няма финансов ангажимент. 
Както и да е. Гласуваме поименно проекта за решение основно предложение на 
вносителя. Имате допълнения? 
(Стефан Сабрутев, от място: По процедурата.) 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: По процедурата, г-н Сабрутев. 
СТЕФАН САБРУТЕВ: Аз мисля, че г-н Василев даде предложение, гласуваме 
неговото предложение. Ако не се приеме да се раздели на две, се гласува основното 
предложение. Това имаше предвид може би той. Той направи предложение, нали 
така, г-н Василев? 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Гласуваме процедурното предложение на общинския 
съветник, колегата Костадин Василев. Моля общинските съветници… Г-н Генчев, 
моля ви да се концентрирате върху една процедура. Забелязвам, че не сте 
концентриран в процедурата. (Бел. на прот. Общинският съветник Михаил Генчев 
разговаря с инж. Мариана Цекова.)  
(Михаил Генчев, от залата: Консултация по проблема правим.) 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Вие правите консултация по същество на проблема. 
Няма да участва в гласуването явно г-н Генчев. По процедурното предложение на 
г-н Костадин Василев. Моля общинските съветници, които са съгласни да 
гласуваме проекта за решение точка по точка, да гласуват. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 15, „ПРОТИВ“ – 1, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 4. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Гласуваме с 15 „за“, гласуваме предложението на г-н 
Василев като прието. Повече от половината присъстващи. Подлагам на гласуване 
точка първа, поименно. Кметът на Община Смолян да предвиди в бюджета 
необходимите средства…, и така, и така, и така. 
(Димитър Николов, от място: Г-н председател…) 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Имате думата, да. Само по процедура. В процедура на 
гласуване сме. 
ДИМИТЪР НИКОЛОВ: Моля да поясните средствата за какво? За паметна плоча? 
Защото вие не довършихте изречението. За паметната плоча или за събаряне на 
сградата? 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Вие имате докладната записка. Става дума за събаряне 
на сградата с оглед на това да се регулира по-добре като цяло движението между 
главния път и улица „Черковна“ нагоре. Пътя за махала „Черковна“, образно 
казано. Точка втора, тя не води до финансови ангажименти на Общината. Тя е 
съгласие на Общинския съвет като орган, да се изготви плочата на участниците във 
войните. Затуй се допуска точка втора да гласуваме с обикновено мнозинство. 
Разбирате ли? Там няма общински финансов ангажимент. Парите не са за плочата. 
Имате думата. Само по процедура. 
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ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Добре, ще ги гласуваме и двете поименно. Слушам ви. 
ИВАЙЛО ХАЛВАДЖИЕВ: Моето предложение е да се отдели първа точка, да бъде 
обвързано само със сградата, а втора точка да бъде обвързана само с поставяне на 
паметната плоча и средствата за нея. 
(Михаил Генчев, от място: Точно така.) 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Точно така. Категорично. И двете точки ще ги 
гласуваме поименно, но вече поотделно, тъй като вече приехме. Първа точка. 
Имате пред вас материалите, четете ги. Гласуваме първа точка поименно, уважаеми 
колеги.  
(Стефан Сабрутев, от място: Нямам против, нека да е така, само че средствата 
за събарянето да се предвидят в бюджет 2018 г.) 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Разбира се, че това правим. 
(Стефан Сабрутев, от място: Иначе нека да се отдели втора точка, нямам 
против. По тази точка има инициативен комитет, ето тука е председателя. Там 
се събират отделно средства.) 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Уважаеми колеги, правя следните разяснения, за да има 
пълна яснота. Няма никакви редакционни промени в текста нито на първа, нито на 
втора точка. Първа точка засяга сградата, оформяне на парково пространство и 
определяне място на паметната плоча. Казахме, че ние не определяме мястото на 
паметната плоча. Ние не определяме това място. Това го прави администрацията и 
главния архитект. Да не обвързваме, добре. Да отпадне онази част от текста, която 
е свързана с оформяне на парково пространство и определяне място на паметната 
плоча. Това да отпадне от точка първа. Моля да се протоколира. И отива в точка 
втора. И така, гласуваме точка първа, засягаща единствено премахването на 
компрометираната конструкция на сграда, бивш млекосъбирателен пункт.  
 
Поименно гласуване на точка първа от проекта за решение по т. 39 от дневния 
ред: 

1. Ангел Безергянов     – „въздържал се“ 
2. Анита Чолакова    – „въздържала се“ 
3. Валентин Кюлхански    – „за“ 
4. Валентин Цолов     – „за“ 
5. Данчо Киряков     – отсъства 
6. Димитър Кръстанов    – „за“ 
7. Димитър Николов     – „въздържал се“ 
8. Екатерина Гаджева    – отсъства 
9. Елисавета Лободова    – „за“ 
10. Ивайло Халваджиев    – „въздържал се“ 
11. Иван Пищалов     – „за“ 
12. Илия Томов     – „за“ 
13. Кирил Асенов     – отсъства 
14. Кирил Хаджихристев    – „за“ 
15. Коста Начев     – „за“ 
16. Костадин Василев     – „въздържал се“ 
17. Мариана Сивкова     – „въздържала се“ 
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18. Мария Семерджиева    – отсъства 
19. Марияна Методиева    – „за“ 
20. Милен Журналов     – „за“ 
21. Милен Пачелиев     – „за“ 
22. Михаил Генчев     – „за“ 
23. Петър Мирчев     – „въздържал се“ 
24. Салих Аршински     – отсъства 
25. Славка Каменова     – отсъства 
26. Стефан Сабрутев     – „за“ 
27. Стоян Иванов     – „против“ 
28. Филип Топов     – отсъства 
29. Юлия Кисьова     – отсъства 

 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Моля, обявете резултата. 
(Виолета Бояджиева: 13 „за“, „ против“ 1, „ въздържали се“ 7.) 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: 13 „за“, „ против“ 1, „въздържали се“ 7. Точка първа не 
се приема. Гласуваме поименно точка втора с текста, който идва от първа точка за 
паметна плоча, паркове и евентуално мястото, което ние няма да определим. 
 
Поименно гласуване на точка втора от проекта за решение по т. 39 от дневния 
ред: 

1. Ангел Безергянов     – „за“ 
2. Анита Чолакова    – „за“ 
3. Валентин Кюлхански    – „за“ 
4. Валентин Цолов     – „въздържал се“ 
5. Данчо Киряков     – отсъства 
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    – „за“ 
15. Коста Начев     – „за“ 
16. Костадин Василев     – „за“ 
17. Мариана Сивкова     – „за“ 
18. Мария Семерджиева    – отсъства 
19. Марияна Методиева    – „за“ 
20. Милен Журналов     – „за“ 
21. Милен Пачелиев     – „за“ 
22. Михаил Генчев     – „за“ 
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23. Петър Мирчев     – „за“ 
24. Салих Аршински     – отсъства 
25. Славка Каменова     – отсъства 
26. Стефан Сабрутев     – „за“ 
27. Стоян Иванов     – „за“ 
28. Филип Топов     – отсъства 
29. Юлия Кисьова     – отсъства 

 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Моля, обявете резултата. 
(Виолета Бояджиева: 20 „за“, без „ против“ и 1 „въздържал се“) 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: 20 „за“, без „против“ и 1 „въздържал се“. Приемаме 
решение по точка втора да има паметна плоча. Ще видим тази сграда какво ще я 
правим. Това е положението, уважаеми колеги. Произнесохме се с решение по 
точка втора от проекта за решение за паметната плоча. Бъдещето, съдбата на тази 
сграда, която е с компрометирана конструкция, за сега остава неясна. Ще трябва да 
се вземат необходимите действия, за да продължим нататък с тази сграда, за да не 
грози там пространството и връзката с наклонената улица в Бостина. 
 

Общинският съвет след като се запозна с докладната записка на общинския 
съветник – СТЕФАН АТАНАСОВ САБРУТЕВ, на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и 
ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната  администрация прие 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

№ 641  
 

1. Не приема предложението за премахване на сграда в с. Бостина бивш 
млекосъбирателен пункт. 

2. Дава съгласие за поставяне на възпоменателна плоча с имената на 
участниците от с. Бостина в Първата световна война, като възлага на Кмета 
и Гл. архитект на Община Смолян да определят място и`. 

 
 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Точка 40 от нашия дневен ред, по която няма да вземе 
участие в обсъждането и гласуването г-н Петър Мирчев със съответна декларация 
по Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси. Докладната 
записка е от мен, във връзка с поправка на очевидна фактическа грешка в Решение 
№ 565 от 31 август тази година, на Общински съвет – Смолян. По тази точка от 
дневния ред са се записали гражданите Елица Пампорова и Малина Александрова, 
които са тук в залата. Но трябва да изберем общински съветник, който да ръководи 
заседанието по правилата, които сме утвърдили самите ние в нашия правилник. И 
така, моля за предложения за общински съветник, който да ръководи заседанието. 
Г-н Василев, имате думата. 
КОСТАДИН ВАСИЛЕВ: Предлагам Ангел Безергянов.  
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Предложението за Ангел Безергянов, уважаеми колеги. 
Има ли други предложения? Не виждам. Моля общинските съветници, които са 
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съгласни Ангел Безергянов да ръководи заседанието докато председателят 
докладва, да гласуват. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 18, „ПРОТИВ“ – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: С 18 „за“, без „против“ и „въздържали се“, заповядайте, 
г-н Безергянов, да ръководите заседанието. 
(Общинският съветник Ангел Безергянов зае мястото си на председателстващ 
заседанието на Общинския съвет.) 
 
ПО ЧЕТИРИДЕСЕТ ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Поправка на очевидна 
фактическа грешка в Решение № 565 от 31.08.2017 г. на Общински съвет – 
Смолян. 
ДОКЛАДВА: инж. Димитър Кръстанов – Председател на Общинския съвет 

 
АНГЕЛ БЕЗЕРГЯНОВ: Уважаеми колеги общински съветници, докладна записка 
от инж. Димитър Кръстанов относно поправката на явната фактическа грешка в 
нашето Решение № 565 от 31.08.2017 г. на Общински съвет – Смолян. Както каза 
г-н Кръстанов, за тази докладна записка имаме записани граждани, които искат да 
изкажат своето мнение. Ако нямате нищо напротив, предлагам ви да дадем думата 
на тях, след това да преминем към разискванията и дебатите по въпросната 
докладна записка. Да преминем по съществото на въпросната докладна записка и 
съответно гласуване по нея. Който е съгласен за така направеното процедурно 
предложение, както е по правилник, да дадем думата на нашите съграждани. Не 
виждам някой да има против. Затова предлагам като кажем на въпросните 
граждани, съответно по регламент и по правилник, имат не повече от 5 минути, да 
бъдат така стегнати и изчерпателни и точни, да не обръщаме заседанието на 
Общинския съвет в една говорилня. Мисля, че конкретно, ясно и точно г-н 
Кръстанов в диспозитива на решението е казал и в най-обща практическа 
насоченост и съгласно законите на страната е формулирано диспозитивно 
решението. Затова моля първата госпожа, която е записана. Само, г-н Кръстанов, 
ако може името на гражданката. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Елица Пампорова. 
АНГЕЛ БЕЗЕРГЯНОВ: Г-жа Елица Пампорова моля да дойде на микрофона. 
ЕЛИЦА ПАМПОРОВА – гражданка: Уважаеми г-н председател, г-н кмете, дами и 
господа общински съветници! Аз държа на казаното от мен на миналата сесия. Сега 
само искам да добавя, че ако това изменение на наредбата бъде прието, ще 
инициираме гражданска подписка, с която да върнем досегашната наредба. Тъй 
като ако бъде прието това изменение, то ще бъде в ущърб на гражданите на Смолян, 
а пък ще бъде в полза на няколко заведения само. Благодаря ви. 
АНГЕЛ БЕЗЕРГЯНОВ: Благодарим на г-жа Пампорова. Моля другата гражданка, 
която е записана. Г-жа Малина Александрова ако желае, може да се възползва от 
възможността, която е изразила писмено при председателя. 
МАЛИНА АЛЕКСАНДРОВА – гражданка: Не чух колко ми е времето. 
АНГЕЛ БЕЗЕРГЯНОВ: По правилник не повече от 5 минути. Може да започнете. 
МАЛИНА АЛЕКСАНДРОВА: Благодаря. Уважаеми г-н председател, г-н кмете, 
господа общински съветници. Първо, искам да благодаря, че дадохте възможност 
днес да се осъществи дебат по тази точка. Но второ. Искам да изразя моето 
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възмущение и от всичко, което направих като справка, четене и консултации с 
адвокати, така приетата наредба от вас е незаконосъобразна от където и да я 
погледна. Първо, защото по-разумно щеше да я съгласувате със Закона за здравето, 
а не със Закона за шума. Защото още в чл. 1 на този Закон за защита от шума се 
казва какво защитава този закон, а пък в чл. 3 и ал. 3 пък казва, че не се отнася за 
жилища и жилищни сгради. В чл. 7 пък се казва, че точно този шум трябва да се 
разглежда според Закона за здравето. Така че повече не искам да вземам 
отношение. Само искам да отправя едно питане към адвокатите, присъстващи в 
залата. Аз не виждам тези, които познавам, затова ще се обърна към председателя 
на Комисията по законност и ред, мисля г-жа Каменова, г-н Топов и г-н Мирчев, да 
отговорят на следния въпрос, за да ни стане ясно на всички, както на мен, така и на 
гражданите в тази жилищна кооперация. Ако така гласуваната Наредба № 1 с 
удължаване на работното време за 23 часа, на търговски заведения, които са 
хранене и увеселение, според кой нормативен акт ще се определи работното време? 
Благодаря. 
АНГЕЛ БЕЗЕРГЯНОВ: Благодарим, г-жо Александрова. Няма как конкретно 
лично да задаваме въпроси и колегите да отговарят и т. н. по поставените въпроси. 
Волята на Общинския съвет е така представеното решение и общо взето с 
гласуването на всички присъстващи съветници в момента ще бъде съответно 
прието или отхвърлено въпросното решение и въпросната докладна записка. 
Благодаря ви. 
МАЛИНА АЛЕКСАНДРОВА: Имам още един въпрос. 
АНГЕЛ БЕЗЕРГЯНОВ: И времето ви свършва. Последен въпрос и просто казвам, 
че конкретно няма как да ангажирам колегите да ви отговорят. 
МАЛИНА АЛЕКСАНДРОВА: Г-н Безергянов, много искам да ви обърна 
внимание, че ако не ми дадете възможност да направя пълна обосновка, считайте 
че, моят глас се чува много повече в града, от колкото на Общинския съвет, ще 
инициирам страница във фейсбук, в която всеки Божи ден да давате отчет на всички 
в града. Не може така. Макар и  г-н кмета да се смее ехидно.  
АНГЕЛ БЕЗЕРГЯНОВ: Г-жо Александрова, благодарим ви. 
МАЛИНА АЛЕКСАНДРОВА: И аз ви благодаря. 
АНГЕЛ БЕЗЕРГЯНОВ: Г-жа Цекова иска да каже нещо. 
МАРИАНА ЦЕКОВА: Уважаеми дами и господа, сградата, за която и където 
живеят дамите, е сграда със смесено предназначение. Тоест тя не е чисто жилищна 
сграда. Тя е със смесено предназначение. И всеки, когато купува имот, просто 
трябва да вижда какво купува. Там е имало такива, дори и офиси е имало, които 
после са преобразувани в жилища и във всичко останало. Но това се прави 
задължително с решение на Общото събрание в последствие, преобразуването и 
промяната на предназначението. 
(Малина Александрова, от място: Може ли?) 
АНГЕЛ БЕЗЕРГЯНОВ: Госпожо, бяхме ви дали думата. Ако е нещо само 
инцидентно. 
(Малина Александрова, от място: Искам да взема отношение.) 
АНГЕЛ БЕЗЕРГЯНОВ: Вече един път взехте отношение. Аз не виждам…, но все 
пак кажете. Кажете, ако е нещо толкова спешно, което е съпроводено и е във връзка 
с изказването на г-жа Цекова, кажете все пак. 
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(Малина Александрова, от място: Да, спешно е. Искаме процедурно предложение.) 
АНГЕЛ БЕЗЕРГЯНОВ: За процедурно предложение няма как от гражданин да 
стане съгласно нашия правилник. Освен ако нещо имате във връзка с това, което 
каза г-жа Цекова да кажете, заповядайте да ни запознаете с темата. И пак ще ви 
помоля, стриктно, стегнато и бързо. Процедура, г-н Хаджихристев преди 
гражданката, може би. 
КИРИЛ ХАДЖИХРИСТЕВ: Аз ще коментирам самото наше решение, тази грешка 
и последващия контрол на Областния управител. Считам, че при така 
констатираното от Областния управител, той беше длъжен да върне за ново 
гласуване на докладната записка и правя процедурно предложение да гласуваме за 
отмяна на Решение № 565 от 31.08.2017 г. Колеги? Г-н Халваджиев, заповядайте! 
Реплика на г-н Ивайло Халваджиев 
ИВАЙЛО ХАЛВАДЖИЕВ: Уважаеми г-н Хаджихристев, Областния управител е 
върнал решението просто, за да каже, че решението е прието и ние трябва да 
поправим нашата наредба, че е приета. Това е. Няма как да го прегласуваме наново. 
Може да се прегласува наново, ако се вкара тази наредба за гледане, тогава. Иначе 
сега просто трябва да узаконим това, което сме приели. Благодаря. 
АНГЕЛ БЕЗЕРГЯНОВ: Г-н Хаджихристев. 
КИРИЛ ХАДЖИХРИСТЕВ: Да отговоря на г-н Халваджиев, че Областния 
управител не е върнал решението, а е дал указания да се поправи очевидна грешка. 
АНГЕЛ БЕЗЕРГЯНОВ: Аз разбирам изказването. 
КИРИЛ ХАДЖИХРИСТЕВ: Според мен, той трябваше да го върне. 
АНГЕЛ БЕЗЕРГЯНОВ: Но все пак не мога да коментирам актовете на Областния 
управител. Това е негово решение, негово правомощие. Няма как да се вмешаваме 
ние като орган на местно самоуправление в работата на Областния управител. За 
протокола е въпросно процедурното предложение. Г-н Кръстанов като вносител 
иска да каже нещо. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Благодаря ви, г-н Безергянов. Уважаеми колеги, никой 
изрично не може да застави Общинския съвет, нито Областния управител, който 
има отлагателно вето, в случая не го е упражнил, а ни е направил препоръка, нито 
какъвто и да е друг орган. Ние сме орган за местно самоуправление. Можем, както 
съм предложил, да направим две неща в случая. Можем да гласуваме поправка на 
фактическата грешка при обявяване на резултата от гласуването, но може да си 
отменим решението, което сме взели под номера, който каза г-н Хаджихристев. В 
момента аз го виждам – № 565 от 31 август. И според мен предложението, което 
направи Кирил Хаджихристев, трябва да бъде подложено на гласуване. При 
положение, че Общинският съвет изрази воля да гласува воля отмяна на това 
решение, никой не може да го спре. В крайна сметка и Областния управител, и 
Административния съд са в правото си единият да отложи, а другият да се 
произнесе по законосъобразността на това решение, което ще вземем сега. Но ние 
сме органът. Няма друг орган, който може да взема такива решения. И тука не се 
подвеждайте по това каква е процедурата. Ние обсъждаме в момента дали е 
състоятелно това решение или не е. Ние решаваме дали да поправим фактическата 
грешка, тоест да въведем решението в сила, или да го отменим. Това е воля на 
Общинския съвет. Не трябва да има притеснения и аз моля, г-н Безергянов, да 
подложите процедурното предложение на Кирил Хаджихристев, а той е и 
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ръководител на група, на гласуване, което се взема с явно мнозинство, от 
половината присъстващи. Решението се отменя също с половината от 
присъстващите.  
АНГЕЛ БЕЗЕРГЯНОВ: В този ред на мисли, ще помоля пак г-н Хаджихристев, или 
ако има противно мнение на неговото, някой да го изрази, като последно, което е, 
да приемем някакво друго процедурно решение във връзка с докладната записка. 
Ако има някой друг колега нещо, което да каже? Г-н Василев, заповядайте. 
КОСТАДИН ВАСИЛЕВ: Ако тръгваме по пътя да се гласува предложението на 
Кирил Хаджихристев, би трябвало да го формулира на микрофон.  
АНГЕЛ БЕЗЕРГЯНОВ: Това беше втория мой етап, на който щях да дам думата на 
г-н Хаджихристев. 
КИРИЛ ХАДЖИХРИСТЕВ: Аз го казах. Изглежда някъде другаде бяхте.  
(Костадин Василев, от място: Не, ти спомена члена. Точно и формулирано.) 
КИРИЛ ХАДЖИХРИСТЕВ: Предлагам да гласуваме отмяна на Решение № 565 от 
31.08.2017 г.  
(Костадин Василев, от място: Прочети точно какво значи този член.) 
КИРИЛ ХАДЖИХРИСТЕВ: Кой член? 
(От залата: Кое решение?) 
КОСТАДИН ВАСИЛЕВ: Говорим за решението като текст да се предложи. Иначе 
как ще се запише в протокола? 
КИРИЛ ХАДЖИХРИСТЕВ: А вие, ако сте чели докладната записка на г-н 
Кръстанов, много ясно става на въпрос за кое решение става въпрос – 565 от 31 
август 2017 г. 
АНГЕЛ БЕЗЕРГЯНОВ: Може би щом има такава неяснота и колегите общо взето 
не могат да си спомнят какъв е диспозитива на това решение, нека да ни се 
представи. 
КИРИЛ ХАДЖИХРИСТЕВ: Като идват неподготвени… 
АНГЕЛ БЕЗЕРГЯНОВ: Защото остават с мнението, че в съзнанието на някои 
съветници, общо взето могат да преценят и да вземат конкретно становище по 
предложението. 
КОСТАДИН ВАСИЛЕВ: Аз се извинявам, обаче тука съм лично засегнат. Когато 
нещо се гласува.. 
АНГЕЛ БЕЗЕРГЯНОВ: Реплика? 
КОСТАДИН ВАСИЛЕВ: Да, за реплика ако може да ми дадете думата. Когато 
нещо се гласува, се казва точният текст. Сега в момента този член никой не може 
да си го спомни какъв е точно като текст. 
(Кирил Хаджихристев: Казвам „ решение“, не „ член“.) 
КОСТАДИН ВАСИЛЕВ: Добре, решението. Дайте го решението да го чуем. 
АНГЕЛ БЕЗЕРГЯНОВ: Колеги, от микрофона само ще ви помоля, ако има нещо. 
Заповядайте, г-н Халваджиев. 
ИВАЙЛО ХАЛВАДЖИЕВ: Уважаеми колеги, в решението на докладната пише: 
„Допуска поправка на очевидна фактическа грешка“. Ако има друго предложение 
като решение, да се запише. Общински съвет наново гласува или не гласува, или 
отменя и т. н., както по закон трябва да е. 
(Кирил Хаджихристев, от място: Отмяна на Решение № 565.) 
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АНГЕЛ БЕЗЕРГЯНОВ: Колеги, в този ред на мисли, по принцип има процедурно 
предложение, което би следвало да подложим на гласуване, ако трябва да се водим 
от волята на вносителя преди всичко на докладната записка. Ще моля, както стана 
ясно, г-н Кръстанов, подкрепяте ли това процедурно предложение, което беше 
казано от г-н Хаджихристев? 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Вие трябва да го подложите на гласуване. 
АНГЕЛ БЕЗЕРГЯНОВ: Да, за да го подложа на гласуване. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Няма как, то е направено в хода на обсъждането. 
(Михаил Генчев, от място: Той дали го подкрепя или не, няма значение. Трябва да 
се подложи на гласуване.) 
АНГЕЛ БЕЗЕРГЯНОВ: Колеги, подлагам процедурното предложение на г-н 
Хаджихристев за отмяна на Решение № 565 от 31.08.2017 година на Общински 
съвет – Смолян. Гласуваме явно, с 1/2. Резултат? 
(Анелия Кехайова, гл. специалист в сектор „ Административно обслужване“ към 
Дирекция АИО и ОМП: Успях да преброя 10 „за“, 2 „ против“ и 1 „въздържал се“. 
Малко по-дълго да задържат ръцете.) 
АНГЕЛ БЕЗЕРГЯНОВ: За кой глас не успяхте да запишете? Отначало да 
прегласуваме? Който е „за“, моля пак да си вдигне ръката. Резултат? 
(Анелия Кехайова: 12 „за“, 3 „ против“, 1 „ въздържал се“.) 
ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 12, „ПРОТИВ“ – 3, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 1. 
АНГЕЛ БЕЗЕРГЯНОВ: С 12 „за“, решението се приема. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Не гласувате ли процедура? Какво гласувате? 
АНГЕЛ БЕЗЕРГЯНОВ: Процедурното предложение се приема. 
(Малина Александрова, от място: И решението е отменено.) 
АНГЕЛ БЕЗЕРГЯНОВ: За отмяна на Решение № 565 от 31.08.2017 г. Аз не знам 
какво друго трябва да гласуваме. 
(Малина Александрова: Сега вече мога ли да изразя вече благодарността си към 
всички? И искам да попитам специално г-н Безергянов, защото с него влизаме в 
разпра, трябва ли да стана общински съветник, за да ми бъде дадена думата, да 
говоря спокойно, свободно и да изложа мнението на по-голямата част от 
гражданите в града? Като 30 години съм била учител, направете си сметка колко 
випуска са минали през мен и не трябва за застане младо момче, което не познава 
нормативната уредба, а се опитва да създава ред в Общинския съвет.) 
АНГЕЛ БЕЗЕРГЯНОВ: Аз не дискредитирам вашето образование и ценз. Просто 
има правила, по които трябва да се ръководим и да спазваме Правилника. И аз 
мисля, че ви дадох думата, с което не сме нарушили вашето право, или сме ви 
прекъснали, или по някакъв начин сме се опитали да ви компрометираме. 
Благодаря ви за изказването. В момента няма как още един път да ви дам думата. 
Ако имате нещо друго конкретно. 
(Малина Александрова: Имам, към г-жа Цекова, за да не остава с убеждението, 
че когато купувахме, сградата е от смесен тип. Много се извинявам. 
Нарушенията, които е направила Общината, предоставяйки, аз ги държа в папка, 
мога да излезна и да ги донеса тука, когато сме купували, там заведение е нямало.) 
АНГЕЛ БЕЗЕРГЯНОВ: Няма как и ние да се ангажираме с такива неща. 
(Малина Александрова: 2008-ма, 2006-та. Значи за какво говорим? Г-н Мелемов, да 
бъда ли по-конкретна? Много ви моля. ) 
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АНГЕЛ БЕЗЕРГЯНОВ: Уважаеми колеги, предлагам да прекратим вече. Взехме 
решение по точката.  

 
Общинският съвет след като се запозна с докладната записка на Председателя 

на Общински съвет - Смолян – инж. ДИМИТЪР ЙОВЧЕВ КРЪСТАНОВ, на 
основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и 
местната  администрация прие 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

№ 642 
 

1. Отменя Решение № 565/31.08.2017 г. на Общински съвет – Смолян относно 
приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 за осигуряване на 
обществения ред на територията на община Смолян. 

 
АНГЕЛ БЕЗЕРГЯНОВ: Г-н Кръстанов да заеме своето място. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Благодаря ви, г-н Безергянов. Глас народен, глас Божи! 
Преминаваме, уважаеми колеги, по-нататък.  
 

 
ПО ЧЕТИРИДЕСЕТ И ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Определяне  
представител на Община Смолян в Комисията за изработване на областна 
здравна карта. 

ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 
 

ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Точка 41 допълнителната, която възникна днес в хода 
на работното време на Общината, а именно предизвиканата допълнителна докладна 
записка от кмета на общината относно определяне на представител на Община 
Смолян в Комисията за изработване на областна здравна карта. Имате думата, г-н 
Мелемов. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Смятам, че няма какво се изяснява. Наистина има нужда 
от такъв представител. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Благодаря ви. Уважаеми колеги, става дума за това, че 
Министерство на здравеопазването организира екстремно областни комисии, които 
да се произнесат, да работят активно и да се произнесат по новата география на 
здравните заведения и т. нар. областни здравни карти. Откривам дискусия по точка 
41 от нашия дневен ред. 
(Михаил Генчев, от място: Кой ще е представител?) 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: То пише. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: В раздадените материали. Веднага ви съобщавам, 
проекта за решение включва точка, тъй като тя беше раздадена на хартиен носител 
непосредствено преди заседанието, точка първа единствена – определя за 
представител на Община Смолян в Комисията за изработване на областна здравна 
карта г-н Момчил Николов Николов – секретар на Община Смолян. Гласуваме 
поименно, с 15 гласа, тъй като става дума за представител на нашата община, 
оторизирани с правата на Общинския съвет. Има ли изказвания, има ли становища, 
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въпроси? Съображения? Предлагам ви да прекратим разискванията. Ясни са 
нещата. Моля общинските съветници, които са съгласни да прекратим 
разискванията, да гласуват. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 21, „ПРОТИВ“ – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: С 21 „за“, без „против“ и „въздържали се“, прекратихме 
разискванията по точка 41. Моля за концентрация. Последна точка, по която 
организираме поименно гласуване. 
 
Поименно гласуване на проекта за решение по т. 41 от дневния ред: 

1. Ангел Безергянов     – „за“ 
2. Анита Чолакова    – „за“ 
3. Валентин Кюлхански    – „за“ 
4. Валентин Цолов     – „за“ 
5. Данчо Киряков     – отсъства 
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    – „за“ 
15. Коста Начев     – „за“ 
16. Костадин Василев     – „за“ 
17. Мариана Сивкова     – „за“ 
18. Мария Семерджиева    – отсъства 
19. Марияна Методиева    – „за“ 
20. Милен Журналов     – „за“ 
21. Милен Пачелиев     – „за“ 
22. Михаил Генчев     – „въздържал се“ 
23. Петър Мирчев     – „за“ 
24. Салих Аршински     – отсъства 
25. Славка Каменова     – отсъства 
26. Стефан Сабрутев     – „за“ 
27. Стоян Иванов     – „за“ 
28. Филип Топов     – отсъства 
29. Юлия Кисьова     – отсъства 

 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Моля, обявете резултата. 
(Виолета Бояджиева: 20 „за“, „ против“ няма, „ въздържал се“ 1.) 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: 20 „за“, без „против“ и с 1 „въздържал се“. Приехме 
проекта за решение по точка 41. 
 



Протокол № 31/30.11.2017 г. 

  

96 

 

Общинският съвет след като се запозна с докладната записка на Кмета на  
Община Смолян – НИКОЛАЙ ТОДОРОВ МЕЛЕМОВ, на основание  чл. 17, ал. 1, т. 4 
и чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация 
във връзка с чл. 29, ал. 4 от Закона за лечебните заведения прие 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

№ 643 
 

1. Определя за представител от Община Смолян в Комисията за изработване 
на областна здравна карта г-н Момчил Николов Николов – Секретар на Община 
Смолян. 

 
ПО ЧЕТИРИДЕСЕТ И ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Отговор на 
питане с вх. № ДЛ10568/13.11.2017 г. на общинския съветник Стефан 
Сабрутев. 

ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 
 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Точка 42, уважаеми колеги. Отговор на питането на 
общинския съветник Стефан Сабрутев към кмета на общината. Имате думата, 
уважаеми г-н Сабрутев, след което г-н Мелемов. 
СТЕФАН САБРУТЕВ: Уважаеми г-н Кръстанов, уважаеми г-н Мелемов. Питането 
ми е във връзка с една госпожа Елена Шикова, която е изпаднала в такова 
положение, че няма къде живее. Жената няма ток, няма вода. Трудно е 
положението. Въпросът е, че аз получих в един плик малко преди заседанието 
документите и с отговора не съм се запознал. Ще помоля г-н кмета, ако може, да 
ме запознае, защото сега не мога да задам никакъв допълнителен въпрос. Виждам, 
че има и снимков материал приложен. Нямал съм време да го видя. Община Смолян 
също и автомобила е приложила. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Да отговарям ли, г-н Сабрутев? 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Имате думата, г-н кмете. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Във връзка с внесеното питане за влошеното жилищно 
състояние на г-жа Елена Радева Шикова, живуща в гр. Смолян, ул. „Превала“ № 
10, след извършено проучване, изразяваме следното становище. Г-жа Елена Радева 
Шикова е на 72 години, вдовица и живее с двамата си синове Севдалин и Божидар 
– на 46 и 45 години. Доходът на г-жа Шикова от пенсия за старост възлиза на 159 
лева. Подпомагана е от Дирекция „Социално подпомагане“ – Смолян с целева 
помощ за отопление за сезон 2017-2018, в размер на 361 лева, изплатени през август 
2017 година. Двамата й синове са безработни, неподдържат регистрация в Бюрото 
по труда. И затова не могат да се подпомагат, тъй като не отговарят на условията 
по правилника. Като собственици на имот по плана на гр. Смолян, семейството 
обитава полусрутена стара къща. Изпратена е на оглед комисия, която е преценила 
техническото и функционално състояние на сградата, изразила е становище, че 
сградата безспорно е негодна за ползване и има опасност от пожар. Същата е 
неподдържана и в лошо състояние. Общината е предложила на Елена Шикова 
свободно общинско жилище в „Петровица“, Устово, но същата отказва настаняване 
в него, поради невъзможността да плаща наем и не е близо до техния имот. През 
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настоящата година пише писмо до президента по горния проблем, като съобщава, 
че не е получила отговор на кмета и че не отговаря на истината, че кметството й е 
предлагало жилище, което естествено не е вярно. Предлагаме и ксерокопие на 
плика на писмото и обратната разписка. За периода 2012-2017 г. има четири жалби 
от съседи на госпожата Елена Шикова, които изразяват недоволството от нейното 
небрежно и безотговорно отношение към околната среда, в която живее – 
отглеждане на кози, на кучета над 10 броя, изхвърляне на отпадък в дерето и т. н. 
Г-жа Шикова не се съобразява и не спазва условията на Наредбата за придобиване, 
регистрация, притежаване и отглеждане на кучета. Синът й Севдалин Шиков на 46 
години е работил в Община Смолян през 2013 г. по проект „Нов избор – развитие 
и реализация“. След програмата е насочен към Дирекцията за получаване на 
обезщетение за безработица. Другият син е безработен. Към момента и двамата й 
синове не поддържат регистрация в Бюрото по труда и не могат да кандидатстват 
за помощи. Според г-жа Шикова, двамата й синове са болни и не могат да намерят 
подходяща работа. Не са предоставени никакви медицински удостоверения, че 
действително са болни и имат здравословни проблеми. Последните не са активни и 
в търсене на работа на пазара на труда. Има на територията на града заводи, които 
търсят неквалифицирана работна ръка, но такава те не търсят. Даден им е фургон 
от 2013 година от Пожарната, където живеят. 
(Михаил Генчев, от място: 2010-та е даден фургона от Общината.) 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Ето, има кой да каже. Предвид гореизложеното, следва да 
обобщим, че се касае за семейство, което настоява кмета на общината да му построи 
къща. Но това не отговаря на изискванията на закона. Общината не е останала 
безучастна към проблемите на г-жа Шикова, тъй като е предлагано общинско 
жилище, но последната е отказала да бъде настанена с мотива, че жилището не е в 
близост до нейния имот и невъзможност да плаща наем. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Благодаря ви, г-н кмете. Г-н Сабрутев, за отношение? 
Ще изразите ли отношение? 
(Стефан Сабрутев, от място: Благодаря! Г-н Мелемов беше достатъчно 
изчерпателен.) 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Благодаря ви, уважаеми колеги. Изчерпан е днешния ни 
дневен ред. Благодаря ви за активността, за ангажираността, за вашето участие в 
заседанието. До скоро! Закривам заседанието на Общинския съвет! 
 
 
(Заседанието на Общинския съвет беше закрито в 16.20 часа.) 
 
 
 
 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ 
Председател на Общински съвет – Смолян 
 
 
Изготвил протокола,  
Анелия Кехайова – гл. специалист 
в сектор „ Административно обслужване” към Дирекция АИО и ОМП 


