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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 

№ 59 

 

Днес, 10.10.2019 година, от 09.00 часа, в Сесийна зала на Община Смолян се 

проведе заседание на Общински съвет – Смолян, на основание чл. 23, ал. 4, т. 2 от 

Закона за местното самоуправление и местната администрация. 

Присъстваха: 26 общински съветници. 

Отсъстваха: Иван Пищалов, Милен Пачелиев, Петър Мирчев,  

 

Заседанието беше открито и ръководено от председателя на Общинския съвет – 

инж. Данчо Киряков. 

 

 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Добро утро, уважаеми колеги и гости! Моля за внимание! 

Проверка на кворума, ако обичате. 

(Мариана Иванова – гл. експерт в звено „Общински съвет“: 22.) 

ДАНЧО КИРЯКОВ: 22-ма в залата. Имаме кворум, може да започнем работа. 

Постъпило е едно само заявление за отсъствие – на г-н Петър Мирчев. Уважаеми 

колеги, в така раздадения ви дневен ред, по време на комисиите вероятно някои от вас 

знаят, първите четири точки са оттеглени от вносителя и затова те практически отпадат 

от днешното заседание. Има една допълнителна точка, докладна, която е внесена от г-н 

Аршински, по която ние трябва да се произнесем дали да влезне в дневния ред, 

касаеща дружеството „Смолян Автотранспорт“. Но вносителят отсъства. Така че имате 

думата по дневния ред. Някакви допълнения, нещо? Заповядайте, г-н Кръстанов! 

ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Благодаря ви, г-н председателю! Уважаема г-жо заместник-

кмет, уважаеми кметове на населени места, уважаеми колеги, гости, представители на 

печатните и електронни медии! Аз съм удовлетворен, че се състояха пълноценни 

заседания на комисиите. Имаше обсъждане, имаше становища, които по същество се 

произнесоха по дневния ред, въпреки че това, което държа в ръцете си съдържа онези 

четири точки, за които вие преди малко съобщихте, че са отпаднали – от първа до 

четвърта, а именно обезпечаването на авансови плащания, поемането на дълг. Нещо, 

което по принцип наистина не се прави в навечерието на предстоящи и то съвсем след 

около 15 дена местни избори. По отношение на това, което колегата внася като точка, 

която ние трябва да включим допълнително за обсъждане в дневния ред и да се 

произнесем, аз мисля, че също може да отнесем тези аргументи. А именно 

непосредствено преди местните избори да обсъждаме един доста спорен и доста 

сложен въпрос, свързан с ликвидацията на общинско търговско дружество. От гледна 

точка на обстоятелството, че нито председателя на Общинският съвет, нито кметът на 

Общината със становище се произнесоха по този материал, аз мисля, че не е 
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целесъобразно той да бъде включен в днешния дневен ред. Още повече, че вносителят 

отсъства в момента, за да ни приведе, ако има разбира се, допълнителни аргументи. 

Ситуацията около ликвидацията на това търговско дружество не е толкова 

елементарна. Не бива да се прескачат цели етапи и конкретни императивни 

изисквания, съдържащи се в Търговския закон по отношение ликвидацията, 

несъстоятелността, масата на несъстоятелността и всички други въпроси, в това число 

от които произтичат финансови ангажименти и за собственика, и за търговското 

дружество да се обсъждат така в движение. Вярно е, че ние като Общински съвет сме 

принципал на това търговско дружество и на всички общински участия в търговски 

дружества, но това не значи, че ние трябва така в движение, на ходу, както се казва, ад 

хок да се произнасяме без становища на компетентните длъжности по този въпрос. Аз 

отново твърдя, че без становище на председателят на Общинския съвет и негова 

санкция и без становище на кмета на Общината, което се изисква по закон, когато 

става въпрос за търговски дружества, подобни въпроси не е редно да бъдат обсъждани. 

Така че и в Комисията по бюджет и финанси стана дума за това. Не беше постигнато 

съгласие тя да се обсъжда в днешния дневен ред. Благодаря ви! 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Г-н Безергянов. Само да кажа, г-н Кръстанов, практически лично 

аз съм нямал никаква възможност да дам становище по тази докладна. Тя е внесена на 

8-ми в 17.15 часа, имало е възможност само вчерашния ден. 

(Димитър Кръстанов, от място: Аз не ви упреквам за това.) 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Заповядайте, г-н Безергянов! 

АНГЕЛ БЕЗЕРГЯНОВ: Уважаема г-жо кмет на Община Смолян, уважаеми г-н 

председател на Общинския съвет, уважаеми дами и господа кметове на кметства, 

уважаеми колеги! Във връзка с направеното становище и на г-н Кръстанов, по 

последната точка, която е внесена на един по-късен етап, която се счита като 

допълнителна към дневния ред относно докладната записка от г-н Аршински, аз 

считам, че са на лице фактите и обстоятелствата, поради които в едно така по-

задълбочено заседание, с едни по-подробни документи и становища, бихме могли да 

вземем едно такова решение. Другият мотив, който подкрепям и изрази колегата 

Кръстанов, това е, че към днешното заседание вносителят отсъства. Няма го в зала, 

няма как да дискутираме и да вземем така предложените от него решения. Считам, че 

на пръв поглед, както са предложени съответните точки, има доста спорни въпроси 

относно законосъобразността на така предложените точки. Изисква се много по-голяма 

прецизност, за да бъдат те адекватни, законосъобразни и да преведат действия в едни  

бъдещи периоди във връзка с предложените проекти за решения. В тази връзка 

подкрепям предложението и предлагам също така тази точка да отпадне от днешния 

дневен ред, съответно следващият Общински съвет като се прецизират нещата. Не 

виждаме и управителят на дружеството, все пак да чуем и неговото мнение, становище 

съответно от кмета и от председателя, за да може наистина да вземем едно адекватно 

решение. Решение, което тежи и стои на този Общински съвет като последствия от 

нашите действия. Благодаря! 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Г-н Журналов. 
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МИЛЕН ЖУРНАЛОВ: Г-н председател, уважаема г-жо кмет, медии, колеги съветници, 

колеги кметове, гости! Всички знаем, че тази докладна, която е внесена от г-н 

Аршински и този проблем е много голям проблем за цялата община и се опитваме да 

го решим много от отдавна. В действителност няма да стане на една сесия, но аз бих 

казал, че това не означава, че ние не трябва да повдигаме този въпрос. Вие ще решите 

какво да правим, но бих искал да помоля, тъй като г-н Аршински влиза в момента в 

Общината, смятам, че като всеки вносител и той може да бъде изслушан за неговите 

аргументи. Благодаря ви! 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Да чакаме тогава г-н Аршински да дойде. Малко и леко е 

несериозно. 

(Димитър Кръстанов, от място: Народът е казал „Петима Петко не чакат“.) 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Значи при отсъствие на вносителя практически не може изобщо да 

коментираме докладната и включването й в дневния ред. 

(Димитър Кръстанов, от място: Гласуваме дневния ред.) 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Да. Други мнения има ли? Ако няма, да прекратим разискванията. 

Който е „за“, моля да гласува. 

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

ДАНЧО КИРЯКОВ: С 21 „за“ прекратяваме разискванията. Който е „за“ предложения 

дневен ред с оттеглените, като се има предвид и оттегляне на първите четири точки, 

моля да гласува. 

ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 22, „ПРОТИВ“ – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0. 

ДАНЧО КИРЯКОВ: 22 гласа „за“, дневният ред се приема.  

 

Д Н Е В Е Н  Р Е Д:  

 

1. Безвъзмездно поставяне на рекламно-информационни елементи на стълбове за 

електрическо осветление и подпорни стени с реклама цел на Сдружение „Футболен 

клуб Родопа-1927 - Смолян“.   

          ДОКЛАДВА: инж. МАРИАНА ЦЕКОВА вр.и.д. КМЕТ НА ОБЩИНА СМОЛЯН                            

                                                 избрана с Решение №1249/19.09.2019г. на ОбС-Смолян 

 

2. Промяна предназначението на част от урегулиран поземлен имот /УПИ/ Х – 8 за 

озеленяване предвиден в устройствения план за озеленена площ в кв.2 по плана на гр. 

Смолян, кв. Смолян – централна част /ул.“Дичо Петров“/. 

            ДОКЛАДВА: инж. МАРИАНА ЦЕКОВА вр.и.д. КМЕТ НА ОБЩИНА 

СМОЛЯН                             

                                                 избрана с Решение №1249/19.09.2019г. на ОбС-Смолян. 

 

3. Сключване на предварителен договор по реда на чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ за УПИ   

I – озеленяване,  кв.51 по плана на с. Петково, общ. Смолян   

           ДОКЛАДВА:инж. МАРИАНА ЦЕКОВА вр.и.д. КМЕТ НА ОБЩИНА СМОЛЯН                            

                                                  избрана с Решение №1249/19.09.2019г. на ОбС-Смолян. 

 

4. Изразяване на предварително съгласие за учредяване на сервитут и право на  

прокарване на електронна съобщителна мрежа през имот - общинска собственост за 
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обект: „Електронна съобщителна мрежа на ЕТ „КТ-АСТРА- Генко Дойчинов“ на 

територията на общ. Смолян – общ. Чепеларе“. 

        ДОКЛАДВА: инж. МАРИАНА ЦЕКОВА вр.и.д. КМЕТ НА ОБЩИНА СМОЛЯН                            

                                                  избрана с Решение №1249/19.09.2019г. на ОбС-Смолян 

 

5. Изкупуване на поземлен имот № 221, ведно с построените в него двуетажна 

полумасивна постройка  и навес, кв. 24 по плана на с. Полковник Серафимово, общ. 

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

           ДОКЛАДВА: инж. МАРИАНА ЦЕКОВА вр.и.д. КМЕТ НА ОБЩИНА СМОЛЯН                            

                                                  избрана с Решение №1249/19.09.2019г. на ОбС-Смолян   

 

6. Изкупуване на поземлен имот № 472, кв. 6в по плана на с. Полковник Серафимово, 

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

           ДОКЛАДВА: инж. МАРИАНА ЦЕКОВА вр.и.д. КМЕТ НА ОБЩИНА СМОЛЯН                            

                                                 избрана с Решение №1249/19.09.2019г. на ОбС-Смолян 

 

7. Изкупуване на поземлен имот № 136, кв. 37, кв. 43 по плана на с. Полковник 

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

         ДОКЛАДВА: инж. МАРИАНА ЦЕКОВА вр.и.д. КМЕТ НА ОБЩИНА СМОЛЯН                            

                                            избрана с Решение №1249/19.09.2019г. на ОбС-Смолян  

 

8.  Разрешение за изработване на Подробен устройствен план – парцеларен план за 

обект: „Външна канализация към жилищна сграда в поземлен имот 67653.131.12, УПИ 

V – 131.12, кв.131 по плана на гр. Смолян”. 

          ДОКЛАДВА:  инж. МАРИАНА ЦЕКОВА вр.и.д. КМЕТ НА ОБЩИНА СМОЛЯН                            

                                                   избрана с Решение №1249/19.09.2019г. на ОбС-Смолян 

 

9. Разрешение за изработване на Подробен устройствен план – парцеларен план за 

обект: „Външно електрозахранване на жилищна сграда в поземлен имот 67653.78.46 в 

гр. Смолян”. 

            ДОКЛАДВА: инж. МАРИАНА ЦЕКОВА вр.и.д. КМЕТ НА ОБЩИНА 

СМОЛЯН                             

                                                   избрана с Решение №1249/19.09.2019г. на ОбС-Смолян 

 

10. Одобряване на Подробен устройствен план – парцеларен план за обект: „Въздушна 

мрежа ниско напрежение за присъединяване на жилищна сграда в село Левочево, 

местност „Вадата“”. 

ДОКЛАДВА: инж. МАРИАНА ЦЕКОВА вр.и.д. КМЕТ НА ОБЩИНА СМОЛЯН                            

                                            избрана с Решение №1249/19.09.2019г. на ОбС-Смолян 

11. Продажба на поземлен имот с идентификатор 67653.915.161,  образуващ, УПИ XIX, 

кв. 147 по плана на гр. Смолян, ул. Илинден.                                              

          ДОКЛАДВА: инж. МАРИАНА ЦЕКОВА вр.и.д. КМЕТ НА ОБЩИНА СМОЛЯН                            

                                                 избрана с Решение №1249/19.09.2019г. на ОбС-Смолян 

 

12. Продажба на поземлен имот с идентификатор 83274.500.800,  образуващ УПИ II - 

за групови стопански сгради в кв.68 по плана на с. Широка лъка, общ. Смолян. 
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          ДОКЛАДВА:  инж. МАРИАНА ЦЕКОВА вр.и.д. КМЕТ НА ОБЩИНА СМОЛЯН                            

                                                 избрана с Решение №1249/19.09.2019г. на ОбС-Смолян 

 

13. Отдаване под наем на имоти общинска собственост по реда на Закона за 

общинската собственост.   

           ДОКЛАДВА: инж. МАРИАНА ЦЕКОВА вр.и.д. КМЕТ НА ОБЩИНА СМОЛЯН                            

                                                      избрана с Решение №1249/19.09.2019г. на ОбС-Смолян  

 

14. Изкупуване на недвижим имот с идентификатор 68000.502.61 по кадастралната 

карта на с. Солища, общ. Смолян на основание чл.199 от ЗУТ във връзка с чл. 33 от ЗС.                                              

            ДОКЛАДВА: инж. МАРИАНА ЦЕКОВА вр.и.д. КМЕТ НА ОБЩИНА 

СМОЛЯН                             

                                                       избрана с Решение №1249/19.09.2019г. на ОбС-Смолян  

 

15. 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: инж. МАРИАНА ЦЕКОВА вр.и.д. КМЕТ НА ОБЩИНА 

СМОЛЯН                             

                                            избрана с Решение №1249/19.09.2019г. на ОбС-Смолян 

 

16. 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: инж. МАРИАНА ЦЕКОВА вр.и.д. КМЕТ НА ОБЩИНА СМОЛЯН               

                                                 избрана с Решение №1249/19.09.2019г. на ОбС-Смолян 

 

17. Предложение за избор на съдебни заседатели за Окръжен и Районен съд – Смолян 

за мандат 2020 - 2023 година. 

         ДОКЛАДВА: от Екатерина Гаджева - общински съветник и председател на 

Временната комисия за избор на съдебни заседатели към Окръжен  и  Районен съд – 

Смолян. 

 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Започваме, колеги! Практически първа точка от дневния ред става 

пета, петата става първа. 

 

ПО ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Безвъзмездно поставяне на рекламно-

информационни елементи на стълбове за електрическо осветление и подпорни 

стени с реклама цел на Сдружение „Футболен клуб Родопа – 1927 – Смолян“. 

ДОКЛАДВА: инж. Мариана Цекова – вр. и. д. кмет на Община 

Смолян, избрана с Решение № 1249/19.09.2019 г. на ОбС - Смолян 

 

 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Вносителят, г-жа Цекова, имате ли нещо да добавите? 

МАРИАНА ЦЕКОВА – вр. и. д. кмет на Община Смолян: Не, благодаря! 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Безвъзмездно предоставяне на рекламно-информационни 
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елементи. Имате думата, колеги! Заповядайте! Г-н Иванов. 

СТОЯН ИВАНОВ: Уважаеми г-н председател, уважаема г-жо кмет, уважаеми колеги, 

уважаеми съграждани! Първо искам да благодаря на г-жа Цекова, че за пореден път 

след моите два опита внесе тази докладна записка с цел да се постигне някаква 

справедливост по отношение на футбола в Смолян. Аз не знам дали, разбрах от 

колегата Безергянов, че обръщението на ръководството на ФК „Родопа Смолян – 1927“ 

не е раздадено. Имало някакви такива опити то да бъде внесено и раздадено на 

днешната сесия. Всеки, който прочете това обръщение…, аз не бях запознат с 

историята на футбола след 2009 година какво се е случило и на базата на това 

обръщение, което ми дадоха, горе-долу влезнах в час. Там има около 15 въпроса, 

основно към г-н Аршински и в основата на тези въпроси се крият и отговорите какъв е 

проблемът с футбола в последните години в Смолян. Че се толерира само един клуб 

след 2011 година, че издръжката и финансовите потоци, които Общината заделя са 

отивали винаги към този клуб. Единият клуб е бил толериран за сметка на другия. 

Другият винаги е бил ощетяван. До 2010 година е имало един-единствен клуб в 

Смолян. Членове и управители там са били г-н Стефан Сабрутев, г-н Валентин Янков, 

Валентин Кюлхански, Албен Хубенов. Всичко е било наред. 2011 година господата 

Янков и Кюлхански се отцепват и създават нов клуб и създават предпоставки за 

разделение и напрежение. Включително прибирайки всички деца от школата. И това се 

случва до 2017 година, когато има регистрация вече и започва някакъв активен живот и 

на другия клуб. Ние много добре си спомняме последните няколко месеца това, което 

се разви по отношение на клубовете. И видяхме цялата истина. Отново толериране на 

клуба, представляван от г-н Кюлхански – той  е лицето. Отзад – сивият кардинал 

Стефан Сабрутев. Вие си спомняте истерията и напъните, с които той се напъваше. И 

предлагаше… 

(Димитър Кръстанов, от място: Какво правиш, Стояне? Знаеш ли какво правиш?) 

СТОЯН ИВАНОВ: … нещо, което не беше гласувано. Не беше влезнало в бюджета, 

без актуализация. Издръжката на клуба от 50 хиляди той упорито и настоятелно да 

бъде в рамките на 100 хиляди лева. И според мен, аз така като чета и като гледам какво 

се случва последните години с футбола в Смолян, за мен Стефан Сабрутев, който е 

кандидат за кмет на Смолян, който трябва да бъде обединител… 

(Михаил Генчев, от място: Председателю… Не сме на предизборна среща.) 

СТОЯН ИВАНОВ: … Той се превръща в основен разделител на футбола в Смолян. 

Така, както вчера един обединител президента на България пристигна в Смолян… 

(Михаил Генчев, от място: Процедура.) 

СТОЯН ИВАНОВ: … пристигна в Смолян, обединителят на нацията да подкрепи един 

червен кандидат, по същата логика и г-н Сабрутев, който има претенции да обединява 

Смолян и да управлява Смолян, разби и разедини футбола в Смолян. И това хората 

трябва да го знаят и гражданите трябва да го знаят. Защото действията му в последните 

месеци бяха в тази посока. Той няма как да ги скрие. Всеки може да гледа, от миналите 

сесии. И дали днес това ще бъде гласувано или не, г-н Мелемов заяви, след един-два 

месеца ще има един-единствен общински клуб, който ще го оглави и разделението ще 

приключи. Това е, което имах по този въпрос. 

(Стефан Сабрутев, от място: Реплика.) 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Благодаря, г-н Иванов! 

(Салих Аршински, от място: Поименно споменат.) 
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ДАНЧО КИРЯКОВ: Да, добре, добре. Г-н Сабрутев. 

СТЕФАН САБРУТЕВ: Уважаеми г-н председател, уважаема г-жо кмет временно 

изпълняваща, уважаеми кметове, уважаеми колеги! Г-н председател, вие допуснахте 

един колега да води една предизборна агитация и най-често да споменава мен. Аз няма 

да влизам в подробности кой с кого се е срещнал, кой с кого е разговарял, кой кого е 

агитирал. Ако г-н Мелемов имаше подкрепата на г-н Борисов, сигурно и той щеше да 

бъде на откриването на спортната зала и той щеше да се снима с него, както се снима с 

останалите, най-вероятно, което е абсолютно еднакво. Той не е дошъл да ме подкрепи, 

имал си е друга задача, но когато човек има по-близки контакти с определени лица, 

разбира се ще се среща и дискутира наболели проблеми. Това не е никаква 

предизборна агитация. Колкото до футболните клубове, защото бях споменат, че съм 

участвал в управлението на „Родопа 1927“ – да, и не се срамувам. С каквото съм могъл, 

съм помогнал на въпросният клуб в даден момент. Това, че съм предложил и съм 

агитирал и съм предлагал да се задели по-голяма сума за ФК „Родопа – Смолян“, 

разбира се, не го отричам. Даже мога да заявя от тази трибуна, че ако бъда избран за 

кмет, наистина ще се боря за по-голяма сума, защото това е клуба, който ни 

представлява на национално ниво. Бих подкрепил и другият клуб, но си има създадени 

правила и ред в община Смолян и ако г-н Иванов мисли, че не са добри правилата за 

разпределяне на средствата на спортните клубове, имал е възможност 8 години да 

внесе някакви промени. Проблемът на клуба е, че са избрали, на въпросният клуб 

„Родопа Смолян – 1927“, че са избрали за говорител Стоян Иванов. Това му е 

проблемът. Той не може да обясни за какво, как и защо, колко деца и така. Поне аз съм 

водил разговори с треньори, познавам ги много добре момчетата. Наистина, добри 

треньори са, но те са избрали един лош говорител, който не може да обясни на хората и 

няма авторитета да намери подкрепата. Тъй че аз пак заявявам от тази трибуна, пак ще 

го предложа. Ако стана кмет, ще завишим сумата от 50 хиляди. Дали ще е 100 или 75, 

зависи какво ще намерим в празната хазна на Община Смолян, когато влезнем да 

управляваме. Благодаря! 

(Стоян Иванов, от място: Дуплика.) 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Г-н Аршински. 

(Стоян Иванов: Дуплика няма ли?) 

САЛИХ АРШИНСКИ: Дуплика има след споменаване и реплика. Уважаеми г-н 

председател, г-жо временно изпълняващ кмет, уважаеми колеги! Първо, за тази 

докладна няма да гласувам „за“ по следните две причини. Първо, треньорите на клуба, 

за който искате пари си позволяват в телефонен разговор да заплашват общински 

съветник със саморазправа, за което има подаден сигнал в Полицията. Следователно 

тези хора нямат моралното право да възпитават деца на каквито и да е ценности, след 

като си позволяват в нетрезво състояние в 12 часа на обяд да заплашват общински 

съветник със саморазправа. И втората причина, поради която няма да я подкрепя, 

преди малко отхвърлихте от дневния ред, уважаеми колеги, точката със „Смолян 

Автотранспорт“, за което ви благодаря! Само да знаете, че част от парите за спорт 

вместо да отиват за децата от тази фирма, отиват за партийни хранилки на хора, които 

са в тази зала и които ги е страх истината да излезе! Благодаря, че отхвърлихте! От 

утре имам пълното основание в интернет и в социалните мрежи да разкажа цялата 

информация как Община Смолян се източва през фирми за партийни хранилки. 

Благодаря! 
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ДАНЧО КИРЯКОВ: Г-н Иванов. 

СТОЯН ИВАНОВ: Аз само искам да кажа и да повторя, и хората да го знаят и 

гражданите да го знаят, че разделението на футбола в Смолян, корените му са тази 

симбиоза, приятелският кръг Сабрутев – Кюлхански. Това ще го повтарям докато мога. 

Този приятелски кръг, г-н Сабрутев представлява партия на социално слаби и бедни, те 

винаги се борят за социална справедливост, обаче когато става въпрос за 

справедливост, в момента ето – има два футболни клуба, няма справедливост. Има 

тотален отказ на едните. Там има грамотни, много грамотни, високо ерудирани 

специалисти, доста на по-високо ниво от колегите от другия клуб. Нямам нищо против 

и колегите от другия клуб и особено от децата и от юношите и от футболистите, но пак 

ви казвам, че в основата на разделението на футбола, седи тази симбиоза с нейният 

приятелски кръг – Стефан Сабрутев – Кюлхански. 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Г-н Иванов положи максимални усилия да не се приеме 

докладната. Заповядайте, г-н Кръстанов! 

ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Благодаря ви, г-н председателю! Уважаема г-жо Цекова, 

уважаеми колеги! Тъкмо бях решил да гласувам, Стоян Иванов тотално ми разруши 

конкретното настроение и нагласа, която имах. Ако някой разчита по този начин да 

осигури подкрепа за начинанието, с което се е ангажирал, О, Бога ми!, то няма нито 

логика, нито капчица здрав разум в това, което се прави. И аз съм изключително 

затруднен как да квалифицирам подобно поведение. За какво сме тука? Оставам с 

впечатление, че някой от нас не е разбрал какво прави тука. И по тази причина, аз ще 

въздържа да гласувам. И как да ви кажа? Много съм затруднен да квалифицирам 

подобна позиция. Просто не се прави така. Или както пише в едни, така говорят, аз не 

съм бил там, заведения на запад, „Не стреляйте по пианиста“. 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Други мнения, колеги? Не виждам. Г-н Журналов. 

МИЛЕН ЖУРНАЛОВ: Г-н председател, уважаема г-жо кмет, колеги! Колеги, никаква 

мотивация в тази докладна. Много слаба. Как да гласуваме за такова нещо? кажете! 

Кажете как да гласуваме, когато Община Смолян има течове от всякъде. Течове, които 

не се спират, а ние искаме да даваме още пари за нещо, което нито е мотивирано, нито 

нищо. Направете го по по-добър начин! Подгответе се както трябва! Не знам, кажете! 

Всяка година от „Смолян Автотранспорт“ изчезват 70 хиляди. Ами да ги спрем и да ги 

дадем някъде, където трябва. Та дори и за футбола. А само искаме, искаме, а от никъде 

не искаме да дойдат приходи към Общината, само течове. Благодаря ви! Помислете! 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Други мнения, колеги? Не виждам. Предлагам прекратяване на 

разискванията. Който е „за“, моля да гласува. 

ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 19, „ПРОТИВ“ – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0. 

ДАНЧО КИРЯКОВ: С 19 „за“ прекратяваме разискванията, колеги. Поименно 

гласуване. 

 

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

 

1. Анастас Караджов   – „против“ 

2. Ангел Безергянов    – „за“  

3. Анита Чолакова   – „въздържала се“ 

4. Валентин Кюлхански    – не гласува 

5. Валентин Цолов    – „против“ 
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6. Данчо Киряков    – не гласува 

7. Димитър Кръстанов    – „въздържал се“ 

8. Димитър Николов    – „за“ 

9. Екатерина Гаджева   – „въздържала се“ 

10. Елисавета Лободова    – „против“ 

11. Ивайло Халваджиев    – „за“ 

12. Иван Пищалов     – отсъства 

13. Илия Томов     – „против“ 

14. Кирил Хаджихристев   – не гласува 

15. Коста Начев     – не гласува 

16. Костадин Василев    – отсъства 

17. Мариана Сивкова    – „въздържала се“ 

18. Мария Семерджиева    – „въздържала се“ 

19. Марияна Методиева    – „въздържала се“ 

20. Милен Журналов    – не гласува 

21. Милен Пачелиев    – отсъства 

22. Михаил Генчев    – „за“ 

23. Петър Мирчев     – отсъства 

24. Салих Аршински    – отсъства 

25. Славка Каменова    – „въздържала се“ 

26. Стефан Сабрутев    – „против“ 

27. Стоян Иванов     – „за“ 

28. Филип Топов     – „въздържал се“ 

29. Юлия Кисьова     – „въздържала се“ 

 

(Стефан Сабрутев, от място: Право на отрицателен вот.) 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Момент. Моля, обявете резултата. 

(Мариана Иванова: 5 „за“, 5 „против“ и 9 въздържали се“.) 

ДАНЧО КИРЯКОВ: С 5 „за“, 5 „против“ и 9 „въздържали се“, докладната записка не се 

приема. 

  

           Общинският съвет след като се запозна с докладната записка на инж. МАРИАНА 

ЦЕКОВА - вр.и.д. КМЕТ НА ОБЩИНА СМОЛЯН избрана с Решение 

№1249/19.09.2019г. на ОбС-Смолян, на основание чл.21, ал.1, т.8 и чл.27 ал. 5 от Закона 

за местното самоуправление и местната администрация, чл.11 ал.1 от Наредба за 

обектите и елементите на градското обзавеждане по чл. 56 от ЗУТ, за рекламните, 

информационните и монументално-декоративни елементи и за рекламната дейност на 

територията на Община Смолян и чл.57 ал.1 от Закона за устройство на територията, 

 

 

Р Е Ш И: 

 

Предложеният проект за решение не се приема /чл. 27, ал. 4 и ал.5 от ЗМСМА/. 

 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Обяснение на отрицателен вот.  
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СТЕФАН САБРУТЕВ: Уважаеми г-н председател, колеги! Не гласувах за въпросната 

докладна на затова, че съм разединител на спорта и футбола в частност. Затова, че 

докладната беше внесена без мотиви за какво ще се използват тези средства, които ще 

постъпят евентуално, не подкрепена с никакви конкретни аргументи. На г-н Иванов 

само ще кажа, хубаво е човек да има приятели и приятелски кръгове. Жалко е, когато 

ги няма! Благодаря! 

(Филип Топов, от място: Процедура.) 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Процедура, г-н Топов. 

ФИЛИП ТОПОВ: Уважаеми колеги общински съветници, г-н председател, г-жо 

Цекова! Ще помоля да включим, макар че вече е приет дневния ред, като последна 

точка отговор на няколко много важни въпроси, които бяха поставени снощи в едни 

срещи с гражданите на улица „Острица“. Смятам, че информация за тези неща г-жа 

Цекова има. С риск да допуснем и леко нарушение на Правилника, г-н председател, 

моля в края на заседанието г-жа Цекова да отговори на няколко въпроса. От около два 

месеца се наблюдава едно асфалтиране… 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Г-н Топов, това е не е процедура от тука нататък. Значи вие 

предлагате да приемем допълнителна точка в дневния ред. 

ФИЛИП ТОПОВ: Точно така. 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Г-н Аршински и той се сърди, че неговата не е. Вие и двамата 

закъсняхте и сега какво трябва да направим? Да прескочим Правилника.  

ФИЛИП ТОПОВ: Поне ми дайте възможност да зачета въпросите. 

(От залата: Не, не.) 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Няма как. 

ФИЛИП ТОПОВ: Недейте се вълнува толкова, колеги! Ще ви питат и вас! 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Ама г-н Топов, моля ви се! Това вече не е процедура. 

(Милен Журналов, от място: Приемете на г-н Топов! На г-н Аршински няма значение. 

Приемете го.) 

(От залата: Ама защо?) 

ФИЛИП ТОПОВ: Нека да задавам въпросите. 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Няма как. Разбирате ли, г-н Топов? Не приехме предложението на 

г-н Аршински, сега да приемем вашето… Даже г-н Журналов ехидно така малко ни 

предлага да приемем вашето предложение. 

(Милен Журналов, от място: Естествено.) 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Става неудобно, разберете го! 

ФИЛИП ТОПОВ: Значи аз не искам да правя нито политическо изказване, нито да 

затруднявам работата на… 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Не става въпрос за това. Аз не говоря за това. Дадох ви думата за 

процедура. Разбрахме вашето желание, обаче от тук нататък… 

ФИЛИП ТОПОВ: Вие всички виждате това масово стахановско асфалтиране по 

улиците и междублоковите пространства. Хубаво е да чуем ние и гражданите на какво 

основание се прави това нещо. 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Моля, изключете микрофона. 

ФИЛИП ТОПОВ: Вторият, по-важен въпрос, г-н председател…., (Бел. на прот. Беше 

изключен микрофона и говори без него.)..какво е състоянието с договорите за зимното 

поддържане. Изключихте ми микрофона? 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Продължаваме по дневния ред, колеги!  
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(Ивайло Халваджиев, от място: Давайте, давайте нататък.) 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Г-н Топов, това не е процедура сега. Съгласете се с мен. Как ще 

гледам в очите г-н Аршински? Преди малко той се сърди, че неговата не е пусната в 

дневния ред, сега вас да ви допусна. 

(Филип Топов, от място: Аз не мога да гадая какво преди мен е направил г-н 

Аршински.) 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Да сте дошли навреме. Това можеше да го гласуваме и съм 

сигурен, че може би щеше да бъде прието да е в дневния ред. Ама сега в момента няма 

как. 

(Филип Топов, от място: Аз ще намеря начин жителите на община Смолян да 

разберат за какви въпроси…) 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Продължаваме по дневния ред.  

 

ПО ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Промяна предназначението на част от 

урегулиран поземлен имот /УПИ/ Х – 8 за озеленяване, предвиден в устройствения 

план за озеленена площ в кв. 2 по плана на гр. Смолян, кв. Смолян – централна 

част /ул. „Дичо Петров“/. 

ДОКЛАДВА: инж. Мариана Цекова – вр. и. д. кмет на Община 

Смолян, избрана с Решение № 1249/19.09.2019 г. на ОбС - Смолян 

 

 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Промяна предназначение на част от поземлен имот. Г-жа Цекова, 

имате ли нещо да предложите? 

(Кирил Хаджихристев, от място: Процедура.) 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Заповядайте, г-н Хаджихристев! 

КИРИЛ ХАДЖИХРИСТЕВ: Уважаеми г-н председател, уважаеми колеги, уважаеми 

кметове на населени места! Сега четири години сме свидетели как в 12 без 5 се вкарват 

от Общинска администрация и от кмета докладни записки и нарушавате правото на 

общинските съветници, които по закон имат право да питат, да поставят въпроси и на 

всяка сесия дори да променят дневния ред, като вкарват допълнителни въпроси. Моля 

ви да включите допълнителните докладни записки. 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Ама г-н Хаджихристев, за 12 без 5 съм съгласен с вашето мнение, 

ама сега вече е 12 и 5.  

(Михаил Генчев, от място: И 15.) 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Добре, да подложим на гласуване ли? Какво да правим? То е 

извън Правилника, разбирате ли? Сега нека да имаме еднакво отношение към всички. 

Продължаваме с 6-та точка по стария дневен ред. Вече втора. Заповядайте, г-жо 

Цекова!. 

МАРИАНА ЦЕКОВА: Благодаря ви, г-н Киряков! Става въпрос за УПИ X. Вече е 

разглеждано веднъж и затова искаме да допуснете промяна на проекта, изменение на 

подробния устройствен план. Благодаря ви! 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Имате думата, колеги! Г-н Топов, заповядайте! 

ФИЛИП ТОПОВ: Уважаема Цекова, в това предложение за УПИ Х има ли в момента 

извършване на асфалтиране около това УПИ? Ако има асфалтиране, кое дружество, 

коя фирма осъществява това асфалтиране? Има ли сключен договор за това 

асфалтиране? На каква стойност е този договор? Начало и край на започване на 
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съответните строително-монтажни работи? Има ли заплащане на асфалтирането? Има 

ли асфалтиране, което да е прието вече? С какъв акт е прието това асфалтиране? Има 

ли заплатена сума по вече завършеното асфалтиране? 

МАРИАНА ЦЕКОВА: Не, г-н Топов. Благодаря за въпроса! Около това УПИ няма 

извършвано асфалтиране. 

ФИЛИП ТОПОВ: Значи за другите ще питам същите въпроси. 

МАРИАНА ЦЕКОВА: Благодаря, ще ви отговоря! 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Г-н Караджов. 

АНАСТАС КАРАДЖОВ: Тъй като г-жа Цекова вече каза, че веднъж е вкарвано, каква 

е причината точка, която вече веднъж сме я разглеждали, отново да разглеждаме? 

МАРИАНА ЦЕКОВА: Не е вкарвано веднъж. Значи първо е вкарвана процедура за 

изработване и сега вече за раззеленяване. Те са две различни процедури. 

(Кирил Хаджихристев, от място: Пояснявайте какво вкарвате и какво изкарвате.) 

МАРИАНА ЦЕКОВА: Предполагам, че вие сте наистина елита на обществото, след 

като сте тук и трябва да имате малко повече сиво вещество от нас простолюдието и 

помните какво сме гледали. 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Г-н Кръстанов. 

КИРИЛ ХАДЖИХРИСТЕВ: Г-жо Цекова, съобразявайте се какво приказвате! 

МАРИАНА ЦЕКОВА: Ама аз разбира се се съобразявам! Адмирации към всички вас! 

Вас народът ви е избрал. Вие сте тук благодарение на неговата воля! 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Г-н Кръстанов, искате ли думата? 

ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Благодаря ви, г-н председателю! Г-жо Цекова, уважаеми 

колеги! Начинанието, което се осъществява в УПИ Х – 8 за озеленяване и промяна 

предназначението е свързано с подобряване на един микрорайон, който се намира на 

изток от търговската улица „Дичо Петров“, която е известна сред гражданството 

повече като „Витошка“. Според моите проучвания и конкретно познаване на проблема, 

ще подобри като цяло микрорайона като архитектурен силует и функционалност. 

Работата е там, че това действие промяна предназначението на част от урегулиран 

поземлен имот, част от който е предвиден за озеленяване, се осъществява при 

консенсус с квалифицирано мнозинство от 20 общински съветници. Означава едно, че 

ние трябва да имаме консолидация около целта, около същността и конкретно желание 

да решим този проблем на малък бизнес, който се осъществява в този район. Аз не 

искам да ви агитирам, искам да ви призова да гласувате „за“ и изразявайки разбира се 

собственото си категорично становище, че познавам проблема и мисля, че той трябва 

да бъде решен по този начин, по който се предлага. Моля ви да не пренасяме нашият 

дебат в сферата на едно театрално изкуство, известно още от древността и да не 

превръщаме днешното заседание в арена на спречквания от гледна точка на това кой, 

къде и какво очаква след 2 седмици. Ние сме тук, за да решим няколко конкретни 

проблема, както и миналият път говорих по тази тема, така и сега ви призовавам да 

бъдем обладани изцяло от отговорността, че гражданите разчитат на нас за тези неща. 

Няма на кой друг. Затова са ни избрали. 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Други мнения, колеги, има ли? Не виждам. Предлагам 

прекратяване на разискванията. Който е „за“, моля да гласува. 

ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 23, „ПРОТИВ“ – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0. 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Поименно гласуване, колеги. 
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Поименно гласуване на проекта за решение по т. 2 от дневния ред: 

 

1. Анастас Караджов   – „за“  

2. Ангел Безергянов    – „за“  

3. Анита Чолакова   – „за“ 

4. Валентин Кюлхански    – отсъства 

5. Валентин Цолов    – „за“ 

6. Данчо Киряков    – „за“ 

7. Димитър Кръстанов    – „за“ 

8. Димитър Николов    – „за“ 

9. Екатерина Гаджева   – „за“ 

10. Елисавета Лободова    – „за“ 

11. Ивайло Халваджиев    – „за“ 

12. Иван Пищалов     – отсъства 

13. Илия Томов     – „за“ 

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    – не участва в гласуването 

21. Милен Пачелиев    – отсъства 

22. Михаил Генчев    – „за“ 

23. Петър Мирчев     – отсъства 

24. Салих Аршински    – не участва в гласуването 

25. Славка Каменова    – „за“ 

26. Стефан Сабрутев    – „за“ 

27. Стоян Иванов     – „за“ 

28. Филип Топов     – „за“ 

29. Юлия Кисьова     – „за“ 

 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Моля, обявете резултата. 

(Мариана Иванова: 23 „за“, без „против“ и „въздържали се“.) 

ДАНЧО КИРЯКОВ: С 23 гласа „за“, докладната записка се приема.  

 

        Общинският съвет след като се запозна с докладната записка на  инж. МАРИАНА 

ЦЕКОВА - вр.и.д. КМЕТ НА ОБЩИНА СМОЛЯН избрана с Решение 

№1249/19.09.2019г. на ОбС-Смолян, на основание  чл.21 ал.1 т.11 от Закона за 

местното самоуправление и местната администрация и протокол от проведено 

обществено обсъждане на основание чл.127 ал.1 от ЗУТ от 22.08.2019 год., 
 

Р Е Ш И: 
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                     Допуска промяна  на проект на изменение на Подробен устройствен 

план /ПУП/ – План за регулация на част от  урегулиран поземлен имот /УПИ/ Х 

– 8 за озеленяване, предвиден в устройствения план за озеленена площ в кв.2 по 

плана на гр. Смолян, кв. Смолян – централна част с предвиждане на улична 

регулация,  при граници : УПИ Х – 8 за озеленяване и ул.“Дичо Петров“.   

 

                    Приложение : Проект за промяна на ПУП – ПРЗ  в кв.2 по плана на гр. 

Смолян, кв. Смолян – централна част  в М 1 : 500. 

 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Следваща докладна. 

(Салих Аршински, от място: Г-н председател, процедура.) 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Заповядайте! Процедура. 

САЛИХ АРШИНСКИ: Уважаеми г-н председател, уважаема г-жо кмет, уважаеми 

колеги! В знак на несъгласие с източването на Община Смолян от страна на 

Общинския съвет и във връзка с точката, която не влезна в дневния ред, общинските 

съветници на ДПС напускат сесията с призив следващият Общински съвет да има 

повече разум от общинските съветници, които влезнат, за да бъде Община Смолян 

една истинска европейска община. Благодаря! Приятно заседание! 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Благодаря! Продължаваме напред. 

(Бел. на прот. Общинските съветници от ДПС напуснаха заседанието.) 

 

ПО ТРЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Сключване на предварителен договор по 

реда на чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ за УПИ I – озеленяване, кв. 51 по плана на с. 

Петково, общ. Смолян. 

ДОКЛАДВА: инж. Мариана Цекова – вр. и. д. кмет на Община 

Смолян, избрана с Решение № 1249/19.09.2019 г. на ОбС - Смолян 

 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Сключване на предварителен договор по реда на чл. 15. Имате ли 

нещо да добавите, г-жа Цекова? 

МАРИАНА ЦЕКОВА: Не, благодаря! 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Имате думата, колеги. Г-н Топов. 

ФИЛИП ТОПОВ: Помислих, че пак сте ми изключили микрофона. Онази вечер бяхме 

в село Петково, среща с гражданите. И се изказаха едни много критични отношения по 

отношение на зимното поддържане в региона. Поехме ангажимент да отговорим дали 

има сключени договори за зимното поддържане, г-жо Цекова. Не само за Петково, а за 

цялата община. На какъв етап са и с кого са сключени тези договори за зимното 

поддържане? За зимното поддържане на цялата община за периода 2019-2020. С кои 

фирми са сключени тези договори и имаме ли готовност за зимното поддържане или 

отново ще бъдем изправени в хипотезата на „изненадаха ни“? 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Г-н Топов… 

МАРИАНА ЦЕКОВА: За цялата община има сключени договори за зимно поддържане, 

които са както за сезон 2019-2020, 2020-2021-ва. За три години са. Проблемът в 

Петково се получи при бедственото положение от републиканската пътна мрежа, която 

преминава през средата на селото. Това не е било само за село Петково, а за всички 

населени места. Знаете, и кметовете са тук, могат да ви кажат, те проблем с фирмата по 



Протокол № 59/10.10.2019 г.  

  

15 

 

принцип нямат, защото тя чисти вътрешната улична мрежа и пътищата, довеждащи до 

махалите. Проблемът беше от републиканска пътна мрежа. И не съм асфалтирала 

тука… 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Г-н Топов, отправям ви забележка. И наистина ще ви изключвам 

микрофона. Това, което коментираме в момента няма нищо общо с докладната записка 

и дневния ред. Имате думата колеги, по докладната записка. Не виждам желаещи. 

Предлагам прекратяване на разискванията. Който е „за“, моля да гласува. 

ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 23, „ПРОТИВ“ – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0. 

ДАНЧО КИРЯКОВ: С 23 гласа „за“ прекратяваме разискванията. Поименно гласуване. 

 

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

 

1. Анастас Караджов   – „за“ 

2. Ангел Безергянов    – „за“  

3. Анита Чолакова   – „за“ 

4. Валентин Кюлхански    – отсъства 

5. Валентин Цолов    – „за“ 

6. Данчо Киряков    – „за“ 

7. Димитър Кръстанов    – „за“ 

8. Димитър Николов    – „за“ 

9. Екатерина Гаджева   – „за“ 

10. Елисавета Лободова    – „за“ 

11. Ивайло Халваджиев    – „за“ 

12. Иван Пищалов     – отсъства 

13. Илия Томов     – „за“ 

14. Кирил Хаджихристев   – „за“ 

15. Коста Начев     – „за“ 

16. Костадин Василев    – „за“ 

17. Мариана Сивкова    – „за“ 

18. Мария Семерджиева    – „за“ 

19. Марияна Методиева    – „за“ 

20. Милен Журналов    – отсъства 

21. Милен Пачелиев    – отсъства 

22. Михаил Генчев    – „за“ 

23. Петър Мирчев     – отсъства 

24. Салих Аршински    – отсъства 

25. Славка Каменова    – „за“ 

26. Стефан Сабрутев    – „за“ 

27. Стоян Иванов     – „за“ 

28. Филип Топов     – „за“ 

29. Юлия Кисьова     – „за“ 

 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Моля, обявете резултата. 

(Мариана Иванова: 23 „за“, без „против“ и „въздържали се“.) 

ДАНЧО КИРЯКОВ: С 23 гласа „за“, докладната записка се приема.  
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   Общинският съвет след като се запозна с докладната записка на инж. МАРИАНА   

ЦЕКОВА вр.и.д. КМЕТ НА ОБЩИНА СМОЛЯН - избрана с Решение №1249/19.09.2019г. 

на ОбС-Смолян , на основание  чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2, чл. 27, ал.5 от Закона за 

местното самоуправление и местната администрация чл. 6, ал. 1, ал. 3 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,   
 

Р Е Ш И: 

 

1. Обявява от публична общинска собственост в частна общинска собственост, 
поради отпаднало предназначение – 344 кв.м. от УПИ I-озеленяване целия с площ 3192 

кв.м. кв. 51 по плана на с. Петково, общ. Смолян, актуван с Акт за публична общинска 

собственост № 343/18.08.2000 г. 

2. Допълва Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – 

общинска собственост за 2019 година приета с Решение № 1021/30.01.2017 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 344 кв.м. от УПИ I-

озеленяване целия с площ 3192 кв.м. кв. 51 по плана на с. Петково, общ. Смолян, 

актуван с Акт за публична общинска собственост № 343/18.08.2000 г. 

3. Дава съгласие за сключване на предварителен договор с М.А.К. 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 

М.А.К. за продажба на 344 кв.м. от УПИ I-озеленяване целия с площ 3192 кв.м. кв. 51 

по плана на с. Петково, общ. Смолян, актуван с Акт за публична общинска собственост 

№ 343/18.08.2000 г. на пазарна стойност 5848,00 (пет хиляди осемстотин четиридесет 

и осем лева) лева, без ДДС. 

5. След влизане в сила на изменението на Подробният устройствен план и 

плащане на цената, да сключи окончателен договор. 

 

 

ПО ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Изразяване на предварително 

съгласие за учредяване на сервитут и право на прокарване на електронна 

съобщителна мрежа през имот – общинска собственост за обект: „Електронна 

съобщителна мрежа на ЕТ „КТ-АСТРА – Генко Дойчинов“ на територията на 

общ. Смолян – общ. Чепеларе. 

ДОКЛАДВА: инж. Мариана Цекова – вр. и. д. кмет на Община 

Смолян, избрана с Решение № 1249/19.09.2019 г. на ОбС - Смолян 

 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Следваща докладна записка. Изразяване на предварително 

съгласие за учредяване на сервитут. Имате ли нещо да добавите? 

МАРИАНА ЦЕКОВА: Не, благодаря ви! 
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ДАНЧО КИРЯКОВ: Имате думата, колеги. Не виждам желаещи. предлагам 

прекратяване на разискванията. Който е „за“, моля да гласува. 

ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 23, „ПРОТИВ“ – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0. 

ДАНЧО КИРЯКОВ: С 23 гласа „за“ прекратяваме разискванията. Поименно гласуване. 

 

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

 

1. Анастас Караджов   – „за“ 

2. Ангел Безергянов    – „за“  

3. Анита Чолакова   – „за“ 

4. Валентин Кюлхански    – отсъства 

5. Валентин Цолов    – „за“ 

6. Данчо Киряков    – „за“ 

7. Димитър Кръстанов    – „за“ 

8. Димитър Николов    – „за“ 

9. Екатерина Гаджева   – „за“ 

10. Елисавета Лободова    – „за“ 

11. Ивайло Халваджиев    – „за“ 

12. Иван Пищалов     – отсъства 

13. Илия Томов     – „за“ 

14. Кирил Хаджихристев   – отсъства 

15. Коста Начев     – „за“ 

16. Костадин Василев    – „за“ 

17. Мариана Сивкова    – „за“ 

18. Мария Семерджиева    – „за“ 

19. Марияна Методиева    – „за“ 

20. Милен Журналов    – отсъства 

21. Милен Пачелиев    – отсъства 

22. Михаил Генчев    – „за“ 

23. Петър Мирчев     – отсъства 

24. Салих Аршински    – отсъства 

25. Славка Каменова    – „за“ 

26. Стефан Сабрутев    – „за“ 

27. Стоян Иванов     – „за“ 

28. Филип Топов     – „за“ 

29. Юлия Кисьова     – „за“ 

 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Моля, обявете резултата. 

(Мариана Иванова: 22 „за“, без „против“ и „въздържали се“.) 

ДАНЧО КИРЯКОВ: С 22-ма „за“, докладната записка се приема. 

 

       Общинският съвет след като се запозна с докладната записка инж. МАРИАНА 

ЦЕКОВА вр.и.д. КМЕТ НА ОБЩИНА СМОЛЯН избрана с Решение №1249/19.09.2019г. на 

ОбС-Смолян , на основание чл. 193, ал. 4 от Закона за устройство на територията  
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и във връзка с чл. 21, ал.1, т. 8 и ал. 2, чл. 27, ал.5 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация,     
 

Р Е Ш И: 

 

1. Изразява предварително съгласие за учредяване на сервитут и право на  

прокарване на електронна съобщителна мрежа за обект: „Електронна 

съобщителна мрежа на ЕТ „КТ-АСТРА- Генко Дойчинов“ на територията на 

общ. Смолян – общ. Чепеларе“ през следния общински имот: Поземлен имот с 

идентификатор 67965.1.113 - общинска публична собственост, с начин на 

трайно ползване: за селскостопански, горски, ведомствен път, трайно 

предназначение на територията: земеделска, с площ 4850 кв.м. (четири хиляди 

осемстотин и петдесет кв.м.), по кадастрална карта на с. Соколовци, община 

Смолян,  при съседни поземлени имоти с идентификатори: 67965.1.206, 

67965.1.99, 67965.3.49, 67965.1.38, 67965.1.102, 67965.1.37, 67965.1.34, 

67965.1.33, 67965.1.30, 67965.1.68, 67965.1.29, 67965.1.24, 67965.1.23, 67965.1.3, 

67965.1.4, 67965.1.5, 67965.1.87, 67965.1.85, 58517.16.130, 67965.1.121, 67965.1.1, 

58517.17.20, 58517.17.12, 67965.1.44, 67965.1.143, 67965.1.109, 67965.1.176, 

67965.1.2, 67965.1.177, 67965.1.105, 67965.1.159. Площта на сервитута е 393 кв.м. 

(триста деветдесет и три кв.м.). 

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 сервитута и правото на прокарване на 

електронна съобщителна мрежа за обект: „Електронна съобщителна мрежа на ЕТ 

„КТ-АСТРА- Генко Дойчинов“ на територията на общ. Смолян – общ. 

Чепеларе“. 

 3. Предварителното съгласие важи за срок от три години считано от 

влизането в сила на решението.  
 

 

ПО ПЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Изкупуване на поземлен имот № 221, 

ведно с построените в него двуетажна полумасивна постройка и навес, кв. 24 по 

плана на с. Полковник Серафимово, общ. Смолян, на основание чл. 199 от ЗУТ 

във връзка с чл. 33 от ЗС. 

ДОКЛАДВА: инж. Мариана Цекова – вр. и. д. кмет на Община 

Смолян, избрана с Решение № 1249/19.09.2019 г. на ОбС - Смолян 

 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Следваща докладна – изкупуване на поземлен имот. 

МАРИАНА ЦЕКОВА: Благодаря ви! Искам само да кажа, че отказваме да изкупим 

този имот. Благодаря! 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Предложено е.. 

(Анастас Караджов, от място: Искате да откажем, не че отказвате.) 

МАРИАНА ЦЕКОВА: Да. 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Предложен е отказ за закупуване. 
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МАРИАНА ЦЕКОВА: Имаше едни недоразумения в социалните мрежи. Всичките 

докладни записки, които касаят чл. 199 от ЗУТ, те са 4 на брой, са с предложение отказ 

за изкупуване. 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Имате думата, колеги. Не виждам желаещи. Предлагам 

прекратяване на разискванията. Който е „за“, моля да гласува. 

ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 22, „ПРОТИВ“ – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0. 

ДАНЧО КИРЯКОВ: С 22 гласа „за“ прекратяваме разискванията. Явно гласуване, 

колеги. Който е „за“ приемане на решенията в докладната записка, моля да гласува. 

ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 22, „ПРОТИВ“ – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0. 

ДАНЧО КИРЯКОВ: С 22 гласа „за“ докладната записка се приема. 

 

           Общинският съвет след като се запозна с докладната записка на инж. МАРИАНА 

ЦЕКОВА вр.и.д. КМЕТ НА ОБЩИНА СМОЛЯН, избрана с Решение №1249/19.09.2019г. 

на ОбС-Смолян, на основание чл.21, ал.1 т.8 и ал. 2 от Закона за местното 

самоуправление и местна 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  
 

Р Е Ш И: 

 

1. Отказва да изкупи от Р.К.К. собствените му недвижими имоти представляващи 

застроен и незастроен поземлен имот № 221 целия с площ 47 (четиридесет и седем) 

кв.м., ведно с построените в него двуетажна полумасивна постройка  и навес кв. 24 по 

плана на с. Полковник Серафимово, общ. Смолян, утвърден със Заповед 

№117/07.10.1965 год., при граници: от три страни улична регулация, участващ в улична 

регулация по плана на с. Полковник Серафимово, общ. Смолян за предлаганата сума за 

изкупуване в размер  3 000,00 (три хиляди) евро. 

 2. Упълномощава Кмета на Община Смолян да издаде необходимия за целта 

документ /писмен отказ/, удостоверяващ отказа на Общинския съвет за изкупуване на 

поземлен имот цитиран в точка 1. 

 

 

ПО ШЕСТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Изкупуване на поземлен имот № 472, 

кв. 6в по плана на с. Полковник Серафимово, общ. Смолян на основание чл. 199 

от ЗУТ във връзка с чл. 33 от ЗС. 

ДОКЛАДВА: инж. Мариана Цекова – вр. и. д. кмет на Община 

Смолян, избрана с Решение № 1249/19.09.2019 г. на ОбС - Смолян 

 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Следваща докладна аналогична. Нещо има ли да добавите? 

МАРИАНА ЦЕКОВА: Не, благодаря ви! 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Имате думата, колеги! Не виждам желаещи. Предлагам 

прекратяване на разискванията. Който е „за“, моля да гласува. 

ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 23, „ПРОТИВ“ – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0. 

ДАНЧО КИРЯКОВ: С 23 гласа прекратяваме разискванията. Явно гласуване. Който е 

„за“ приемане на решенията в докладната записка, моля да гласува. 
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ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 23, „ПРОТИВ“ – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0. 

ДАНЧО КИРЯКОВ: С 23 гласа „за“ докладната записка се приема.  

 

           Общинският съвет след като се запозна с докладната записка на инж. МАРИАНА  

ЦЕКОВА вр.и.д. КМЕТ НА ОБЩИНА СМОЛЯН, избрана с Решение №1249/19.09.2019г. 

на ОбС-Смолян на основание  чл.21, ал.1 т.8 и ал. 2 от Закона за местното 

самоуправление и местна 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 

 

Р Е Ш И: 

 

1. Отказва да изкупи от С.В.П. собственият й недвижим имот представляващ 

незастроен поземлен имот № 472 целия с площ 1870 (хиляда осемстотин седемдесет) 

кв.м., кв. 6в по плана на с. Полковник Серафимово, общ. Смолян, утвърден със Заповед 

№117/07.10.1965 год., при граници: път, поземлен имот 616, поземлен имот 617, 

поземлен имот 471 – СНС участващ в УПИ І-472, кв. 6в,  УПИ I, кв. 6г, УПИ VIII-

обществено обслужване и гаражи, кв. 6б и улична регулация по плана на с. Полковник 

Серафимово, общ. Смолян за предлаганата сума за изкупуване в размер  10 000,00 

(десет хиляди) евро.  

 2. Упълномощава Кмета на Община Смолян да издаде необходимия за целта 

документ /писмен отказ/, удостоверяващ отказа на Общинския съвет за изкупуване на 

поземлен имот цитиран в точка 1. 

 

ПО СЕДМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Изкупуване на поземлен имот № 136, 

кв. 37, кв. 43 по плана на с. Полковник Серафимово, общ. Смолян, на основание 

чл. 199 от ЗУТ във връзка с чл. 33 от ЗС. 

ДОКЛАДВА: инж. Мариана Цекова – вр. и. д. кмет на Община 

Смолян, избрана с Решение № 1249/19.09.2019 г. на ОбС - Смолян 

 

  

ДАНЧО КИРЯКОВ: Следваща докладна – аналогична. Имате ли нещо да добавите? 

МАРИАНА ЦЕКОВА: Не. Благодаря ви! 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Имате думата, колеги. Няма желаещи. Предлагам прекратяване на 

разискванията. Който е „за“, моля да гласува. 

ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 23, „ПРОТИВ“ – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0. 

ДАНЧО КИРЯКОВ: С 23 гласа прекратяваме разискванията. Който е „за“ приемане на 

решенията в докладната записка, моля да гласува, явно. 

ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 23, „ПРОТИВ“ – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0. 

ДАНЧО КИРЯКОВ: С 23 гласа „за“ докладната записка се приема.  

 

           Общинският съвет след като се запозна с докладната записка на инж. МАРИАНА 

ЦЕКОВА вр.и.д. КМЕТ НА ОБЩИНА СМОЛЯН, избрана с Решение №1249/19.09.2019г. 

на ОбС-Смолян, на основание чл.21, ал.1 т.8 и ал. 2 от Закона за местното 

самоуправление и местна администрация, чл. 8, ал.1 от Закона за общинската 
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собственост, във връзка с чл.199 от Закона за устройство на територията, чл. 33 от 

Закона за собствеността 

 

Р Е Ш И: 

 

1. Отказва да изкупи от Е.П.М., Т.С.А., М.А.А., П.А.А. собственият им недвижим 

имот представляващ застроен и незастроен поземлен имот № 136 целия с площ 1020 

(хиляда и двадесет) кв.м., кв. 37, кв. 43 по плана на с. Полковник Серафимово, общ. 

Смолян, утвърден със Заповед №117/07.10.1965 год., при граници: дере, улична 

регулация, поземлен имот № 138 и поземлен имот 137, участващ в УПИ ХІІ-136, кв. 43,  

УПИ XVI-136, кв. 37 и улична регулация по плана на с. Полковник Серафимово, общ. 

Смолян за предлаганата сума за изкупуване в размер  25 000,00 (двадесет и пет хиляди) 

евро. 

 2. Упълномощава Кмета на Община Смолян да издаде необходимия за целта 

документ /писмен отказ/, удостоверяващ отказа на Общинския съвет за изкупуване на 

поземлен имот цитиран в точка 1. 

 

ПО ОСМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Разрешение за изработване на Подробен 

устройствен план – парцеларен план за обект: „Външна канализация към 

жилищна сграда в поземлен имот 67653.131.12, УПИ V – 131.12, кв. 131 по плана 

на гр. Смолян“. 

ДОКЛАДВА: инж. Мариана Цекова – вр. и. д. кмет на Община 

Смолян, избрана с Решение № 1249/19.09.2019 г. на ОбС - Смолян 

 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Следваща докладна. Разрешение за изработване на ПУП. Имате ли 

нещо да добавите, г-жа Цекова? 

МАРИАНА ЦЕКОВА: Благодаря ви! Не.  

ДАНЧО КИРЯКОВ: Имате думата, колеги! Не виждам желаещи. Предлагам 

прекратяване на разискванията. Който е „за“, моля да гласува. 

ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 23, „ПРОТИВ“ – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0. 

ДАНЧО КИРЯКОВ: С 23 гласа „за“ прекратяваме разискванията. Явно гласуване, 

колеги. Който е съгласен с решенията в докладната записка да се приемат, моля да 

гласува. 

ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 24, „ПРОТИВ“ – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0. 

ДАНЧО КИРЯКОВ: С 24 гласа „за“ докладната записка се приема.  

 

          Общинският съвет след като се запозна с докладната записка на инж. МАРИАНА 

ЦЕКОВА вр.и.д. КМЕТ НА ОБЩИНА СМОЛЯН, избрана с Решение №1249/19.09.2019г. 

на ОбС-Смолян, 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 

 

Р Е Ш И: 

 

1. Разрешава изработването на проект за Подробен устройствен план – 

парцеларен план за обект : „Външна канализация към жилищна сграда в 

поземлен имот 67653.131.12, УПИ V – 131.12, кв.131 по плана на гр. Смолян”, с 
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трасе преминаващо през поземлени имоти с идентификатори 67653.131.12, 

67653.131.460, 67653.37.461, 67653.37.453 и 67653.134.455.  

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 изработен в М 1:1000. 

2. Одобрява задание за изработване на Подробен устройствен план – 

парцеларен план за обект : „Външна канализация към жилищна сграда в 

поземлен имот 67653.131.12, УПИ V – 131.12, кв.131 по плана на гр. Смолян”.  

           
           Приложение : Задание за изработване за изработване на Подробен устройствен план – 

парцеларен план за обект : „Външна канализация към жилищна сграда в поземлен имот 

67653.131.12, УПИ V – 131.12, кв.131 по плана на гр. Смолян”      

 

ПО ДЕВЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Разрешение за изработване на 

Подробен устройствен план – парцеларен план за обект: „Външно 

електрозахранване на жилищна сграда в поземлен имот 67653.78.46 в гр. Смолян. 

ДОКЛАДВА: инж. Мариана Цекова – вр. и. д. кмет на Община 

Смолян, избрана с Решение № 1249/19.09.2019 г. на ОбС - Смолян 

 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Аналогична следваща докладна, колеги. Имате ли нещо да 

добавите вие, г-жа Цекова? Имате думата, колеги. Не виждам желаещи. Предлагам 

прекратяване на разискванията. Който е „за“, моля да гласува. 

ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 23, „ПРОТИВ“ – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0. 

ДАНЧО КИРЯКОВ: С 23-ма „за“, без „против“ и „въздържали се“, прекратяваме 

разискванията. Явно гласуване, колеги. Който е „за“ приемане на решенията в 

докладната записка, моля да гласува. 

ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 23, „ПРОТИВ“ – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0. 

ДАНЧО КИРЯКОВ: С 23 „за“ докладната записка се приема.  

 

           Общинският съвет след като се запозна с докладната записка на инж. МАРИАНА 

ЦЕКОВА вр.и.д. КМЕТ НА ОБЩИНА СМОЛЯН избрана с Решение №1249/19.09.2019г. на 

ОбС-Смолян, чл. 21, ал.1, т.11 от ЗМСМА във връзка с чл. 124а, ал.1 от ЗУТ и чл. 124б, 

ал.1 от ЗУТ   

 

Р Е Ш И: 

1. Разрешава изработването на проект за Подробен устройствен план – 

парцеларен план за обект : „Външно електрозахранване на жилищна сграда на В. 

Ц. в поземлен имот 67653.78.46 в гр. Смолян”, с трасе преминаващо през 

поземлени имоти с идентификатори 67653.78.413 и 67653.78.40.  

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. 

Да се извършат процедури по ЗОЗЗ.  

Проектът да се представи в Община Смолян окомплектован с актуална 

скица от кадастралната карта на гр. Смолян  и изработен в М 1:1000. 

2. Одобрява задание за изработване на Подробен устройствен план – 

парцеларен план за обект : „Външно електрозахранване на жилищна сграда на В. 

Ц. в поземлен имот 67653.78.46 в гр. Смолян”.  

            
           Приложение : Задание за изработване за изработване на Подробен устройствен план – 

парцеларен план за обект : „Външно електрозахранване на жилищна сграда на В.Ц. в поземлен 

имот 67653.78.46 в гр. Смолян”     

 

ПО ДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Одобряване на Подробен устройствен 

план – парцеларен план за обект: „Въздушна мрежа ниско напрежение за 

присъединяване на жилищна сграда в село Левочево, местност „Вадата“. 

ДОКЛАДВА: инж. Мариана Цекова – вр. и. д. кмет на Община 

Смолян, избрана с Решение № 1249/19.09.2019 г. на ОбС - Смолян 

 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Следваща докладна записка – одобряване на ПУП, въздушна 

мрежа ниско напрежение. Имате ли нещо да добавите, г-жа Цекова? 

МАРИАНА ЦЕКОВА: Не. благодаря!  

ДАНЧО КИРЯКОВ: Имате думата, колеги. Не виждам… 

(Кирил Хаджихристев, от място: Процедура.) 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Заповядайте, г-н Хаджихристев! 

КИРИЛ ХАДЖИХРИСТЕВ: Уважаеми г-н председател! В момента сесията се излъчва 

на живо. Аз моля вие да зачитате точно докладната записка за какво става въпрос. 

Вносителят да каже с две-три думи за къде става въпрос, за какво става въпрос, защото 

жителите на града не могат да разберат какво значи „следващата точка аналогична“, 

„давайте да гласуваме“. Ама какво гласуваме? Никой не знае. 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Заповядайте, г-жа Цекова! 

МАРИАНА ЦЕКОВА: Тази докладна записка е относно одобряване на подробен 

устройствен план – парцеларен план за обект: „външна мрежа ниско напрежение за 

присъединяване на жилищна сграда в село Левочево, местността „Вадата“. Предлага се 

на Общински съвет след разрешение от Общинския съвет, което е получено с Решение 

№ 1191 и Протокол на заседание № 53 от 27.06 тази година, вече е достигнала самата 

процедура за одобрение на този ПУП – парцеларен план и ви предлагаме вие да дадете 

вашето съгласие за одобряване вече на цялата процедура, за да може тя да приключи и 

господина да бъде захранен с електроенергия. 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Имате думата, колеги. Не виждам желаещи. Предлагам 

прекратяване на разискванията. Който е „за“, моля да гласува. 

ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 22, „ПРОТИВ“ – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0. 

ДАНЧО КИРЯКОВ: С 22 гласа „за“ прекратяваме разискванията. Явно гласуване. 

Който е „за“ приемане на решенията в докладната записка, моля да гласува. 

ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 22, „ПРОТИВ“ – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0. 
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ДАНЧО КИРЯКОВ: С 22 гласа „за“, без „против“ и „въздържали се“, докладната 

записка се приема.  

 

           Общинският съвет след като се запозна с докладната записка на инж. МАРИАНА   

ЦЕКОВА вр.и.д. КМЕТ НА ОБЩИНА СМОЛЯН, избрана с Решение №1249/19.09.2019г. 

на ОбС-Смолян 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,   

Р Е Ш И: 

 

            Одобрява Подробен устройствен план – парцеларен план за обект : 

„Въздушна мрежа ниско напрежение за присъединяване на жилищна сграда на Е. 

Д. в село Левочево, местност „Вадата“” с трасе преминаващо през  поземлен 

имот с идентификатор 43219.2.951 по кадастралната карта на с. Левочево, общ. 

Смолян.  
 

 

ПО ЕДИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Продажба на поземлен имот с 

идентификатор 67653.915.161, образуващ УПИ XIX, кв. 147 по плана на гр. 

Смолян, ул. „Илинден“. 

ДОКЛАДВА: инж. Мариана Цекова – вр. и. д. кмет на Община 

Смолян, избрана с Решение № 1249/19.09.2019 г. на ОбС - Смолян 

 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Следваща 15-та по стария дневен ред. Продажба на поземлен 

имот. Г-жа Цекова?  

МАРИАНА ЦЕКОВА: Касае се за чл. 35 от Закона за общинската собственост. 

Законопостроена сграда в урегулиран поземлен имот. Собствениците на 

законопостроената сграда семейство Самуилови желаят да си закупят отстъпеното 

право на строеж. Имотът се намира в гр. Смолян на ул. „Илинден“. 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Имате думата, колеги. Не виждам желаещи. Предлагам 

прекратяване на разискванията. Който е „за“, моля да гласува. 

ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 23, „ПРОТИВ“ – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0. 

ДАНЧО КИРЯКОВ: С 23 гласа „за“, прекратяваме разискванията. Поименно гласуване, 

колеги. 

 

Поименно гласуване на проекта за решение по т. 11 от дневния ред: 
 

1. Анастас Караджов   – „за“ 

2. Ангел Безергянов    – „за“ 

3. Анита Чолакова   – „за“ 

4. Валентин Кюлхански    – „за“  

5. Валентин Цолов    – „за“ 

6. Данчо Киряков    – „за“ 

7. Димитър Кръстанов    – „за“ 

8. Димитър Николов    – „за“ 

9. Екатерина Гаджева   – „за“ 

10. Елисавета Лободова    – „за“ 
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11. Ивайло Халваджиев    – „за“ 

12. Иван Пищалов     – отсъства 

13. Илия Томов     – „за“ 

14. Кирил Хаджихристев   – „за“ 

15. Коста Начев     – „за“ 

16. Костадин Василев    – „за“ 

17. Мариана Сивкова    – „за“ 

18. Мария Семерджиева    – „за“ 

19. Марияна Методиева    – „за“ 

20. Милен Журналов    – отсъства 

21. Милен Пачелиев    – отсъства 

22. Михаил Генчев    – „за“ 

23. Петър Мирчев     – отсъства 

24. Салих Аршински    – отсъства 

25. Славка Каменова    –„за“ 

26. Стефан Сабрутев    – „за“ 

27. Стоян Иванов     – „за“ 

28. Филип Топов     – „за“ 

29. Юлия Кисьова     – „за“ 

 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Моля, обявете резултата.  

(Мариана Иванова: 24 „за“, без „против“ и „въздържал се“.) 

ДАНЧО КИРЯКОВ: С 24 гласа „за“, без „против“ и „въздържал се“, докладната 

записка се приема. 

 

Общинският съвет след като се запозна с докладната записка на инж. МАРИАНА   

ЦЕКОВА вр.и.д. КМЕТ НА ОБЩИНА СМОЛЯН, избрана с Решение №1249/19.09.2019г. 

на ОбС-Смолян на основание чл. 8, ал. 9  и чл. 35, ал. 3 от Закона за общинската 

собственост във връзка с чл. 45 от Наредбата за реда за придобиване, управление и 

разпореждане с общинско имущество  и чл. 21, ал.1, т. 8 и ал.2 и чл. 27, ал. 5 от Закона 

за местното самоуправление и местна администрация 

  

Р Е Ш И: 

 

1. Допълва Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – 

общинска собственост за 2019 година приета с решение № 1021/30.01.2019 год. в 

Приложение № 2 – Разпоредителни сделки на основание 35, ал. 3 от Закона за 

общинската собственост, допълва поземлен имот с идентификатор 67653.915.161 (шест 

седем шест пет три точка девет едно пет точка едно шест едно) с площ от 339.00 кв.м. 

/триста тридесет и девет кв.м. /с начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 

m), трайно предназначение натериторията: урбанизирана, УПИ XXIX, кв. 147 по плана 

на гр. Смолян, при граници: 67653.915.544, 67653.915.160, 67653.915.164, 

67653.915.162, 67653.915.609, актуван с Акт за частна общинска собственост № 

1983/11.09.2019 год., вписан в ЗС/ПВ под № 130, том VІ, дело 702/2019 год.    
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2. Дава съгласие Община Смолян да продаде В.В.С. и А.А.С. поземлен имот 

с идентификатор 67653.915.161 (шест седем шест пет три точка девет едно пет точка 

едно шест едно) с площ от 339.00 кв.м. /триста тридесет и девет кв.м. /с начин на 

трайно ползване: ниско застрояване (до 10 m), трайно предназначение натериторията: 

урбанизирана, УПИ XXIX, кв. 147 по плана на гр. Смолян, при граници: 67653.915.544, 

67653.915.160, 67653.915.164, 67653.915.162, 67653.915.609, актуван с Акт за частна 

общинска собственост № 1983/11.09.2019 год., вписан в ЗС/ПВ под № 130, том VІ, 

дело 702/2019 год. на стойност  11 526,00 (единадесет хиляди петстотин двадесет и 

шест) лева без ДДС. 

 

    3. Упълномощава Кмета на Община Смолян да извърши необходимите действия по 

изпълнение на горното решение. 

 

ПО ДВАНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Продажба на поземлен имот с 

идентификатор 83274.500.800, образуващ УПИ II – за групови стопански сгради в 

кв. 68 по плана на с. Широка лъка, общ. Смолян. 

ДОКЛАДВА: инж. Мариана Цекова – вр. и. д. кмет на Община 

Смолян, избрана с Решение № 1249/19.09.2019 г. на ОбС - Смолян 

 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Следваща докладна записка. Продажба на поземлен имот в с. 

Широка лъка. Имате думата, г-жа Цекова. 

МАРИАНА ЦЕКОВА: Отново прилагане на чл. 35, ал. 3 от Закона за общинската 

собственост. Законопостроените сгради в урегулирания поземлен имот собственикът 

им желае да закупи земята. Моля за вашето съгласие. Благодаря! 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Имате думата, колеги. Г-н Топов. 

ФИЛИП ТОПОВ: Уважаеми колеги! Аз по тази точка ще гласувам „въздържал се“ по 

следните съображения. В Общинският съвет имаме приета така наречената Годишна 

програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост. Като тази 

програма се приема в началото на годината. В тази програма се включват всички 

имоти, за които администрацията има намерение да продава, да отдава под наем. Това 

до сега никога не се е спазвало. Когато и да ни се предложат докладни записки за 

разпореждане с общинска собственост и под наем, винаги първата точка ние 

допълваме Годишната програма. Това е един порочен начин на управление и 

стопанисване на общинската собственост, защото ако в тази Годишна програма 

предварително са заложени обектите, които биха могли да са предложени за продажба 

и под наем, по този начин хората ще знаят. Един вид ще бъдат рекламирани тези 

възможности и евентуално да кандидатстват своевременно. Начинът на управление и 

стопанисване на общинската собственост е едно от основното направление по което 

биха могли да влизат и свежи пари. Винаги сме поставени дето се казва под 

възможността първо да допълним програмата, след това да се разпореждаме и хората 

нямат никаква предварителна информация за тези наши общински имоти. И понеже 

Широка лъка е селото с най-голямата бих казал и туристическа визия, едно сакрално 

място, аз не знам точно какво ще се продава и как ще се продава, но с оглед изявените 

намерения отново управлението, което смята да влиза във властта след изборите, да 

залага на туризма, искам да попитам: Имаме едно решение на Общинския съвет след 

приключване на събора „Рожен“ в едномесечен срок да бъде внесен отчет за 



Протокол № 59/10.10.2019 г.  

  

27 

 

приходите, разходите и всички неща, които са се случили. В едномесечен срок, 

подчертавам, от приключване на „Рожен“ събора. До момента ние нямаме отговор. Пак 

ще кажат, г-н председател, че се отклонявам от темата. Надявам се този път да не ми 

изключите микрофона. Това е стил на управление да се приемат едни решения на 

Общинския съвет, на които да не им се дава отговор. Този стил на управление се 

случваше благодарение на оформянето безпринципно мнозинство в Общинския съвет 

от 15 съветника. В тази връзка аз ще помоля с оглед отрезвяването на администрацията 

и въвеждане на някаква дисциплина и зачитане на институцията Общински съвет, а не 

неглижиране, да се въздържат по тази точка. Благодаря ви! 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Г-жа Цекова, заповядайте! 

МАРИАНА ЦЕКОВА: Ако позволите. Съгласно Закона за общинската собственост, 

малко в разказвателен вид, ще ме прощавате, но мога да ви кажа, че на основание чл. 8, 

ал. 9 сме приели, вие по наше предложение сте приели наредба, по която ние следваме 

и допълнително си даваме разяснение относно начина на стопанисване и разпореждане 

с общинската собственост. Общинската програма за стопанисване и разпореждане 

съответно е отворен документ и няма как администрацията да наложи своето желание 

да продаде на даден собственик носител на вещно право земя без той да изрази 

неговото съгласие. Значи Общината няма как да направи такова нещо и това да се 

заложи в програмата за общинската собственост, която ви се дава всяка година преди 

да се разгледа и бюджета на Общината. Затова ви моля, не казвам по никакъв начин, но 

това е редът, по който трябва да се случи това нещо. Няма как ние да разберем кой 

носител на вещно право ще поиска да получи, тоест да прекрати съсобствеността си в 

даденото УПИ с Общината. На територията на Община Смолян има десетки хиляди 

урегулирани поземлени имоти върху които са построени законопостроени сгради. Така 

че няма как на тях, а знаете много добре, че в самата програма се залагат и някакви 

средства ориентировъчни. Те затова не са заложени в програмата. Ако приемете това 

мое обяснение, благодаря ви! Ако ли пък не, вие сами ще решите, защото под вашето 

общо ръководство се и управлява общинската собственост. Благодаря ви! 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Г-н Кръстанов! 

ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Благодаря ви, г-н председателю! Уважаема госпожо Цекова, 

уважаеми колеги, уважаеми кметове и гости, уважаеми журналисти! Г-н Топов повдига 

един много важен въпрос, по който искам да уверя избирателите и вас, уважаеми 

колеги, че нашата група се отнася изключително отговорно. Ние следим много 

внимателно как се изпълнява годишната програма за приватизация и за стопанисване 

на общинската собственост. Одеве стана дума и за общинското участие в търговски 

дружества. Но искам да отбележа категорично, че и по предишната, и по тази точка от 

дневния ред, ние имаме един конкретен казус, при който имаме носител на ограничени 

вещни права и той изявява конкретно желание да увеличи обсега на тези права, като 

придобие след отстъпеното право на строеж или на пристрояване, надстрояване и т. н., 

и земята. Това няма как да се осъществи в процедура да заложим няколко десетки, да 

кажа поне над 10 хиляди конкретни случая. Примерно блока, в който аз живея, също е 

построен с отстъпено право на строеж. Никой друг, освен живущите в блока, които 

притежават идеални части, не може да кандидатства да придобие пълни права върху 

поземления имот. Така че този случай също е минал под нашето зорко око и 

възможност да контролираме този процес, но е налице законосъобразност, 

категорично. Първо, носителят на ограничените вещни права само той може да заяви 
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желание за закупуване, което няма как априори да бъде отразено в някаква програма. 

Тъй като в конкретния случай не е налице информация за волята на притежаващия 

ограниченото вещно право. Аз моля колеги да се задълбочим върху този проблем. Той 

не е чак толкова сложен. И да си дадем ясна сметка, че това няма как да бъде 

програмирано. Така че подкрепяме и този проект за решение. 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Г-н Николов. Няма как да задължим гражданите предварително 

януари месец да дадат своите желания за покупка. Нямаме основание за това. 

ДИМИТЪР НИКОЛОВ: Г-н председател, вие ми взехте думите от устата. Няма как. 

Значи по логиката на г-н Топов, трябва тогава Общинският съвет или Общинската 

администрация да наложи срок до 30 януари, който има намерение да купува през 

годината, да го заяви. Няма как да се случи, г-н Топов. И съвсем нормално е хората 

като са посъбрали някой лев, наистина ние да не пречим Общинският съвет и бъдещия 

Общински съвет нали, призовавам колегите, които ще бъдат в новия Общински съвет, 

наистина в такива случаи да не се пречи на хората. Посъбрали са някой лев, наистина 

да си закупят земята. Мисля, че е съвсем логично това да се случи. Затова аз 

призовавам колегите да подкрепим в случая докладната и в такива случаи също да 

помагаме на хората да не им пречим. Завърших. 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Г-н Топов, г-н Безергянов след това. 

ФИЛИП ТОПОВ: Кратка реплика. Мисля, че и на хората вънка стана ясно за какво 

взех отношение по тази точка. Тази програма за разпореждане с общинското 

имущество, уважаеми колеги, уважаеми граждани на общината, тя касае по-сериозни 

въпроси. И в моето експозе казах, че ние знаем какво ще се продава, какво ще се отдава 

под наем. Използвам правото си на реплика да повторя въпроса. Има ли отговор на 

нашето решение за отчет след събора „Рожен“? 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Г-н Безергянов. 

АНГЕЛ БЕЗЕРГЯНОВ: Уважаеми г-н председател, уважаема госпожо кмет, уважаеми 

колеги общински съветници! Аз много се учудвам в така направеното изказване на г-н 

Топов, уважавания от мен юрист и човек. На нас всички в тази зала и особено 

юристите, ние особено ясно, че във въпросният казус, когато има отстъпено вещно 

право, както е правото на строеж в конкретния случай, няма как да стане инициативата 

да дойде от лице, което не е законен собственик на постройката върху въпросната земя. 

По думите си, които той опитва да ни вкара в някакви безпринципни коалиции и 

мнозинства, той на практика създава двоен стандарт. Ние досега  в нашата практика, 

която близо три години аз като общински съветник съм в Общински съвет – Смолян, 

това не е еднократната докладна, която е гласувана. Никога досега не сме допълвали 

програми за управление на база точно такъв тип процедури. И за мен е наистина е 

доста неприятно и изненадан останах, че в тази последна сесия пак се опитваме да 

политиканстваме, пак се опитваме да говорим конкретни неща. Да настройваме 

конкретни колеги общински съветници на ниво партийност, на ниво личност, на ниво 

субективност. Благодаря! 

(Михаил Генчев, от място: Процедура.) 

ДАНЧО КИРЯКОВ: От място може, г-н Генчев, кажете! 

(Михаил Генчев, от място: Г-н председател, искам да помоля колегите в залата да се 

придържаме към дневния ред и да престанем да си правим предизборни агитации и 

така нататък.) 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Г-н Иванов. 



Протокол № 59/10.10.2019 г.  

  

29 

 

СТОЯН ИВАНОВ: С думи прости. В 12-годишният ми стаж на общински съветник 

няма случай да сме отказали отстъпено право на строеж на някой, който е подал такова 

заявление. Това ще е пълно извращение, ако допусне Общинският съвет подобно нещо 

и тези, които си позволят да тръгнат срещу тези наши съграждани, ще понесат тежка 

отговорност. 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Чак тежка... Не виждам желаещи повече за изказване. Предлагам 

прекратяване на разискванията. Който е „за“, моля да гласува. 

ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 20, „ПРОТИВ“ – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0. 

ДАНЧО КИРЯКОВ: С 20 „за“ прекратяваме разискванията. Поименно гласуване, 

колеги. 

 

Поименно гласуване на проекта за решение по т. 12 от дневния ред: 
 

1. Анастас Караджов   – „за“ 

2. Ангел Безергянов    – отсъства 

3. Анита Чолакова   – „за“ 

4. Валентин Кюлхански    – „за“  

5. Валентин Цолов    – отсъства 

6. Данчо Киряков    – „за“ 

7. Димитър Кръстанов    – „за“ 

8. Димитър Николов    – „за“ 

9. Екатерина Гаджева   – „за“ 

10. Елисавета Лободова    – „за“ 

11. Ивайло Халваджиев    – „за“ 

12. Иван Пищалов     – отсъства 

13. Илия Томов     – „за“ 

14. Кирил Хаджихристев   – „за“ 

15. Коста Начев     – „за“ 

16. Костадин Василев    – „за“ 

17. Мариана Сивкова    – „за“ 

18. Мария Семерджиева    – „за“ 

19. Марияна Методиева    – отсъства 

20. Милен Журналов    – отсъства 

21. Милен Пачелиев    – отсъства 

22. Михаил Генчев    – „за“ 

23. Петър Мирчев     – отсъства 

24. Салих Аршински    – отсъства 

25. Славка Каменова    – „за“ 

26. Стефан Сабрутев    – „за“ 

27. Стоян Иванов     – „за“ 

28. Филип Топов     – „за“ 

29. Юлия Кисьова     – „за“ 

 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Моля, обявете резултата.  

(Мариана Иванова: 21 „за“, без „против“ и „въздържал се“.) 

ДАНЧО КИРЯКОВ: С 21 гласа „за“, докладната записка се приема. 
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    Общинският съвет след като се запозна с докладната записка на инж. МАРИАНА 

ЦЕКОВА вр.и.д. КМЕТ НА ОБЩИНА СМОЛЯН, избрана с Решение №1249/19.09.2019г. на 

ОбС-Смолян на основание чл. 8, ал. 9  и чл. 35, ал. 3 от Закона за общинската 

собственост във връзка с чл. 45 от Наредбата за реда за придобиване, управление и 

разпореждане с общинско имущество  и чл. 21, ал.1, т. 8 и ал.2 и чл. 27, ал. 5 от Закона 

за местното самоуправление и местна администрация, 

 

Р Е Ш И: 

 

1. Допълва Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска 

собственост за 2019 година приета с решение № 1021/30.01.2019 год. в Приложение № 

2 – Разпоредителни сделки на основание 35, ал. 3 от Закона за общинската собственост, 

допълва поземлен имот с идентификатор 83274.501.800 (осем три двe седем четири 

точка пет нула едно точка осем нула нула) с площ от 1692.00 кв.м. /хиляда шестстотин 

деветдесет и два кв.м. /с начин на трайно ползване (ниско застрояване до 10 m), трайно 

предназначение на територията: урбанизирана, УПИ II - за групови стопански сгради в 

кв.68 по плана на с. Широка лъка, общ. Смолян, при граници: 67653.915.544, 

67653.915.160, 67653.915.164, 67653.915.162, 67653.915.609, актуван с Акт за частна 

общинска собственост № 1984/11.09.2019 год., вписан в ЗС/ПВ под № 129, том VІ, 

дело 701/2019 год.  

     2. Дава съгласие Община Смолян да продаде на В.Т.К. поземлен имот с 

идентификатор 83274.501.800 (осем три двe седем четири точка пет нула едно точка 

осем нула нула) с площ от 1692.00 кв.м. /хиляда шестстотин деветдесет и два кв.м. /с 

начин на трайно ползване (ниско застрояване до 10 m), трайно предназначение на 

територията: урбанизирана, УПИ II - за групови стопански сгради в кв.68 по плана на 

с. Широка лъка, общ. Смолян, при граници: 67653.915.544, 67653.915.160, 

67653.915.164, 67653.915.162, 67653.915.609, актуван с Акт за частна общинска 

собственост № 1984/11.09.2019 год., вписан в ЗС/ПВ под № 129, том VІ, дело 701/2019 

год.  на стойност  11 844,00 (единадесет хиляди осемстотин четиридесет и четири) лева 

без ДДС. 

    3. Упълномощава Кмета на Община Смолян да извърши необходимите действия по 

изпълнение на горното решение. 

 

ПО ТРИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Отдаване под наем на имоти 

общинска собственост по реда на Закона за общинската собственост. 

ДОКЛАДВА: инж. Мариана Цекова – вр. и. д. кмет на Община 

Смолян, избрана с Решение № 1249/19.09.2019 г. на ОбС - Смолян 

 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Следваща докладна записка е отдаване под наем на общинска 

собственост. Ще изчакаме да дойде вносителят. 

(Димитър Кръстанов, от място: Г-н председател, запознайте ни със съдържанието 

вие.) 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Нали я имате докладната пред вас, г-н Кръстанов? 

(Димитър Кръстанов, от място: Да не губим време.) 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Община Смолян разполага със свободна площ за разполагане на 

самопродаващи вендинг машини. Съгласно чл. 14, ал. 2 от Закона за общинската 
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собственост и чл. 21, ал. 2 от Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с 

общинско имущество, свободни имоти или части от тях публична общинска 

собственост, могат да се отдават под наем за срок от 10 години от кмета на Общината 

за провеждане на публичен търг или публично оповестен конкурс. И в тази връзка се 

предлага да се дадат под наем площи общинска собственост. 

(Анастас Караджов, от място: Кои са те?) 

(Кирил Хаджихристев, от място: Къде са?) 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Има адрес, има идентификатор. Заповядайте, г-жа Цекова! 

МАРИАНА ЦЕКОВА: Извинявайте, че отсъствах за малко. Значи става въпрос за 2 

квадрата на северния вход на Общината и другите 2 квадрата са в Регионалния 

исторически музей.  

ДАНЧО КИРЯКОВ: Имате думата, колеги. Г-н Хаджихристев. 

КИРИЛ ХАДЖИХРИСТЕВ: Колеги, на всички сигурно е ясно, че това е по искане на 

новосъздадената фирма на 27 септември. Първо аз съм против да има вендинг автомат 

на северния вход на Общината. Даже съм против и пепелниците, да се махнат от там, 

защото вечно като идвам към Общината виждам поне по 10 човека отвън да пушат и 

хората казват „Тея пушат и пият кафета, а не вършат никаква работа“. Това е по 

точката, но щото става въпрос за отдаване под наем на общинска собственост, искам да 

попитам г-жа Цекова. Радвам се, че тя води това заседание, сигурно е най-запозната. 

На среща с жители на село Могилица, става въпрос за отбивката или как се казва там – 

паркинг или прилежаща площ на пещерата „Ухловица“. Преди три години… 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Току-що ви помолиха, г-н Генчев ви помоли да спазваме дневния 

ред. 

КИРИЛ ХАДЖИХРИСТЕВ: Никой не може да ми отнеме думата, господа! Аз се 

изказвам, питам за общинската собственост. 

ДАНЧО КИРЯКОВ: В момента говорим за отдаване под наем на площи за вендинг 

машини. 

КИРИЛ ХАДЖИХРИСТЕВ: Така. Там също става въпрос за същото, затова питам. 

Преди три години Общината… 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Става въпрос за северния вход на Общината и за Регионален 

исторически музей. По тези две места, ако имате нещо да кажете, заповядайте! Няма 

никакъв проблем. 

КИРИЛ ХАДЖИХРИСТЕВ: Преди три години Общината е отдала под наем… 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Ако е за Мугла, ще изключа микрофона. 

КИРИЛ ХАДЖИХРИСТЕВ: Става въпрос за търговски площи. За Могилица. Сега са 

прекратени поради факта, че Общината е казала, че е собственост на Пътно 

управление. Общината незаконно ли е отдавала тези площи? 

(Бел. на прот. Беше изключен микрофона.) 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Имате думата, колеги. Г-н Кръстанов. 

(Кирил Хаджихристев, от място: Незаконно ли е отдала тези площи и е прибирала 

парите години на хората, без да има право за това? Това искам да попитам.) 

ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Благодаря ви, г-н председателю! Аз мисля, че този въпрос 

може да го оставим за след изборите. С машините за закуски и с кафето. Наистина, 

това е фактически служебният вход на Община Смолян, на който по време на 

почивките служители и от другите институции, аз не казвам само от Общината, пият 

кафе и пушачите пушат там. Отделен е въпросът дали това прави лошо впечатление на 
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гражданите. Въпросът е принципен, според мен, и от тази гледна точка по-добре да го 

оставим да го решава следващата администрация и следващият Общински съвет. А по 

отношение на паркинга, паркингът е собственост на Пътната агенция. И имаше един 

спор за собственост. Това отговарям на хората, които питат. И мен ме питаха снощи. И 

ако почна да ви разказвам какво ни питат, знаете ли, че днешното заседание може да се 

проточи една седмица? Защото всеки от нас има широки контакти, различни въпроси и 

проблеми. Паркингът еди-къде си е собственост на Областно пътно управление, 

респективно Агенция „Пътна инфраструктура“. И по време на спорът, който е 

възникнал, кой какво е плащал, аз съм в течение разбира се, поради наличието на други 

обстоятелства, общо взето съм добре информиран. Така че моето предложение е 

отдаването под наем, важно е, хубаво е. Между другото, ние ако вземем решение днес, 

процедурите ще се играят след влизане на нашето решение в сила и така нататък. Горе-

долу след около месец, месец и нещо. Нали така, г-жо Цекова? 

МАРИАНА ЦЕКОВА: Два месеца. 

ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Два месеца. Въпросът е принципен. Дали да приемем, че на 

северният вход ще има кафе и вендинг машини. Тоест там ще закусват хората. Защото 

като си вземеш една закуска от машината, може там да я консумираш. Което не е 

много целесъобразно. Това е фактически, както казах, служебен вход за цялата сграда, 

в която има четири-пет институции, държавни ведомства също и т. н. Въпреки всичко, 

няма да загубим много, ако оставим този въпрос за гледане след изборите. Може да 

има друго принципно решение следващият стопанин на общинската администрация и 

на Общинския съвет. 

(Кирил Хаджихристев, от място: Само на нас ли изключвате микрофоните? Аз това 

не мога да разбера.) 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Не само на вас, г-н Хаджихристев. И на г-н Топов изключих 

микрофона. 

(Кирил Хаджихристев, от място: На двамата само. Питам незаконно ли отдадохте 

вие площите пред „Ухловица“, Общината?) 

МАРИАНА ЦЕКОВА: Не. 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Ама няма връзка с дневния ред, затова ви изключих микрофона, г-

н Хаджхиристев. 

(Кирил Хаджихристев, от място: Моля?) 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Няма връзка с докладната записка. 

(Кирил Хаджихристев, от място: Каква връзка? Говорим за общинска собственост.) 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Е, как каква връзка? Има ред. 

МАРИАНА ЦЕКОВА: Не е за поставяне на вендинг машина. Тука говорим за вендинг 

машини. 

(Кирил Хаджихристев, от място: Питам ви незаконно ли отдадохте местата…) 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Ама такива въпроси сигурно има стотици, г-н Хаджихристев. 

(Кирил Хаджихристев, от място: Ами затова искат хората да знаят.) 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Ами задайте ги тогава 120 въпроса. заповядайте! 

(Кирил Хаджихристев, от място: Затова съм тук, да ги задавам.) 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Няма да свършим до утре вечер. Затова има дневен ред сега. 

Защо? 
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МАРИАНА ЦЕКОВА: Значи, ако обичате. Само искам да кажа нещо. Не знам за каква 

фирма говорите. Фирми се създават много. Чия е – също не знам, не е моя. Не ме 

интересува. 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Това е извън дневния ред, г-жо Цекова. 

(Кирил Хаджихирстев, от място: Спрете и на нея микрофона.) 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Ще го спра и на нея, да. 

МАРИАНА ЦЕКОВА: Искам да кажа, че съм ви предоставила докладната на г-жа 

Василева. Копие от докладната на г-жа Василева, която е директорка на Регионалния 

исторически музей. Ако тя не беше поискала, ние нямаше да се вмешаваме, защото по 

какъв ред тя ще управлява тази институция. И съответно и сградата. 

(Михаил Генчев, от място: Процедура.) 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Процедура. 

(Михаил Генчев, от място: Да прекратяваме разискванията. Стига сме се 

занимавали…) 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Има предложение за прекратяване на разискванията. Който е „за“, 

моля да гласува. 

ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 22, „ПРОТИВ“ – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0. 

ДАНЧО КИРЯКОВ: С 22 гласа „за“, прекратяваме разискванията. Който е „за“ 

приемане на решенията в докладната записка, моля да гласува. Явно се гласува, колеги. 

ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 16, „ПРОТИВ“ – 2, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 1. 

ДАНЧО КИРЯКОВ: С 16 гласа „за“, 2 „против“ и 1 „въздържал се“, докладната 

записка се приема. 

 

          Общинският съвет след като се запозна с докладната записка на инж. МАРИАНА   

ЦЕКОВА вр.и.д. КМЕТ НА ОБЩИНА СМОЛЯН, избрана с Решение №1249/19.09.2019г. 

на ОбС-Смолян,   на основание  чл.14, ал. 7 от Закона за общинската собственост,  

чл.27 ал.5, чл. 21, ал.1 т. 8  и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация   
 

Р Е Ш И: 

 

І. Дава съгласие Кмета на Община Смолян да отдаде под наем чрез 

публичен търг с тайно наддаване по тарифа определена в    Приложение №2 на 

Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на 

услуги в община Смолян, Раздел XII- Тарифа за определяне на месечния наем за 

един квадратен метър при отдаване под наем на общински имоти, както следва: 

1. Част от общински имот - с площ от 2 кв.м. за поставяне на вендинг 

автомат за фреш, ситуиран на северен вход в административната сграда на 

Община Смолян с идентификатор  67653.918.43.12,  разположена в п.и. с 

идентификатор 67653.918.43 с адрес: гр.Смолян,  бул. „България” № 12, УПИ І, 

кв. 6 по ПУП на гр. Смолян – Ц.Ч. актувана с Акт за общинска собственост № 

430/15.01.2001 год. вписан в Службата по вписвания –Смолян под № 154, том І, 

н.д. 179,вх.регистър 285 от 15.03.2004 г. (т.3.13. Вендинг машини -4,80  за кв.м.) 

2.Част от общински имот с площ от 2 кв.м. за поставяне на вендинг 

машина за топли напитки, ситуирана  в лявата част на централен вход в сграда с 
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идентификатор 67653.918.17.6, Регионален исторически музей „ Стою Шишков„ 

Смолян, актувана с Акт за публична общинска собственост № 645/03.04.2003 

год.,вписан в службата по вписвания с № 47,том III н.д.1655 с 

вх.рег.2196/08.11.2007 г. (т.3.13. Вендинг машини -4,80  за 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  до 5 години. 

 

ПО ЧЕТИРИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Изкупуване на недвижим 

имот с идентификатор 68000.502.61 по кадастралната карта на с. Солища, общ. 

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

ДОКЛАДВА: инж. Мариана Цекова – вр. и. д. кмет на Община 

Смолян, избрана с Решение № 1249/19.09.2019 г. на ОбС - Смолян 

 

 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Следваща докладна записка. Изкупуване на недвижим имот. 

Имате думата, г-жа Цекова. 

МАРИАНА ЦЕКОВА: Значи казусът е същия като предходните три докладни. 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Чл. 199. 

МАРИАНА ЦЕКОВА: Имотът се намира в село Солища. Законните наследници 

предлагат на Община Смолян да изкупи имота за 14 хиляди лева. Моля за вашето 

съгласие да не дадем съгласие да бъде изкупен този имот.  

ДАНЧО КИРЯКОВ: Имате думата, колеги. Не виждам желаещи. Предлагам 

прекратяване на разискванията. Който е „за“, моля да гласува. 

ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 20, „ПРОТИВ“ – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0. 

ДАНЧО КИРЯКОВ: С 20 „за“, без „против“ и „въздържали се“, прекратяваме 

разискванията. Явно гласуване, колеги. Който е „за“ приемане на решението в 

докладната записка, моля да гласува. 

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

ДАНЧО КИРЯКОВ: С 21 „за“ докладната записка и решенията в нея се приемат. 

 

            Общинският съвет след като се запозна с докладната записка на инж. МАРИАНА   

ЦЕКОВА вр.и.д. КМЕТ НА ОБЩИНА СМОЛЯН, избрана с Решение №1249/19.09.2019г. 

на ОбС-Смолян  на основание чл.21, ал.1 т.8 и ал. 2 от Закона за местното 

самоуправление и местна 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 
 

Р Е Ш И: 

 

                1. Не дава съгласие, да бъдe изкупен поземлен имот с идентификатор 

68000.502.61 целия с площ 240 (двеста и четиридесет) кв.м., трайно предназначение на 

територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10m) по 

кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Солища, общ. Смолян, одобрена 
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със Заповед № РД-18-6/08.02.2011 год. на ИД на Агенцията по геодезия, картография и 

кадастър, при граници: п.и. 68000.502.62,  п.и. 68000.502.68, п. и. 68000.502.63, 

68000.502.59, УПИ ХІІІ – 61, кв. 3 по плана на с. Солища, общ. Смолян на цена 14 160 

(четиринадесет хиляди сто и шестдесет) лева, собственост на  Р.Т.Ч., С.Т.Ч., С. С. Б., Т. 

П.Р., М.П.К., В.Ц.К.В.Ц. В. М.С.Ч., С. С.А. и С.С.Ч. 

                 2. Упълномощава Кмета на Община Смолян да издаде необходимия за целта 

документ / писмен отказ/, удостоверяващ несъгласието на Общински съвет за 

изкупуване поземлен имот с идентификатор 68000.502.61 целия с площ 240 (двеста и 

четиридесет) кв.м., трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на 

трайно ползване: Ниско застрояване (до 10m) по кадастралната карта и кадастралните 

регистри на с. Солища, общ. Смолян, одобрена със Заповед № РД-18-6/08.02.2011 год. 

на ИД на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, при граници: п.и. 

68000.502.62,  п.и. 68000.502.68, п. и. 68000.502.63, 68000.502.59, УПИ ХІІІ – 61, кв. 3 

по плана на с. Солища, общ. Смолян на цена 14 160 (четиринадесет хиляди сто и 

шестдесет) лева, собственост на  Р.Т.Ч., С.Т.Ч., С.С.Б., Т.П.Р., М.П.К., В.Ц.К., В.Ц.В., 

М.С.Ч., С.С.А. и С.С.Ч. 

 

ПО ПЕТНАДЕСЕТА 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: инж. Мариана Цекова – вр. и. д. кмет на Община 

Смолян, избрана с Решение № 1249/19.09.2019 г. на ОбС - Смолян 

 

 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Следваща докладна записка. Предоставяне на общински поземлен 

фонд на основание § 27. Г-жа Цекова, имате думата, ако имате да добавите нещо. 

МАРИАНА ЦЕКОВА: По принцип няма какво да добавя, но ще разкажа къде се 

намират имотите. В село Полковник Серафимово. Г-жа М.Н.– Р. е поискала да й бъдат 

възстановени имоти в местност „Разванце“, землището на село Полковник 

Серафимово. Те са три имота. Ваша е волята, вие ще решите дали ще дадете съгласие 

на Общинската служба по земеделие да приключи с процедурите по възстановяването 

на този имот. 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Имате думата, колеги. 

(Михаил Генчев, от място: Няма.) 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Не виждам желаещи. Предлагам прекратяване на разискванията. 

Който е „за“, моля да гласува. 

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

ДАНЧО КИРЯКОВ: С 21 гласа „за“, прекратяваме разискванията. Поименно гласуване, 

колеги. 

 

Поименно гласуване на проекта за решение по т. 14 от дневния ред: 
 

1. Анастас Караджов   – „за“ 

2. Ангел Безергянов    – „за“ 

3. Анита Чолакова   – „за“ 
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4. Валентин Кюлхански    – „за“  

5. Валентин Цолов    – „за“ 

6. Данчо Киряков    – „за“ 

7. Димитър Кръстанов    – „за“ 

8. Димитър Николов    – „за“ 

9. Екатерина Гаджева   – „за“ 

10. Елисавета Лободова    – „за“ 

11. Ивайло Халваджиев    – „за“ 

12. Иван Пищалов     – отсъства 

13. Илия Томов     – отсъства 

14. Кирил Хаджихристев   – отсъства 

15. Коста Начев     – „за“ 

16. Костадин Василев    – „за“ 

17. Мариана Сивкова    – „за“   

18. Мария Семерджиева    – „за“ 

19. Марияна Методиева    – отсъства 

20. Милен Журналов    – отсъства 

21. Милен Пачелиев    – отсъства 

22. Михаил Генчев    – „за“ 

23. Петър Мирчев     – отсъства 

24. Салих Аршински    – отсъства 

25. Славка Каменова    – „за“ 

26. Стефан Сабрутев    – „за“ 

27. Стоян Иванов     – „за“ 

28. Филип Топов     – „за“ 

29. Юлия Кисьова     – „за“ 

 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Моля, обявете резултата.  

(Мариана Иванова: 21 „за“, без „против“ и „въздържали се“.) 

ДАНЧО КИРЯКОВ: С 21 „за“, решенията в докладната записка се приемат. 

 

           Общинският съвет след като се запозна с докладната записка на инж. МАРИАНА 

ЦЕКОВА вр.и.д. КМЕТ НА ОБЩИНА СМОЛЯН, избрана с Решение №1249/19.09.2019г. 

на ОбС-Смолян на основание  чл.21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 във връзка с чл.27, ал. 4 и ал. 5 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, 

 

Р Е Ш И: 

 

           І.1Дава съгласие, поземлен имот с идентификатор 57282.10.111, с площ 460 кв. 

м. местност „Разванце“, трайно предназначение на територията – земеделска,  начин на 

трайно ползване – нива, находящ се в землището на с. Полковник Серафимово, общ. 

Смолян, да бъде предоставен на Общинска служба по земеделие – Смолян за 

постановяване на решение за възстановяване правото на собственост на наследници на 

Н. и Р. П. 
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         І.2.Дава съгласие, поземлен имот с идентификатор 57282.10.262, с площ 621 кв. м. 

местност „Разванце“, трайно предназначение на територията – земеделска,  начин на 

трайно ползване – нива, находящ се в землището на с. Полковник Серафимово, общ. 

Смолян, да бъде предоставен на Общинска служба по земеделие – Смолян за 

постановяване на решение за възстановяване правото на собственост на наследници на 

Н. и Р. П. 

ІІ.Дава съгласие, поземлен имот с проектен идентификатор 57282.10.100, с площ 

764 кв. м. местност „Разванце“, трайно предназначение на територията – земеделска,  

начин на трайно ползване – ливада, находящ се в землището на с. Полковник 

Серафимово, общ. Смолян, да бъде предоставен на Общинска служба по земеделие – 

Смолян за постановяване на решение за възстановяване правото на собственост на 

наследници на Н. и Р. П. 

 

ПО ШЕСТНАДЕСЕТА 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: инж. Мариана Цекова – вр. и. д. кмет на Община 

Смолян, избрана с Решение № 1249/19.09.2019 г. на ОбС - Смолян 

 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Следващата докладна е предоставяне на общински поземлен 

фонд. Отново по § 27. Имате думата, ако имате да допълните нещо, г-жа Цекова. 

МАРИАНА ЦЕКОВА: Няма какво да допълня. Само ще поясня къде се намират 

имотите. Землище Петково и землище Славейно са в съседство. Местността „Лъките“ 

на землище село Петково се намира както на територията на землището на територията 

на Славейно, така и на село Петково. В случая заявителят е от село Петково, но част от 

неговите имоти се намират на територията на село Славейно и той подхожда в момента 

се неговото заявление пред Общинската служба да му бъдат възстановени тези два 

имота, които се намират на територията на село Славейно. Благодаря! 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Имате думата, колеги. Не виждам желаещи. Предлагам 

прекратяване на разискванията. Който е „за“, моля да гласува. 

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

ДАНЧО КИРЯКОВ: С 21 гласа прекратяваме разискванията. Поименно гласуване, 

колеги. 

 

Поименно гласуване на проекта за решение по т. 16 от дневния ред: 
 

1. Анастас Караджов   – „за“ 

2. Ангел Безергянов    – „за“ 

3. Анита Чолакова   – „за“ 

4. Валентин Кюлхански    – „за“  

5. Валентин Цолов    – „за“ 

6. Данчо Киряков    – „за“ 

7. Димитър Кръстанов    – „за“ 

8. Димитър Николов    – „за“ 

9. Екатерина Гаджева   – „за“ 
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10. Елисавета Лободова    – „за“ 

11. Ивайло Халваджиев    – „за“ 

12. Иван Пищалов     – отсъства 

13. Илия Томов     – отсъства 

14. Кирил Хаджихристев   – отсъства 

15. Коста Начев     – „за“ 

16. Костадин Василев    – „за“ 

17. Мариана Сивкова    – „за“ 

18. Мария Семерджиева    – „за“ 

19. Марияна Методиева    – отсъства 

20. Милен Журналов    – отсъства 

21. Милен Пачелиев    – отсъства 

22. Михаил Генчев    – „за“ 

23. Петър Мирчев     – отсъства 

24. Салих Аршински    – отсъства 

25. Славка Каменова    – „за“ 

26. Стефан Сабрутев    – „за“ 

27. Стоян Иванов     – „за“ 

28. Филип Топов     – „за“ 

29. Юлия Кисьова     – „за“ 

 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Моля, обявете резултата.  

(Мариана Иванова: 21 „за“, без „против“ и „въздържали се“.) 

ДАНЧО КИРЯКОВ: С 21 гласа „за“, решенията в докладната записка се приемат. 

 

         Общинският съвет след като се запозна с докладната записка на инж. МАРИАНА 

ЦЕКОВА вр.и.д. КМЕТ НА ОБЩИНА СМОЛЯН,  избрана с Решение №1249/19.09.2019г. 

на ОбС-Смолян  на основание чл.21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 във връзка с чл.27, ал. 4 и ал. 5 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,   

 

Р Е Ш И: 

 

 І.Дава съгласие, проектен имот с идентификатор 66957.17.240, с площ 3015 кв. 

м., трайно предназначение на територията – земеделска,  начин на трайно ползване – 

ливада, находящ се в землището на с. Славейно, общ. Смолян, да бъде предоставен на 

Общинска служба по земеделие – Смолян за постановяване на решение за 

възстановяване правото на собственост на наследници на С. М. Г. 

ІІ.Дава съгласие, проектен имот с проектен идентификатор 66957.17.244, с 

проектна площ 1111 кв. м., местност „Лъките“ трайно предназначение на територията – 

земеделска,  начин на трайно ползване – ливада, находящ се в землището на с. 

Славейно, общ. Смолян, да бъде предоставен на Общинска служба по земеделие – 

Смолян за постановяване на решение за възстановяване правото на собственост на 

наследници на Н. Б. М.       
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ПО СЕДЕМНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Предложение за избор на 

съдебни заседатели за Окръжен и Районен съд – Смолян за мандат 2020 – 2023 г. 

ДОКЛАДВА: Екатерина Гаджева – общински съветник и Председател 

на Временната комисия за избор на съдебни заседатели към Окръжен 

и Районен съд - Смолян 

 

 

ДАНЧО КИРЯКОВ: И последна докладна записка, колеги. Честта е на общинският 

съветник г-жа Гаджева, като председател на Временната комисия за избор на съдебни 

заседатели. Г-жа Гаджева, имате думата. 

ЕКАТЕРИНА ГАДЖЕВА: Уважаеми г-н председател, колеги, уважаема г-жо Цекова! 

(Филип Топов, от място: Защо последна?) 

ЕКАТЕРИНА ГАДЖЕВА: 21-ва точка. 

(Михаил Генчев, от място: Хайде бе, стига!) 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Моля ви се, да се уважаваме взаимно. Заповядайте, г-жо Гаджева! 

ЕКАТЕРИНА ГАДЖЕВА: Запознали сте се с докладната, която е в резултат на 

работата на Временната комисия по избор на съдебни заседатели. Описано е детайлно 

етапите, които сме минали като процедура, напълно отговарящи на законовите 

изисквания. На база това, вместо 14 имаме 6 предложени кандидати за Районен съд и 

от изисканите 7 – 3-ма за Окръжен съд. Срокът беше удължаван, за да може да се 

привлекат повече желаещи. Всички, които бяха подли документи, бяха по документи 

оценени, в последствие беше събеседвано с тях от Комисията и утвърдени. Трябва да 

ви кажа, че хората са мотивирани, с добро образование, с добра лична мотивация и с 

познаване на законодателството. В тази връзка всички явили се и кандидатствали до 

Комисията бяха одобрени и в момента са ви предложени в настоящата докладна. Те са 

недостатъчни, съобразно изискванията и заявката на Съда, в резултат на което 

предполагам, че ще минем на следващ етап, следващият етап за допълнителен набор на 

заседатели. Искам на този етап, като надявам се това наистина да е последната сесия, 

да благодаря на колежките Мариана Иванова и Анелия Кехайова, благодарение на 

които свършихме работата на Комисията. Изцяло отговорността и задачите бяха поети 

в огромна степен от тях. Комисията освен да ме определи за председател, доста рядко 

се събраха, в мое отсъствие ме определиха, малко несериозно подходиха колегите. 

Трудно се събирахме, още по-малко вземаха отношение и затова, тъй като всички сега 

сме се събрали тук за последно, а вече голяма част от нас искат гласовете и доверието 

на съгражданите ни отново, моля ви, колеги, когато сте членове на колективен орган и 

когато би трябвало да участвате в нещо, да го правите отговорно. Тъй като освен 

привилегии, задължения, общинският съветник има съответните задължения. 

Справихме се със задачата, предлагаме ви 9 имена – 6 за Районен и 3 за Окръжен. И 

отново благодаря на администрацията – колежки, без вас нямаше да се справим. 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Имате думата, колеги! Г-н Топов, заповядайте! 

ФИЛИП ТОПОВ: Аз по тази докладна записка ще гласувам, защото тя наистина е 

много важна. Но преди малко чух, че казахте последна точка. Аз наистина закъснях по 

много обективни причини – 10-ина-15 минути. В тази връзка ще попитам какво става с 

точка 2 относно обезпечаване на авансово плащане? 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Оттеглена е. 

ФИЛИП ТОПОВ: Оттеглена е. Бихте ли казали защо и по какви причини е оттеглена? 
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ДАНЧО КИРЯКОВ: Точка 1, 2, 3 и 4 са оттеглени от вносителя. 

(Разисквания в залата.) 

ФИЛИП ТОПОВ: Г-жо Цекова, това бяха много важни точки. Защо са оттеглени? 

Може ли да чуем? 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Тя ще ви отговори. По докладната записка за съдебните 

заседатели нека да приключим и после ще може да се отговори на този въпрос. Имате 

думата другите колеги. Имате ли нещо да кажете по съдебните заседатели? Не виждам. 

Г-н Василев му светна нещо. 

КОСТАДИН ВАСИЛЕВ: Да. Уважаеми колеги, г-н председател, г-жо кмет! Аз така 

благодаря на колежката за информацията, която ни изнесе. До колкото разбрах, ние 

трябва да допълним този списък, който не е допълнен в крайна сметка. Нали така? 

(От залата: Не.) 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Не. Нов е. 

КОСТАДИН ВАСИЛЕВ: Говоря за тримата човека, които са приети за Окръжен съд, а 

трябва да са 7. Така разбрах аз. Затова говоря за допълване на този списък. 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Не. 

(Ивайло Халваджиев, от място: Следващата процедура е това.) 

ДАНЧО КИРЯКОВ: И това не е. 

КОСТАДИН ВАСИЛЕВ: Мисълта ми беше, да призовем нашите съграждани все пак 

тези, които имат желаещи. До колкото знам, в цялата страна има такъв проблем, че 

няма желаещи за съдебни заседатели. Затова ми беше така молбата, да се обяви на 

всички, че тези съдебни заседатели са все пак рядкост и ценни хора. Благодаря! 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Не виждам повече желаещи. Предлагам прекратяване на 

разискванията. Който е „за“, моля да гласува. 

ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 20, „ПРОТИВ“ – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0. 

ДАНЧО КИРЯКОВ: С 20 „за“, без „против“ и „въздържали се“, прекратяваме 

разискванията. Поименно гласуване, колеги. 

 

Поименно гласуване на проекта за решение по т. 17 от дневния ред: 
 

1. Анастас Караджов   – „за“ 

2. Ангел Безергянов    – „за“ 

3. Анита Чолакова   – „за“ 

4. Валентин Кюлхански    – „за“  

5. Валентин Цолов    – „за“ 

6. Данчо Киряков    – „за“ 

7. Димитър Кръстанов    – „за“ 

8. Димитър Николов    – „за“ 

9. Екатерина Гаджева   – „за“ 

10. Елисавета Лободова    – „за“ 

11. Ивайло Халваджиев    – „за“ 

12. Иван Пищалов     – отсъства 

13. Илия Томов     – „за“ 

14. Кирил Хаджихристев   – „за“ 

15. Коста Начев     – „за“ 

16. Костадин Василев    – „за“ 

17. Мариана Сивкова    – не участва в гласуването 
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18. Мария Семерджиева    – „за“ 

19. Марияна Методиева    – отсъства 

20. Милен Журналов    – отсъства 

21. Милен Пачелиев    – отсъства 

22. Михаил Генчев    – отсъства 

23. Петър Мирчев     – отсъства 

24. Салих Аршински    – отсъства 

25. Славка Каменова    – „за“ 

26. Стефан Сабрутев    – „за“ 

27. Стоян Иванов     – „за“ 

28. Филип Топов     – „за“ 

29. Юлия Кисьова     – „за“ 

 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Моля, обявете резултата.  

(Мариана Иванова: 21 „за“, без „против“ и „въздържали се“.) 

ДАНЧО КИРЯКОВ: С 21 „за“, без „против“ и „въздържали се“, докладната записка и 

решенията в нея се приемат. 

 

Общинският съвет след като се запозна с докладната записка на   Екатерина 

Гаджева -  общински съветник и председател на Временната комисия за избор на 

съдебни заседатели,  на основание  чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл. 68, 

чл. 68а,  от Закона за съдебната власт 

 

Р Е Ш И: 

 

 І. Предлага на Апелативен  съд – Пловдив да бъдат избрани за съдебни 

заседатели към Окръжен съд - Смолян, следните кандидатури: 

 

1.Елена   Хаджипеткова; 

2.Кристина   Хаджиева; 

                   3.Мариана   Сивкова,  

 

ІІ. Предлага на Окръжен съд – Смолян да бъдат избрани за съдебни 

заседатели към Районен съд – Смолян следните кандидатури: 

 

1. Виктория   Волевска; 

2. Калинка   Георгиева; 
3. Малинка   Кордова; 
4. Недялка   Куклева 

5. Стефан  Бадев; 

6. Тодорка  Манолевска 

 

                ІІІ. Задължава Председателя на Общински съвет – Смолян, в 

законоустановния срок да предприеме необходимите действия за свеждане на 

настоящото решение до съответните съдилища – Апелативен съд – Пловдив и Окръжен 

съд – Смолян. 
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ДАНЧО КИРЯКОВ: Уважаеми колеги, поради изчерпване на дневния ред и на 

мандата, закривам заседанието и искам да ви поканя в зала № 247 на скромна почерпка 

и да ви бъдат връчени възпоменателни плакети за вашият мандат, който изпълнихте 

досега. 

 

 (Заседанието на Общинския съвет беше закрито в 10.40 часа.) 

 

 

инж. ДАНЧО КИРЯКОВ 

Председател на Общински съвет – Смолян 

 

 

 
Изготвил протокола,  

Анелия Кехайова – гл. специалист 


