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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 

№ 53 

 

Днес, 27.06.2019 година, от 13.00 часа, в Сесийна зала на Община Смолян се 
проведе заседание на Общински съвет – Смолян, на основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от 
Закона за местното самоуправление и местната администрация. 

Присъстваха: 20 общински съветници. 

Отсъстваха: Валентин Цолов, Димитър Кръстанов, Екатерина Гаджева, Марияна 
Методиева, Милен Журналов, Петър Мирчев, Салих Аршински, Славка Каменова, 
Юлия Кисьова. 
 

Заседанието беше открито и ръководено от председателя на Общинския съвет – 

инж. Данчо Киряков. 
 

ДАНЧО КИРЯКОВ – председател на Общински съвет – Смолян: Добър ден, колеги, 

гости, кметове! Започваме нашето редовно заседание! Най-напред в началото искам да 
ви известя за някои неща. От заседанието по уважителни причини ще отсъстват 9 човека 
– Валентин Цолов, Димитър Кръстанов, Екатерина Гаджева, Марияна Методиева, 
Милен Журналов, Петър Мирчев, Салих Аршински, Славка Каменова и Юлия Кисьова. 
Всички са подали заявления за отсъствия. Има три заявления за конфликт на интереси 

по различни точки, които ще ви моля, ако нещо пропусна, да ми напомните, когато 

разглеждаме съответната точка. Освен това има една извънредна докладна, която касае 
представителство на Общината в общо събрание на „Рожен Експрес“. Аз ви предлагам 

да я включим в дневния ред като т. 19, тъй като т. 19, както сте известени, е оттеглена 
във връзка с това, че още не е изтекъл срока за общественото обсъждане. Предлагам ви 

тази докладна записка да бъде на нейното място като т. 19, с което не променяме реда на 
обявените предварително в дневния ред докладни. Освен това, има една друга докладна 
записка от група общински съветници, която би следвало аз да не я допускам в дневния 
ред поради Правилника, който гласи, че трябва до 17 часа на предходния ден да бъдат 
внесени извънредните докладни. От тук нататък откривам дискусия за дневния ред. 

Заповядайте, колеги! Заповядайте, г-н Хаджихристев! Уважаеми г-н председател, 

уважаеми г-н кмет, уважаеми общински съветници, уважаеми кметове на населени 

места, граждани! Във връзка с предстоящото значимо грандиозно събитие „Рожен 2019“ 

група общински съветници сме входирали докладна записка относно запознаване на 
общинските съветници с участието на Община Смолян и организирането и 

провеждането на събора за народно творчество и животновъдство „Рожен 2019“. Тъй 

като сме получили доста въпроси от граждани, затова и по-късно е изготвена тази 

докладна записка и също така не е спазен срока, който е по Правилника. Но аз моля 
господата общински съветници да я подкрепят да влезне в дневния ред. Щях да 
предложа на 19-то място, председателят предложи другата извънредна точка. Предлагам 

като последна от дневния ред, за да може да дадем време и на кмета и на Общинска 
администрация да се подготвят с информацията, която е необходима. Мисля, че всички 
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са заинтересовани от това мероприятие, което е много добро за Община Смолян. Но пак 

ви казвам, граждани задават въпроси, които тука трябва да намерят отговор. 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Други мнения, колеги? Г-н Хаджихристев, аз разбирам важността, 
но просто администрацията дали ще имат време да се подготвят да отговорят на тия 
въпроси. Заповядайте! 
КИРИЛ ХАДЖИХРИСТЕВ: На комисията зададох въпрос, при което стана ясно, че 
администрацията вече активно работи по подготовка на този събор. Остават около 20-

ина дена до провеждането му. Предполагам всичко е изяснено като организация и затова 
последна точка, да има около 2 часа да се подготвят. Аз не виждам какво ще ровят от 
тук нататък и ще подготвят. 
ДАНЧО КИРЯКОВ: Г-н Топов. 

ФИЛИП ТОПОВ: Уважаеми г-н председател, уважаеми г-н кмете, кметове на населени 

места, колеги общински съветници! Мисля, че този въпрос, който се поставя от групата 
съветници е важен, изключително важен, поради което ще помоля чисто процедурно да 
подложите на гласуване дали да се приеме тази докладна записка – да или не, и в крайна 
сметка Общински съвет да реши какво да правим. Ще помоля обаче да ми дадете 30 

секунди време. Подготвил съм една докладна, по-скоро декларация до вас, която искам 

да зачета. Няма да ви отнема повече от половин минута. (Чете декларацията:) Молба-
декларация до председателя на Общинския съвет от общинският съветник Филип 

Христов Топов. Уважаеми г-н председател, на местните избори в мандат 2015-2019 

година съм избран за общински съветник с листата на Политическа партия ГЕРБ. В 

началото на месец юни 2018 година в сайта на областната структура на ГЕРБ, а и в 
масмедиите, беше публикувано съобщение, че с Решение на Изпълнителната комисия от 
01.06.2018 година съм изключен от партията. Общинският ръководител на ГЕРБ д-р 

Даниела Дариткова обяви чрез масмедиите, че това изключване е на база изготвено 

предложение още месец януари 2018 година от общинското ръководство на ГЕРБ. С 

оглед намеренията ми да обжалвам решението за моето изключване, съгласно устава на 
партията пред Контролната комисия, помолих устно да бъда запознат и да ми бъдат 
предоставени всички относими към моето изключване документи. В това число бившият 
областен секретар, по-скоро беше организационен секретар по него време, г-н Денислав 
Костов и настоящият организационен секретар г-н Ангел Безергянов, който е и 

ръководител на групата на ГЕРБ. Така с писмо, изпратено с обратна разписка и 

получено на  19.06.2018 година от г-жа Дариткова, направих същата молба.  Това 
отношение към молбата ми… 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Да, ама това… 

ФИЛИП ТОПОВ: Секунда, ако обичате. 
ДАНЧО КИРЯКОВ: Това не са коментари по дневния ред. 

ФИЛИП ТОПОВ: … поради което потърсих съдействието и лично от г-н Бойко Борисов 
като лидер на партията. До него изпратих също две писма с дата  21.01.2019 година и 

юни месец 2019 година, но и по него нямам отговор. Както аз, така и непредубедените 
членове и симпатизанти на Политическа партия ГЕРБ, а и по-голямата част от жителите 
на община Смолян сме наясно, че действителните причини за моето изключване са 
изказванията ми, изразяваните позиции и гласуванията ми в Общинския съвет… 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Г-н Топов, нека да свършим с дневният ред сега! 
ФИЛИП ТОПОВ: Значи тя декларацията се чете преди дневния ред. 
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ДАНЧО КИРЯКОВ:  Поставяте ме в деликатна ситуация да ви прекъсвам, да ви отнемам 

думата… 

ФИЛИП ТОПОВ: Ами аз свършвам. Още два реда. 
ДАНЧО КИРЯКОВ: Те станаха 3 минути, не 30 секунди. 

ФИЛИП ТОПОВ: … както и внасяните питания от мен до Общинския съвет. Същите 
явно не се харесват на кмета на община Смолян , той е и областен ръководител на ГЕРБ 

г-н Николай Мелемов. Аз съм един от учредителите на партия ГЕРБ. Декларирам, че и в 

момента стоя на прокламираните принципи при учредяването на нашата партия. До 

колко те се спазват обаче е въпрос. Заявявам пред вас, г-н председател, и пред всички 

общински съветници, а и пред жителите на общината, че и за в бъдеще ще бъда против 

задкулисното управление и безотчетното харчене на публични финанси. Г-н 

председател, по списъка на общинските съветници се водя като общински съветник от 
групата на ГЕРБ, което е в колизия с моето изключване от партията, поради което 

декларирам желанието си да напусна групата на ГЕРБ. За в бъдеще при изявите ми ще 
се представям като независим такъв. Поради гореизложеното ви моля, лично вас, да 
разпоредите да се отразят тези промени в списъка на общинските съветници и на сайта 
на Община Смолян, където да бъда изписан общински съветник Филип Топов като 

независим! Благодаря ви много! Благодаря и за търпението на колегите общински 

съветници! 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Заповядайте! 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Да взема отношение. Уважаеми общински съветници, 

уважаеми колеги! Относно извънредната докладна, която е внесена днес, аз смятам, че 
Правилникът е затова правилник, за да се спазва. В общината няма служители, които са 
без работа и чакат в момента да им се даде задача. Това не би трябвало да бъде и норма 
на работа, така че нека спазваме Правилника. 
ДАНЧО КИРЯКОВ: Други мнения и изказвания по дневния ред, колеги, има ли? Не 
виждам. Предлагам да прекратим разискванията по дневния ред. Който е „за“, моля да 
гласува. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 19, „ПРОТИВ“ – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0. 

ДАНЧО КИРЯКОВ: С 19 „за“ прекратяваме разискванията. Най-напред гласуваме 
предложението на група съветници за извънредно включване на докладна записка. 
Който е „за“ включване на тази докладна записка в дневния ред като точка последна от 
дневния ред… 

(Стоян Иванов, от място: Като е нарушен Правилника…) 

(Ивайло Халваджиев, от място: Нарушава се Правилника.) 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Кой ще отговаря? 

(Филип Топов, от място: Длъжни сме да го подложим на гласуване.) 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Предложение е, трябва да го подложа на гласуване. 
(Филип Топов, от място: Естествено. Правилникът, ако го спазвахме…, ние сме го 

нарушавали 150 пъти.) 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Който е „за“, моля да гласува. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 10, „ПРОТИВ“ – 3, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 3. 

ДАНЧО КИРЯКОВ: С 10 „за“, 3 „против“ и 3 „въздържали се“, предложението се 
приема. Противоречащо на Правилника. Остава да гласуваме целия дневен ред. Не 
видях да има противно мнение за моето предложение да бъде 19 точка в дневния ред за 
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определяне представител за „Рожен Експрес“ и затова подлагам на гласуване целия 
дневен ред с така направените корекции. Който е „за“, моля да гласува“.  

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

ДАНЧО КИРЯКОВ: С 19 „за“ дневният ред се приема. 
 

Д Н Е В Е Н  Р Е Д:  

 

  1.Упълномощаване на представител на Община Смолян за участие в редовно 

общо събрание на акционерите на „ПЕРЕЛИК ИНФРАСТРУКТУРНА КОМПАНИЯ“ 

АД. 

                                    ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 

 

   2. Одобряване на Подробен устройствен план – специализирана план - схема за 
обект : „Изграждане на оптична свързаност на територията на град Смолян с подземна 
оптична  MAN мрежа на „А1 - България“ ЕАД“. 

                                    ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 

 

   3.Одобряване на Подробен устройствен план – парцеларен план и устройствена 
– план схема за обект : „Реконсрукция на вътрешната водоснабдителна мрежа на село 

Гела, община Смолян, подобект : реконсрукция на довеждащ водопровод от 
съществуващи водохващания до НР ”. 

                                    ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 

 

   4.Одобряване на Подробен устройствен план – парцеларен план за обект: 
„Интегриран воден проект на агломерация град Смолян“ – парцеларен план на 
канализационен клон № К209. 

                                    ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 

 

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

„Сградно водопроводно отклонение и външно пожарогасене за обект : „Мотел“, 

находящ се в УПИ I - 540017 за мотел  по плана на гр. Смолян – местност „Опаленика“”. 

                                    ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 

 

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

за обект : „Въздушна мрежа ниско напрежение за присъединяване на жилищна сграда на 
Е. Д. в село Левочево, местност „Вадата“”. 

                                   ДОКЛАДВА:  Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян                        

                                         

   7.Разрешение за изработване на Подробен устройствен план - План за регулация 
и застрояване на поземлен имот с идентификатор 43219.2.200 в местност „Попово“, 

землище на с. Левочево. 

                                   ДОКЛАДВА:  Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян   

 

   8.Разрешение за изработване на Подробен устройствен план - План за регулация 
и застрояване на поземлен имот с идентификатори 73482.4.674, 73482.4.873 и 

73482.3.914 в местност „Горна тасма“, землище на с. Турян. 
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                                   ДОКЛАДВА:  Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 

 

    9.Разрешение за изработване на Подробен устройствен план - План за 
регулация и застрояване на поземлен имот с идентификатор 43219.2.1064 в местност 
„Вадата“, землище на с. Левочево. 

                                   ДОКЛАДВА:  Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 

 

    10. Промяна предназначението на част от  урегулиран поземлен имот /УПИ/ III 

– За озеленяване предвиден в устройствения план за озеленена площ в кв.27 по плана на 
гр. Смолян, кв. Горно Смолян /улица „Величко Профиров“/.                  

                                   ДОКЛАДВА:  Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 

 

   11.Изкупуване на поземлен имот с идентификатор 69345.100.171 по 

кадастралната карта на с. Стойките, общ. Смолян, по реда на чл.199 от ЗУТ във връзка с 
чл. 33 от ЗС.                                                                     

                                    ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 

 

    12.Продажба на  Урегулиран поземлен имот VIІІ, кв. 57 по плана на с. Петково, 

общ. Смолян.                                                 

                                    ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 

 

    13. Продажба на поземлен имот с идентификатор 67653.922.837, ведно със 
сграда с идентификатор 67653.922.837.1 и сграда с идентификатор 67653.922.837.2 - 

частна общинска собственост по  реда на чл.35, ал.1 от Закона за общинската 
собственост и чл.44, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и 

разпореждане с общинско имущество чрез публичeн търг с тайно наддаване          
                                    ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 

 

        14. Възмездно право на пристрояване върху поземлен имот № 67653.915.250 

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

                                    ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 

                                        

        15. Възмездно право на пристрояване върху поземлен имот № 67653.915.250 

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

                                    ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 

 

       16. Възмездно право на пристрояване върху поземлен имот № 67653.915.250 – 

частна общинска собственост по реда на чл. 38, ал. 2 от Закона за общинската 
собственост на В.П.А. 

                                    ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 

                                

       17.  Възмездно право на пристрояване върху поземлен имот № 67653.915.25– 

частна общинска собственост по реда на чл. 38, ал. 2 от Закона за общинската 
собственост на М.Н.Г. 
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                                    ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 

                 

      18. Сключване  на договор за организиране на система за разделно събиране 
на рециклируеми отпадъци съгласно чл.20,ал.2 от Закона за управление на отпадъците 
(Дв.Бр.53,13 юли 2012г.) 

                                    ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 

 

               19.  Упълномощаване на представител на Община Смолян за участие в 
редовното годишно общо събрание на акционерите на „РОЖЕН ЕКСПРЕС“ АД. 

                                    ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 

                       

    20. Актуализиране на Бюджета на Община Смолян за 2019 г. във връзка с взето 

Решение на Общински съвет - Смолян № 1184 от 30.05.2019 г. с Протокол № 51. 

                                    ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 

 

   21. Финансова подкрепа за ФК „Родопа – Смолян“ – гр.Смолян. 

                                    ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 

 

 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Започваме работа, колеги, по ред на докладните записки.  

 

ПО ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Упълномощаване на представител на 

Община Смолян за участие в редовно общо събрание на акционерите на 

„ПЕРЕЛИК ИНФРАСТРУКТУРНА КОМПАНИЯ“ АД. 

ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 

 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Първа точка от дневния ред. Г-н Мелемов, имате ли нещо да 
добавите? 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Не, няма какво да добавя. 
ДАНЧО КИРЯКОВ: Няма какво да добави. Имате думата, колеги. Представител на 
Община Смолян в „ПЕРЕЛИК ИНФРАСТРУКТУРНА КОМПАНИЯ“. Не виждам 

желаещи. Предлагам прекратяване на разискванията. Който е „за“, моля да гласува. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 15, „ПРОТИВ“ – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0. 

ДАНЧО КИРЯКОВ: С 15 „за“ прекратяваме разискванията. Поименно гласуване, 
колеги. 

 

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

1. Анастас Караджов   – „за“ 

2. Ангел Безергянов    – „за“ 

3. Анита Чолакова   – „за“ 

4. Валентин Кюлхански    – „за“ 

5. Валентин Цолов    – отсъства 
6. Данчо Киряков    – „за“ 

7. Димитър Кръстанов    – отсъства 
8. Димитър Николов    – „за“ 

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

11. Ивайло Халваджиев    – „за“ 

12. Иван Пищалов     – „за“ 

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    – отсъства 
26. Стефан Сабрутев    – „за“ 

27. Стоян Иванов     – „за“ 

28. Филип Топов     – „за“ 

29. Юлия Кисьова     – отсъства 
 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Моля, обявете резултата. 
(Мариана Иванова: 19 „за“, без „против“ и „въздържали се“.) 

ДАНЧО КИРЯКОВ: С 19 „за“, без „против“ и „въздържали се“, се приема докладната 
записка с нейните решения.  
 

Общинският съвет след като се запозна с докладната записка на Кмета на Община 
Смолян – НИКОЛАЙ   МЕЛЕМОВ, на основание чл.21, ал.1, т. 9, ал.2 и чл.27, ал.5 от 
Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 34 от  Наредбата за 
условията и реда за упражняване на правата на собственост на общината в търговски 

дружества с общинско участие и общински предприятия, чл.137, ал. 1, т. 3 от 
Търговския закон 

 

Р Е Ш И: 

 

              I. Упълномощава МАРИН   ЗАХАРИЕВ – заместник – кмет на община Смолян, 

да представлява община Смолян на редовното общо събрание на акционерите на 
„ПЕРЕЛИК ИНФРАСТРУКТУРНА КОМПАНИЯ“ АД, ЕИК 200093426, на 01.07.2019 г. 
от 11:00 часа и при непровеждане на първоначално насроченото общо събрание поради 

липса на кворум, събранието ще се състои на 15.07.2019 г. от 11:00 часа, като изрази 

становище и гласува по проекторешенията, съгласно изпратената покана за участие, 
съдържаща предложения за дневен ред, както следва: 
 

              1.По точка първа от дневния ред: На основание чл. 221, т. 7 от Търговския закон 

Общото събрание на акционерите одобрява  проверения от регистриран одитор годишен 
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финансов отчет на дружеството за изтеклата 2018 година - да гласува „За” и да изрази 

положително становище. 
            2.По точка втора от дневния ред: На основание чл. 221, т. 10 от Търговския закон 

Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на съвета на 
директорите за управлението на дружеството през финансовата 2018 г. - да гласува „За” 

и да изрази положително становище. 
           3.По точка трета от дневния ред: Разни – да гласува „за” или „против” в 

зависимост от предложенията на редовното общо събрание на акционерите. 
 

           ІІ. Възлага на представителя на община Смолян да присъства на редовното общо 

събрание на акционерите 01.07.2019 г. от 11:00 часа на адреса на управлението на 
дружеството: град Смолян, област Смолян, община Смолян, жк. „Северна промишлена 
зона“, производствена база "Арексим". 

 

          ІІІ. Предоставя на представителя на община Смолян в съответствие с настоящото 

решение да извършва всички необходими действия за защита на интересите на община 
Смолян като акционер в „ПЕРЕЛИК ИНФРАСТРУКТУРНА КОМПАНИЯ“ АД. 

 

          IV. Възлага на упълномощения представител в седемдневен срок след провеждане 
на редовното общо събрание на акционерите да изготви доклад и представи протокола 
от проведеното събрание.  

 

 

ПО ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Одобряване на Подробен устройствен 

план – специализирана план-схема за обект: „Изграждане на оптична свързаност 

на територията на гр. Смолян с подземна оптична свързаност на територията на 

гр. Смолян с подземна оптична MAN мрежа на „А1 – България“ ЕАД“. 

ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 

 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Втора точка от дневния ред. Одобряване на ПУП. Г-н кмете, имате 
ли нещо да добавите? Заповядайте! 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Не, няма какво да добавя. 
ДАНЧО КИРЯКОВ: Имате думата, колеги. Не виждам желаещи. Който е „за“ 

прекратяване на разискванията, моля да гласува. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 18, „ПРОТИВ“ – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0. 

ДАНЧО КИРЯКОВ: С 18 гласа „за“ прекратяваме разискванията. Явно гласуване, 
колеги. Който е „за“ приемане на докладната записка и решенията в нея, моля да 
гласува. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 19, „ПРОТИВ“ – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0. 

ДАНЧО КИРЯКОВ: С 19 гласа „за“, докладната записка и решенията в нея се приемат. 
 

Общинският съвет след като се запозна с докладната записка на Кмета на Община 
Смолян – НИКОЛАЙ  МЕЛЕМОВ, на основание чл. 21, ал.1, т.11 от ЗМСМА във връзка 
с чл.  129, ал.1 от ЗУТ и чл. 17а, ал. 2 от Закона за опазване на земеделски земи, 

 

Р Е Ш И: 
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             Одобрява Подробен устройствен план –  специализирана план - схема за обект : 
„Изграждане на оптична свързаност на територията на град Смолян с подземна оптична 
MAN мрежа на „А1 - България“ ЕАД“, с трасе преминаващо през  поземлени имоти с 
идентификатори : 67653.915.266, 67653.934.185, 67653.934.225,  67653.918.142,  

67653.918.756,  67653.918.757, 67653.934.225,  67653.921.506,  67653.925.377  и 

67653.925.48,  по регистъра на засегнатите имоти на гр. Смолян. 

 

 

ПО ТРЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Одобряване на Подробен устройствен 

план – парцеларен план и устройствена план-схема за обект: „Реконструкция на 

вътрешната водоснабдителна мрежа на село Гела, община Смолян, подобект: 

реконструкция на довеждащ водопровод от съществуващи водохващания до НР“. 

ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – кмет на Община Смолян 

 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Следваща докладна аналогична, ПУП. Реконструкция на 
вътрешната водоснабдителна мрежа на село Гела. Имате думата, колеги. Кмете, имате 
ли нещо? 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Не.  
ДАНЧО КИРЯКОВ: Не виждам желаещи. Който е „за“ прекратяване на разискванията, 
моля да гласува. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 19, „ПРОТИВ“ – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0. 

ДАНЧО КИРЯКОВ: С 19 „за“, без „против“ и „въздържали се“, прекратяваме 
разискванията. Явно гласуване, колеги. Който е „за“ приемане на докладната записка, 
моля да гласува. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 19, „ПРОТИВ“ – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0. 

ДАНЧО КИРЯКОВ: С 19 „за“ се приема докладната записка. 
 

       Общинският съвет след като се запозна с докладната записка на Кмета на 
Община Смолян – НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ, на основание чл. 21, ал.1, т.11 от ЗМСМА 

във връзка с чл.  129, ал.1 от ЗУТ и чл. 17а, ал. 2 от Закона за опазване на 
земеделски земи, 

 

Р Е Ш И: 

 

                 Одобрява Подробен устройствен план – парцеларен план и устройствена план 

- схема за обект : „Реконсрукция на вътрешната водоснабдителна мрежа на село Гела, 
община Смолян, подобект : реконсрукция на довеждащ водопровод от съществуващи 

водохващания до НР”, с трасе преминаващо през  поземлени имоти с идентификатори : 

14605.7.71, 14605.7.99, 14605.7.100, 14605.7.103, 14605.8.145, 14605.9.171, 14605.9.173, 

14605.9.175, 14605.13.125, 14605.15.130, 14605.15.152, 14605.18.4, 14605.53.122, 

14605.501.102, 14605.501.120, 14605.501.424, 14605.501.455, 14605.501.1005, 

14605.501.1006, 14605.501.1007, 14605.501.1008, 14605.501.1009, 14605.501.1010, 

14605.501.1011, 14605.501.1013, 14605.501.1014, 14605.501.1015, 14605.501.1016, 

14605.502.183, 14605.502.398, 14605.502.1000, 14605.502.1001, 14605.502.1002, 

14605.503.226, 14605.503.229, 14605.503.255, 14605.503.1000, 14605.503.1001, 
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14605.503.1002, 14605.503.1003, 14605.501.1012, 14605.21.92, 14605.26.7, 14605.15.152, 

14605.21.46 и 14605.26.39 по кадастралната карта на с. Гела, общ. Смолян и поземлени 

имоти 46019.507.1001, 46019.507.1003, 46019.507.1004 и 46019.507.1017 по 

кадастралната карта на с. Магарджица, общ. Смолян.      

 

       

ПО ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Одобряване на Подробен 

устройствен план – парцеларен план за обект: „Интегриран воден проект на 

агломерация град Смолян“ – парцеларен план на канализационен клон № К209. 

ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 

 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Аналогична четвърта точка. Одобряване на ПУП. Г-н кмете, имате 
ли нещо да добавите? 

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

прекратяване на разискванията. Който е „за“, моля да гласува. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 18, „ПРОТИВ“ – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0. 

ДАНЧО КИРЯКОВ: 18 „за“, прекратяваме разискванията. Явно гласуване. Който е „за“ 

приемане на решенията в докладната записка, моля да гласува. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 17, „ПРОТИВ“ – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0. 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Със 17 гласа „за“ докладната записка и решенията в нея се приемат. 
 

Общинският съвет след като се запозна с докладната записка на Кмета на Община 
Смолян – НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ, на основание чл. 21, ал.1, т.11 от ЗМСМА във 
връзка с чл.  129, ал.1 от ЗУТ и чл. 17а, ал. 2 от Закона за опазване на земеделски 

земи, 

Р Е Ш И: 

 

               Одобрява Подробен устройствен план – парцеларен план за обект: „Интегриран 

воден проект на агломерация град Смолян“ – парцеларен план на канализационен клон 

№ К209. 

 

 

ПО ПЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Одобряване на Подробен устройствен план 

– парцеларен план за обект: „Сградно водопроводно отклонение и външно 

пожарогасене за обект: „Мотел“, находящ се в УПИ I – 540017 за мотел по плана на 

гр. Смолян – местност „Опаленика“. 

ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 

 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Следваща докладна, точка 5. Отново ПУП. Г-н кмете, имате ли да 
добавите нещо? Имате думата, колеги. Не виждам желаещи. Предлагам прекратяване на 
разискванията. Който е „за“, моля да гласува. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 17, „ПРОТИВ“ – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0. 

ДАНЧО КИРЯКОВ: 17 гласа „за“, прекратяваме разискванията. Който е „за“ приемане 
на докладната записка и решенията в нея, моля да гласува, явно. 
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ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 18, „ПРОТИВ“ – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0. 

ДАНЧО КИРЯКОВ: С 18 гласа „за“ се приема докладната записка и решенията в нея. 
 

      Общинският съвет след като се запозна с докладната записка на Кмета на 
Община Смолян – НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ, на основание чл. 21, ал.1, т.11 от ЗМСМА 

във връзка с чл.  129, ал.1 от ЗУТ и чл. 17а, ал. 2 от Закона за опазване на 
земеделски земи, 

 

Р Е Ш И: 

 

               Одобрява Подробен устройствен план – парцеларен план за обект : „Сградно 

водопроводно отклонение и външно пожарогасене за обект : „Мотел“, находящ се в 

УПИ I - 540017 за мотел  по плана на гр. Смолян – местност „Опаленика“”, с трасе 
преминаващо през  поземлени имоти с идентификатори : 67653.54.9, 67653.54.16, 

67653.54.17 и 67653.54.380,  по регистъра на засегнатите имоти на гр. Смолян. 

 

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

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

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

ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 

 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Шеста точка от дневния ред, аналогична. Г-н кмете, имате ли 

нещо? 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“ се приема прекратяване на разискванията. Явно 

гласуване, колеги. Който е „за“ приемане на докладната записка, моля да гласува. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 20, „ПРОТИВ“ – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0. 

ДАНЧО КИРЯКОВ: С 20 гласа „за“ се приема докладната записка. 
 

Общинският съвет след като се запозна с докладната записка на Кмета на Община 
Смолян – НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ, на основание чл. 21, ал.1, т.11 от ЗМСМА във връзка 
с чл. 124а, ал.1 от ЗУТ и чл. 124б, ал.1 от ЗУТ, 

Р Е Ш И: 

 

1. Разрешава изработването на проект за 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.  

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 
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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 с. Левочево  и изработен в М 1:1000. 

2. Одобрява задание за изработване на Подробен устройствен план – парцеларен 

план за обект : „Въздушна мрежа ниско напрежение за присъединяване на жилищна 
сграда на Е.Д. в село Левочево, местност „Вадата“”.            
           Приложение : Задание за изработване за изработване на Подробен устройствен план – 

парцеларен план за обект : „Въздушна мрежа ниско напрежение за присъединяване на жилищна 
сграда на Е. Д. в село Левочево, местност „Вадата“”               
 

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

устройствен план – План за регулация и застрояване на поземлен имот с 

идентификатор 43219.2.200 в местност „Попово“, землище на с. Левочево. 

ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 

 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Седма точка от дневния ред, аналогична. Г-н кмете, имате ли нещо 

да добавите? 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“ прекратяваме разискванията. Който е „за“ приемане на 
докладната записка, моля да гласува, явно. 

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

ДАНЧО КИРЯКОВ: С 20 гласа „за“ се приема т. 7 и решенията в нея. 
 

Общинският съвет след като се запозна с докладната записка на Кмета на Община 
Смолян – НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ, на основание чл. 21, ал.1, т.11 от ЗМСМА във 
връзка с чл. чл. 124а, ал.1 и ал.2 от ЗУТ и чл. 124б, ал.1 от ЗУТ, 

 

Р Е Ш И: 

 

                  1. Разрешава изработването на проект за Подробен устройствен план - План 

за регулация и застрояване на  поземлен имот с идентификатор 43219.2.200 в местност 
„Попово“, землище на с. Левочево, със следните устройствените параметри  – 

устройствена зона Жм, плътност на застрояване до 50%, височина на застрояване до 10 

метра, кинт  до 1.2, озеленяване – до 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 устройствените схеми и 

планове и Наредба № 7 от 22.12.2003 г. за правила и нормативи за устройство на 
отделните видове територии и устройствени зони. Към проекта да се представят 
становища от РИОСВ, РЗИ и схеми Ел и Ви К части.  

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

               2. Одобрява задание за изработване за Подробен устройствен план  - План за 
регулация и застрояване на поземлен имот с идентификатор 43219.2.200 в местност 
„Попово“, землище на с. Левочево.  
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               Приложение : Задание за изработване за Подробен устройствен план - План за 
регулация и застрояване на поземлен имот с идентификатор 43219.2.200 в местност 
„Попово“, землище на с. Левочево. 

 

 

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

устройствен план – План за регулация и застрояване на поземлен имот с 

идентификатори 73482.4.674, 73482.4.873 и 73482.3.914 в местност „Горна тасма“, 

землище на с. Турян. 

ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 

 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Осма точка от дневния ред, аналогична. Г-н кмете, имате ли нещо 

да добавите? 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Не. 
ДАНЧО КИРЯКОВ: Няма. 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“ прекратяваме разискванията. Който е „за“ приемане на 
докладната записка, моля да гласува. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 20, „ПРОТИВ“ – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0. 

ДАНЧО КИРЯКОВ: С 20 гласа „за“ се приема докладната записка и решенията в нея.  
 

Общинският съвет след като се запозна с докладната записка на Кмета на Община 
Смолян – НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ, на основание чл. 21, ал.1, т.11 от ЗМСМА във връзка 
с чл. чл. 124а, ал.1 и ал.2 от ЗУТ и чл. 124б, ал.1 от ЗУТ, 

 

Р Е Ш И: 

 

              1. Разрешава изработването на проект за Подробен устройствен план - План за 
регулация и застрояване на  поземлени имоти с идентификатори 73482.4.674, 

73482.4.873 и 73482.3.914  в „Горна тасма“, землище на с. Турян, със следните 
устройствените параметри  – устройствена зона Жм, плътност на застрояване до 50%, 

височина на застрояване до 10 метра, кинт  до 1.2, озеленяване – до 50%. 

Проектът да се изработи от правоспособни проектанти и да отговаря на изискванията на 
Наредба № 8 от 14.06.2001 г. за обема и съдържанието на устройствените схеми и 

планове и Наредба № 7 от 22.12.2003 г. за правила и нормативи за устройство на 
отделните видове територии и устройствени зони. Към проекта да се представят 
становища от РИОСВ, РЗИ и схеми Ел и Ви К части.  

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

              2. Одобрява задание за изработване за Подробен устройствен план  - План за 
регулация и застрояване на поземлени имоти с идентификатори 73482.4.674, 73482.4.873 

и 73482.3.914  в „Горна тасма“, землище на с. Турян.  

            Приложение : Задание за изработване за Подробен устройствен план - План за 
регулация и застрояване на поземлени имоти с идентификатори 73482.4.674, 73482.4.873 

и 73482.3.914  в „Горна тасма“, землище на с. Турян. 
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ПО ДЕВЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Разрешение за изработване на Подробен 

устройствен план – План за регулация и застрояване на поземлен имот с 

идентификатор 43219.2.1064 в местност „Вадата“, землище на с. Левочево. 

ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 

 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Сега тука май по т. 9 беше г-н Хаджихристев, няма да гласува 
разбрах. Има декларация за конфликт на интереси. Г-н кмете, имате ли нещо да 
добавите по т. 9? 

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

прекратяване на разискванията. Който е „за“, моля да гласува. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 19, „ПРОТИВ“ – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0. 

ДАНЧО КИРЯКОВ: 19 гласа „за“, прекратяваме разискванията. Който е „за“ приемане 
на докладната записка, явно гласуване, колеги, моля да гласува. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 19, „ПРОТИВ“ – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0. 

ДАНЧО КИРЯКОВ: С 19 гласа „за“, докладната записка и решенията в нея се приемат. 
 

Общинският съвет след като се запозна с докладната записка на Кмета на Община 
Смолян – НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ, на основание чл. 21, ал.1, т.11 от ЗМСМА във връзка 
с чл. чл. 124а, ал.1 и ал.2 от ЗУТ и чл. 124б, ал.1 от ЗУТ 

 

Р Е Ш И: 

 

1. Разрешава изработването на проект за Подробен устройствен план - План за 
регулация и застрояване на  поземлен имот с идентификатор 43219.2.1064 в местност 
„Вадата“, землище на с. Левочево, със следните устройствените параметри  – 

устройствена зона Ос, плътност на застрояване до 30%, височина на застрояване до 10 

метра, кинт  до 1.2, озеленяване – до 50%. 

Проектът да се изработи от правоспособни проектанти и да отговаря на 
изискванията на Наредба № 8 от 14.06.2001 г. за обема и съдържанието на 
устройствените схеми и планове и Наредба № 7 от 22.12.2003 г. за правила и нормативи 

за устройство на отделните видове територии и устройствени зони. Към проекта да се 
представят становища от РИОСВ, РЗИ и схеми Ел и Ви К части.  

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

  2. Одобрява задание за изработване за Подробен устройствен план  - План за 
регулация и застрояване на поземлен имот с идентификатор 43219.2.1064 в местност 
„Вадата“, землище на с. Левочево.  

             Приложение : Задание за изработване за Подробен устройствен план - План за 
регулация и застрояване на поземлен имот с идентификатор 43219.2.1064 в местност „Вадата“, 

землище на с. Левочево.   

 

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

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

план за озеленена площ в кв. 27 по плана на гр. Смолян, кв. Горно Смолян /улица 

„Величко Профиров“/. 
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ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 

 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Десета точка от дневния ред.  

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Има 2/3. 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Да. 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 гласа „за“ прекратяваме разискванията. Който е „за“ приемане 
на докладната записка, моля да гласува. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 20, „ПРОТИВ“ – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0. 

ДАНЧО КИРЯКОВ: С 20 гласа „за“, докладната записка се приема. 
 

                 Общинският съвет след като се запозна с докладната записка на Кмета на 
Община Смолян – НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ, на основание чл.21 ал.1 т.11 от Закона за 
местното самоуправление и местната администрация и протокол от проведено 

обществено обсъждане на основание чл.127 ал.1 от ЗУТ от 12.03.2019 год., 

 

Р Е Ш И: 

 

           Допуска промяна  на проект на изменение на ПУП – ПРЗ на част от  урегулиран 

поземлен имот /УПИ/ III – За озеленяване (за поземлен имот с идентификатор 

67653.914.370) предвиден в устройствения план за озеленена площ с преотреждане и 

образуване на два нови УПИ за жилищно строителство в кв.27 по плана на гр. Смолян, 

кв. Горно Смолян при граници : улица „Величко  Профиров“, УПИ За озеленяване и 

улична регулация.   

            Приложение : Проект за промяна на ПУП – ПРЗ  в кв.27 по плана на гр. Смолян, 

кв. Горно Смолян в М 1 : 500. 

 

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

идентификатор 69345.100.171 по кадастралната карта на с. Стойките, общ. Смолян, 

по реда на чл. 199 от ЗУТ във връзка с чл. 33 от ЗС. 

ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 

 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Точка 11 от дневния ред. Изкупуване на поземлен имот, на част от 
поземлен имот. Г-н кмете, имате ли да добавите нещо? 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Добавям, че предлагам да откажем изкупуването на 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“ прекратяваме разискванията. Поименно гласуване, 
колеги. 

 

Поименно гласуване на проекта за решение по т. 11 от дневния ред: 
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1. Анастас Караджов   – „за“ 

2. Ангел Безергянов    – „за“ 

3. Анита Чолакова   – „за“ 

4. Валентин Кюлхански    – „за“ 

5. Валентин Цолов    – отсъства 
6. Данчо Киряков    – „за“ 

7. Димитър Кръстанов    – отсъства 
8. Димитър Николов    – „за“ 

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

11. Ивайло Халваджиев    – „за“ 

12. Иван Пищалов     – „за“ 

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    – „за“ 

22. Михаил Генчев    – „за“ 

23. Петър Мирчев     – отсъства 
24. Салих Аршински    – отсъства 
25. Славка Каменова    – отсъства 
26. Стефан Сабрутев    – „за“ 

27. Стоян Иванов     – „за“ 

28. Филип Топов     – „за“ 

29. Юлия Кисьова     – отсъства 
 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Моля, обявете резултата. 
(Мариана Иванова: 20 „за“, без „против“ и „въздържали се“.) 

ДАНЧО КИРЯКОВ: С 20 гласа „за“ докладната записка се приема.  
 

Общинският съвет след като се запозна с докладната записка на Кмета на Община 
Смолян – НИКОЛАЙ  МЕЛЕМОВ, на основание чл.21, ал.1 т.8 и ал. 2, чл. 27, ал.5 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 „БРБ – ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД, собственият му 

недвижим имот представляващ поземлен имот с 69345.100.171 целия с площ 721 

(седемстотин двадесет и едно) кв.м., трайно предназначение на територията: 
урбанизирана, начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10m), по кадастралната 
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карта на с. Стойките, общ. Смолян, съгласно скица № 15-451808-23.05.2019 год. 

издадена от Агенцията по геодезия, картография и кадастър, при граници: п.и. 

69345.100.281, п.и. 69345.100.173, п. и. 69345.100.174, участващ в УПИ VII – 100.171 и 

улична регулация, кв. 39 по плана на с. Стойките, общ. Смолян за предлаганата сума за 
изкупуване в размер 80 000,00(осемдесет хиляди ) лева. 
              2. Упълномощава Кмета на Община Смолян да издаде необходимия за целта 
документ /писмен отказ/, удостоверяващ отказа на Общински съвет-Смолян за 
изкупуване на поземлен имот цитиран в точка 1.  

 

ПО ДВАНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Продажба на Урегулиран 

поземлен имот VIII, кв. 57 по плана на с. Петково, общ. Смолян. 

ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 

 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Следваща докладна – продажба на поземлен имот. Г-н кмете, имате 
ли нещо да добавите? 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Не. 
ДАНЧО КИРЯКОВ: Заповядайте, колеги! Имате думата. Не виждам желаещи. Който е 
„за“ прекратяване на разискванията, моля да гласува. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 20, „ПРОТИВ“ – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0. 

ДАНЧО КИРЯКОВ: С 20 „за“ прекратяваме разискванията. Който е „за“ приемане на 
докладната записка… 

 

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

1. Анастас Караджов   – „въздържал се“ 

2. Ангел Безергянов    – „за“ 

3. Анита Чолакова   – „за“ 

4. Валентин Кюлхански    – „за“ 

5. Валентин Цолов    – отсъства 
6. Данчо Киряков    – „за“ 

7. Димитър Кръстанов    – отсъства 
8. Димитър Николов    – „за“ 

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

11. Ивайло Халваджиев    – „за“ 

12. Иван Пищалов     – „за“ 

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    – „за“ 

22. Михаил Генчев    – „за“ 

23. Петър Мирчев     – отсъства 
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24. Салих Аршински    – отсъства 
25. Славка Каменова    – отсъства 
26. Стефан Сабрутев    – „за“ 

27. Стоян Иванов     – „за“ 

28. Филип Топов     – „въздържал се“ 

29. Юлия Кисьова     – отсъства 
 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Моля, обявете резултата. 
(Мариана Иванова: 18 „за“, 2 „въздържали се“, без „против“.) 

ДАНЧО КИРЯКОВ: С 18 гласа „за“ докладната записка и решенията в нея се приемат. 
 

Общинският съвет след като се запозна с докладната записка на Кмета на Община 
Смолян – НИКОЛАЙ  МЕЛЕМОВ, 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 Урегулиран поземлен имот VIІІ с площ 580 

(петстотин и осемдесет) кв.м., кв. 57 по плана на с. Петково, общ. Смолян, при граници: 

от две страни улична регулация, УПИ І – 484 и земеделски земи, актуван с Акт за частна 
общинска собственост № 1979/13.06.2019 год. 

              2.Дава съгласие Община Смолян да продаде на  М. К. А., Д. К. М. и Ц. К. А. - 

Урегулиран поземлен имот VIІІ с площ 580 (петстотин и осемдесет) кв.м., кв. 57 по 

плана на с. Петково, общ. Смолян, при граници: от две страни улична регулация, УПИ І 
– 484 и земеделски земи, актуван с Акт за частна общинска собственост № 

1979/13.06.2019 год. на стойност  4 698 (четири хиляди шестстотин деветдесет и осем) 

лева без ДДС. 

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

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

идентификатор 67653.922.837, ведно със сграда с идентификатор 67653.922.837.1 и 

сграда с идентификатор 67653.922.837.2 – частна общинска собственост по реда на 

чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост и чл. 44, ал. 1 от Наредбата за 

реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, чрез 

публичен търг с тайно наддаване. 

ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 

 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Следваща точка 13 от дневния ред, продажба на поземлен имот. Г-н 

кмете, имате ли да добавите? 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Не. Няма какво да добавя.  
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ДАНЧО КИРЯКОВ: Имате думата, колеги. Не виждам желаещи. 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. Поименно гласуване. 
 

Поименно гласуване на проекта за решение по т. 13 от дневния ред: 
 

1. Анастас Караджов   – „за“ 

2. Ангел Безергянов    – „за“ 

3. Анита Чолакова   – „за“ 

4. Валентин Кюлхански    – „за“ 

5. Валентин Цолов    – отсъства 
6. Данчо Киряков    – „за“ 

7. Димитър Кръстанов    – отсъства 
8. Димитър Николов    – „за“ 

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

11. Ивайло Халваджиев    – „за“ 

12. Иван Пищалов     – „за“ 

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    –„за“ 

22. Михаил Генчев    – „за“ 

23. Петър Мирчев     – отсъства 
24. Салих Аршински    – отсъства 
25. Славка Каменова    – отсъства 
26. Стефан Сабрутев    – „за“ 

27. Стоян Иванов     – „за“ 

28. Филип Топов     – „за“ 

29. Юлия Кисьова     – отсъства 
 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Обявете резултата. 
 (Мариана Иванова: 20 „за“, без „против“ и „въздържали се“.) 

ДАНЧО КИРЯКОВ: С 20 „за“, без „против“ и „въздържали се“, докладната записка и 

решенията в нея се приемат.   
 

                 Общинският съвет след като се запозна с докладната записка на Кмета на 
Община Смолян – НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ, на основание чл.35, ал.1 и чл. 41, ал.2 от 
Закона за общинската собственост, във връзка с чл. 44, ал.1 от Наредбата за реда за 
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество  и чл. 21, ал.1, т. 8, 
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т.12 и ал. 2 и чл. 27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местна 
администрация,   
 

Р Е Ш И: 

 

1. Приема справедлива пазарна стойност на Поземлен имот  с 

идентификатор 67653.922.837 с площ 207 кв.м. (двеста и седем кв.м.), с начин на 
трайно ползване: ниско застрояване (до 10м), трайно предназначение на 
територията: урбанизирана, ведно със  сграда с идентификатор 67653.922.837.1 

със застроена площ 89 кв.м., на три етажа, с предназначение: друг вид сграда за 
обитаване и сграда с идентификатор 67653.922.837.2 със застроена площ 28 кв.м., 

на един етаж с предназначение: селскостопанска сграда по кадастрална карта на 
гр. Смолян, одобрена със Заповед 300-5-26/28.04.2004г. на ИД на АГКК, последно 

изменение със заповед КД-14-21-299/08.07.2013 г. на началника на СГКК - 

Смолян, при съседни поземлени имоти: поземлен имот с идентификатор 

67653.922.466, поземлен имот с идентификатор 67653.922.838, поземлен имот с 
идентификатор 67653.922.656, съгласно скица №15-186330-01.03.2019г. от 
Служба по геодезия, картография и кадастър – Смолян, актуван с Акт за частна 
общинска собственост №1965/03.04.2019г., вписан в Служба по вписванията под 

Акт№121, том II, дело №142/2019 вх. №634/05.04.2019г., като първоначална цена 
в публичния търг с тайно наддаване в размер на 51 710 лева (петдесет и една 

хиляди седемстотин и десет лева), без ДДС, в т.ч. земя – 3930 лева (три 

хиляди деветстотин и тридесет лева), без ДДС, сграда с идентификатор 

67653.922.837.1 – 44 540 лева ( четиридесет и четири хиляди петстотин и 

четиридесет лева) и сграда с идентификатор 67653.922.837.2 – 3240 лева (три 

хиляди двеста и четиридесет лева).  

2. Възлага откриването на процедура за продажба чрез публичен търг с тайно 

наддаване на гореописания имот – частна общинска собственост. 
3. Упълномощава Кмета на Община Смолян да извърши всички необходими 

процедури по подготовката и провеждането на публичния търг с тайно наддаване. 
 

 

ПО ЧЕТИРИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Възмездно право на 

пристрояване върху поземлен имот № 67653.915.250 – частна общинска собственост 

по реда на чл. 38, ал. 2 от Закона за общинската собственост на Х.К.Т. 

ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 

 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Следваща 14 точка от дневния ред. Възмездно право на 
пристрояване. Г-н кмете, имате ли да добавите нещо?  

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

прекратяване на разискванията. Който е „за“, моля да гласува. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 19, „ПРОТИВ“ – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0. 

ДАНЧО КИРЯКОВ: С 19 „за“, без „против“ и „въздържали се“, прекратяваме 
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разискванията. Отново поименно гласуване. 
 

Поименно гласуване на проекта за решение по т. 14 от дневния ред: 
 

1. Анастас Караджов   – „въздържал се“ 

2. Ангел Безергянов    – „за“ 

3. Анита Чолакова   – „за“ 

4. Валентин Кюлхански    – „за“ 

5. Валентин Цолов    – отсъства 
6. Данчо Киряков    – „за“ 

7. Димитър Кръстанов    – отсъства 
8. Димитър Николов    – „за“ 

9. Екатерина Гаджева   – отсъства 
10. Елисавета Лободова    – „въздържала се“ 

11. Ивайло Халваджиев    – „за“ 

12. Иван Пищалов     – „за“ 

13. Илия Томов     – „за“ 

14. Кирил Хаджихристев   – „за“ 

15. Коста Начев     – „за“ 

16. Костадин Василев    – „за“ 

17. Мариана Сивкова    – отсъства 
18. Мария Семерджиева    – „за“ 

19. Марияна Методиева    – отсъства 
20. Милен Журналов    – отсъства 
21. Милен Пачелиев    – „за“ 

22. Михаил Генчев    – „за“ 

23. Петър Мирчев     – отсъства 
24. Салих Аршински    – отсъства 
25. Славка Каменова    – отсъства 
26. Стефан Сабрутев    – „за“ 

27. Стоян Иванов     – „за“ 

28. Филип Топов     – „за“ 

29. Юлия Кисьова     – отсъства 
 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Моля, обявете резултата. 
(Мариана Иванова: 17 „за“ и 2 „въздържали се“.) 

ДАНЧО КИРЯКОВ: 17 „за“ и 2 „въздържали се“, докладната записка и решенията в нея 
се приемат.  
 

                 Общинският съвет след като се запозна с докладната записка на Кмета на 
Община Смолян – НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ, на основание чл. 8, ал. 9   и  чл. 38, ал. 2 от 
Закона за общинската собственост във връзка с и чл. 21, ал.1, т. 8 и т. 12, и чл. 27, ал. 5 

от Закона за местното самоуправление и местна администрация,  
  

Р Е Ш И: 
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1. Допълва Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – 

общинска собственост за 2019 година приета с Решение № 1021/30.01.2019 год. на 
Общински съвет Смолян в Приложение № 4 – Разпоредителни сделки на основание чл. 

37 и чл. 38 от Закона за общинската собственост, допълва 5,04 (пет цяло и четири) кв.м., 

а именно пристрояване на тераса с площ 5,04 (пет цяло и четири) кв.м.  към 

самостоятелен обект с идентификатор 67653.915.250.2.11 (шест, седем, шест, пет, три, 

точка, девет, едно, пет, точка, две, пет, нула, точка, две, точка, едно, едно), с 
предназначение жилище, апартамент, със застроена площ 73,19 кв.м., ведно 7,25 % 

идеални части от общите части и от правото на строеж, при граници: на същия етаж: 

67653.915.250.2.10, под обекта: 67653.915.250.2.8, 67653.915.250.2.9, над обекта: няма в 
сграда № 2, представляващ Апартамент в гр. Смолян, ул. „Константин Иричек”, 

разположен в поземлен имот с идентификатор 67653.915.250 с площ 4982 (четири 

хиляди деветстотин осемдесет и два) кв.м., начин на трайно ползване: Комплексно 

застрояване, трайно предназначение на територията: урбанизирана, УПИ ІХ – 1592, 

УПИ Х – 1597 – озеленяване и гаражи, УПИ VІІІ,  УПИ VІІ, УПИ VІ, УПИ V, кв. 110 по 

плана на гр. Смолян, при граници: 67653.915.266, 67653.915.255, 67653.915.254, 

67653.253, 67653.915.252, 67653.915.232, 67653.915.249, 67653.915.591, 67653.915.583, 

който поземлен имот е частна общинска собственост на основание Акт за частна 
общинска собственост № 1805/13.02.2015 год., вписан под № 177, том І, дело 252/2015 г.  

2. Дава съгласие Община Смолян да учреди възмездно право на пристрояване 
на Х.К.Т. в размер на 5,04 (пет цяло и четири) кв.м., а именно пристрояване на тераса с 
площ 5,04 (пет цяло и четири) кв.м.  към самостоятелен обект с идентификатор 

67653.915.250.2.11 (шест, седем, шест, пет, три, точка, девет, едно, пет, точка, две, пет, 
нула, точка, две, точка, едно, едно), с предназначение жилище, апартамент, със 
застроена площ 73,19 кв.м., ведно 7,25 % идеални части от общите части и от правото на 
строеж, при граници: на същия етаж: 67653.915.250.2.10, под обекта: 67653.915.250.2.8, 

67653.915.250.2.9, над обекта: няма в сграда № 2, представляващ Апартамент  в гр. 

Смолян, ул. „Константин Иричек”, разположен в поземлен имот с идентификатор 

67653.915.250 с площ 4982 (четири хиляди деветстотин осемдесет и два) кв.м., начин на 
трайно ползване: Комплексно застрояване, трайно предназначение на територията: 
урбанизирана, УПИ ІХ – 1592, УПИ Х – 1597 – озеленяване и гаражи, УПИ VІІІ,  УПИ 

VІІ, УПИ VІ, УПИ V, кв. 110 по плана на гр. Смолян, при граници: 67653.915.266, 

67653.915.255, 67653.915.254, 67653.253, 67653.915.252, 67653.915.232, 67653.915.249, 

67653.915.591, 67653.915.583, който поземлен имот е частна общинска собственост на 
основание Акт за частна общинска собственост № 1805/13.02.2015 год., вписан под № 

177, том І, дело 252/2015 г.  на стойност 207,00 (двеста и седем) лева. 
3. Упълномощава Кмета на Община Смолян да извърши необходимите действия по 

изпълнение на горното решение. 
 

ПО ПЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Възмездно право на 

пристрояване върху поземлен имот № 67653.915.250 – частна общинска собственост 

по реда на чл. 38, ал. 2 от Закона за общинската собственост на Н.Е.Ю. 

ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 

 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Следваща докладна, аналогична. Г-н кмете, имате ли да добавите 
нещо? 
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НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Не. 
ДАНЧО КИРЯКОВ: Имате думата, колеги. Не виждам желаещи. Предлагам 

прекратяваме на разискванията. Който е „за“, моля да гласува. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 19, „ПРОТИВ“ – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0. 

ДАНЧО КИРЯКОВ: С 19 „за“ прекратяваме разискванията. Поименно гласуване отново. 

 

Поименно гласуване на проекта за решение по т. 15 от дневния ред: 
 

1. Анастас Караджов   – „въздържал се“ 

2. Ангел Безергянов    – „за“ 

3. Анита Чолакова   – „за“ 

4. Валентин Кюлхански    – „за“ 

5. Валентин Цолов    – отсъства 
6. Данчо Киряков    – „за“ 

7. Димитър Кръстанов    – отсъства 
8. Димитър Николов    – „за“ 

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

11. Ивайло Халваджиев    – „за“ 

12. Иван Пищалов     – „за“ 

13. Илия Томов     – „за“ 

14. Кирил Хаджихристев   – „за“ 

15. Коста Начев     – „за“ 

16. Костадин Василев    – „за“ 

17. Мариана Сивкова    – отсъства 
18. Мария Семерджиева    – „за“ 

19. Марияна Методиева    – отсъства 
20. Милен Журналов    – отсъства 
21. Милен Пачелиев    – „за“ 

22. Михаил Генчев    – „за“ 

23. Петър Мирчев     – отсъства 
24. Салих Аршински    – отсъства 
25. Славка Каменова    – отсъства 
26. Стефан Сабрутев    – „за“ 

27. Стоян Иванов     – „за“ 

28. Филип Топов     – „за“ 

29. Юлия Кисьова     – отсъства 
 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Моля, обявете резултата. 
(Мариана Иванова: 18 „за“, 1 „въздържал се“, без „против“.) 

ДАНЧО КИРЯКОВ: С 18 гласа „за“ докладната записка и решенията в нея се приемат. 
 

Общинският съвет след като се запозна с докладната записка на Кмета на Община 
Смолян – НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ, на основание чл. 8, ал. 9   и  чл. 38, ал. 2 от Закона за 
общинската собственост във връзка с и чл. 21, ал.1, т. 8 и т. 12, и чл. 27, ал. 5 от Закона 
за местното самоуправление и местна администрация,  
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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. на Общински 

съвет Смолянн в Приложение № 4 – Разпоредителни сделки на основание чл. 37 и чл. 38 

от Закона за общинската собственост, допълва 5,04 (пет цяло и четири) кв.м., а именно 

пристрояване на тераса с площ 5,04 (пет цяло и четири) кв.м.  към самостоятелен обект с 
идентификатор 67653.915.250.2.9 (шест, седем, шест, пет, три, точка, девет, едно, пет, 
точка, две, пет, нула, точка, две, точка, девет), с предназначение жилище, апартамент, 
със застроена площ 68,40 кв.м., ведно 10,76 % идеални части от общите части и от 
правото на строеж, при граници: на същия етаж: 67653.915.250.2.8, под обекта: 
67653.915.250.2.6, над обекта: 67653.915.250.2.11 в сграда № 2, представляващ 

Апартамент в гр. Смолян, ул. „Константин Иричек”, разположен в поземлен имот с 
идентификатор 67653.915.250 с площ 4982 (четири хиляди деветстотин осемдесет и два) 
кв.м., начин на трайно ползване: Комплексно застрояване, трайно предназначение на 
територията: урбанизирана, УПИ ІХ – 1592, УПИ Х – 1597 – озеленяване и гаражи, УПИ 

VІІІ,  УПИ VІІ, УПИ VІ, УПИ V, кв. 110 по плана на гр. Смолян, при граници: 

67653.915.266, 67653.915.255, 67653.915.254, 67653.253, 67653.915.252, 67653.915.232, 

67653.915.249, 67653.915.591, 67653.915.583, който поземлен имот е частна общинска 
собственост на основание Акт за частна общинска собственост № 1805/13.02.2015 год., 

вписан под № 177, том І, дело 252/2015 г.  
2. Дава съгласие Община Смолян да учреди възмездно право на пристрояване на Н. 

Е. Ю. в размер на 5,04 (пет цяло и четири) кв.м., а именно пристрояване на тераса с 
площ 5,04 (пет цяло и четири) кв.м.  към самостоятелен обект с идентификатор 

67653.915.250.2.9 (шест, седем, шест, пет, три, точка, девет, едно, пет, точка, две, пет, 
нула, точка, две, точка, девет), с предназначение жилище, апартамент, със застроена 
площ 68,40 кв.м., ведно 10,76 % идеални части от общите части и от правото на строеж, 

при граници: на същия етаж: 67653.915.250.2.8, под обекта: 67653.915.250.2.6, над 

обекта: 67653.915.250.2.11 в сграда № 2, представляващ Апартамент  в гр. Смолян, ул. 

„Константин Иричек”, разположен в поземлен имот с идентификатор 67653.915.250 с 
площ 4982 (четири хиляди деветстотин осемдесет и два) кв.м., начин на трайно 

ползване: Комплексно застрояване, трайно предназначение на територията: 
урбанизирана, УПИ ІХ – 1592, УПИ Х – 1597 – озеленяване и гаражи, УПИ VІІІ,  УПИ 

VІІ, УПИ VІ, УПИ V, кв. 110 по плана на гр. Смолян, при граници: 67653.915.266, 

67653.915.255, 67653.915.254, 67653.253, 67653.915.252, 67653.915.232, 67653.915.249, 

67653.915.591, 67653.915.583, който поземлен имот е частна общинска собственост на 
основание Акт за частна общинска собственост № 1805/13.02.2015 год., вписан под № 

177, том І, дело 252/2015 г. на стойност 207,00 (двеста и седем) лева. 
3. Упълномощава Кмета на Община Смолян да извърши необходимите действия по 

изпълнение на горното решение. 
 

ПО ШЕСТНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Възмездно право на 

пристрояване върху поземлен имот № 67653.915.250 – частна общинска собственост 

по реда на чл. 38, ал. 2 от Закона за общинската собственост на В.П.А. 

ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 
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ДАНЧО КИРЯКОВ: Следваща докладна записка 16-та, аналогична. Г-н Мелемов, имате 
ли да добавите нещо? 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Не, не. 
ДАНЧО КИРЯКОВ: Имате думата, колеги. Не виждам желаещи. 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. Поименно гласуване. 
 

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    – отсъства 
6. Данчо Киряков    – „за“ 

7. Димитър Кръстанов    – отсъства 
8. Димитър Николов    – „за“ 

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

11. Ивайло Халваджиев    – „за“ 

12. Иван Пищалов     – „за“ 

13. Илия Томов     – „за“ 

14. Кирил Хаджихристев   – „за“ 

15. Коста Начев     – „за“ 

16. Костадин Василев    – „за“ 

17. Мариана Сивкова    – отсъства 
18. Мария Семерджиева    – „за“ 

19. Марияна Методиева    – отсъства 
20. Милен Журналов    – отсъства 
21. Милен Пачелиев    – „за“ 

22. Михаил Генчев    – „за“ 

23. Петър Мирчев     – отсъства 
24. Салих Аршински    – отсъства 
25. Славка Каменова    – отсъства 
26. Стефан Сабрутев    – „за“ 

27. Стоян Иванов     – „за“ 

28. Филип Топов     – „за“ 

29. Юлия Кисьова     – отсъства 
 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Моля, обявете резултата. 
(Мариана Иванова: 19 „за“, без „против“ и „въздържали се“.) 

ДАНЧО КИРЯКОВ: 19 гласа „за“, докладната записка се приема. 
 

Общинският съвет след като се запозна с докладната записка на Кмета на Община 
Смолян – НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ, на основание чл. 8, ал. 9   и  чл. 38, ал. 2 от Закона за 
общинската собственост във връзка с и чл. 21, ал.1, т. 8 и т. 12, и чл. 27, ал. 5 от Закона 
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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. на Общински 

съвет Смолянн в Приложение № 4 – Разпоредителни сделки на основание чл. 37 и чл. 38 

от Закона за общинската собственост, допълва 5,04 (пет цяло и четири) кв.м., а именно 

пристрояване на тераса с площ 5,04 (пет цяло и четири) кв.м.  към самостоятелен обект с 
идентификатор 67653.915.250.2.6 (шест, седем, шест, пет, три, точка, девет, едно, пет, 
точка, две, пет, нула, точка, две, точка, шест), с предназначение жилище, апартамент, 
със застроена площ 55,30 кв.м., ведно 10 % идеални части от общите части и от правото 

на строеж, при граници: на същия етаж: 67653.915.250.2.5, под обекта: 
67653.915.250.2.3, над обекта: 67653.915.250.2.9 в сграда № 2, представляващ 

Апартамент  в гр. Смолян, ул. „Константин Иричек”, разположен в поземлен имот с 
идентификатор 67653.915.250 с площ 4982 (четири хиляди деветстотин осемдесет и два) 
кв.м., начин на трайно ползване: Комплексно застрояване, трайно предназначение на 
територията: урбанизирана, УПИ ІХ – 1592, УПИ Х – 1597 – озеленяване и гаражи, УПИ 

VІІІ,  УПИ VІІ, УПИ VІ, УПИ V, кв. 110 по плана на гр. Смолян, при граници: 

67653.915.266, 67653.915.255, 67653.915.254, 67653.253, 67653.915.252, 67653.915.232, 

67653.915.249, 67653.915.591, 67653.915.583, който поземлен имот е частна общинска 
собственост на основание Акт за частна общинска собственост № 1805/13.02.2015 год., 

вписан под № 177, том І, дело 252/2015 г.  
  2. Дава съгласие Община Смолян да учреди възмездно право на пристрояване на В. П. 

А. в размер на 5,04 (пет цяло и четири) кв.м., а именно пристрояване на тераса с площ 

5,04 (пет цяло и четири) кв.м.  към самостоятелен обект с идентификатор 

67653.915.250.2.6 (шест, седем, шест, пет, три, точка, девет, едно, пет, точка, две, пет, 
нула, точка, две, точка, шест), с предназначение жилище, апартамент, със застроена 
площ 55,30 кв.м., ведно 10 % идеални части от общите части и от правото на строеж, 

при граници: на същия етаж: 67653.915.250.2.5, под обекта: 67653.915.250.2.3, над 

обекта: 67653.915.250.2.9 в сграда № 2, представляващ Апартамент  в гр. Смолян, ул. 

„Константин Иричек”, разположен в поземлен имот с идентификатор 67653.915.250 с 
площ 4982 (четири хиляди деветстотин осемдесет и два) кв.м., начин на трайно 

ползване: Комплексно застрояване, трайно предназначение на територията: 
урбанизирана, УПИ ІХ – 1592, УПИ Х – 1597 – озеленяване и гаражи, УПИ VІІІ,  УПИ 

VІІ, УПИ VІ, УПИ V, кв. 110 по плана на гр. Смолян, при граници: 67653.915.266, 

67653.915.255, 67653.915.254, 67653.253, 67653.915.252, 67653.915.232, 67653.915.249, 

67653.915.591, 67653.915.583, който поземлен имот е частна общинска собственост на 
основание Акт за частна общинска собственост № 1805/13.02.2015 год., вписан под № 

177, том І, дело 252/2015 г.  на стойност 207,00 (двеста и седем) лева. 
  3. Упълномощава Кмета на Община Смолян да извърши необходимите действия по 

изпълнение на горното решение. 
 

ПО СЕДЕМНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Възмездно право на 

пристрояване върху поземлен имот № 67653.915.250 на М. Н. Г. 

ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 
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ДАНЧО КИРЯКОВ: Следваща докладна записка. Възмездно право на пристрояване, 
аналогично. Г-н кмете?  

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Няма какво да добавя. 
ДАНЧО КИРЯКОВ: Имате думата, колеги! Не виждам желаещи. Предлагам 

прекратяване на разискванията. Който е „за“, моля да гласува. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 19, „ПРОТИВ“ – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0. 

ДАНЧО КИРЯКОВ: С 19 „за“, без „против“ и „въздържали се“ прекратяваме 
разискванията. Поименно гласуване. 
 

Поименно гласуване на проекта за решение по т. 17 от дневния ред: 
 

1. Анастас Караджов   – „въздържал се“ 

2. Ангел Безергянов    – „за“ 

3. Анита Чолакова   – „за“ 

4. Валентин Кюлхански    – „за“ 

5. Валентин Цолов    – отсъства 
6. Данчо Киряков    – „за“ 

7. Димитър Кръстанов    – отсъства 
8. Димитър Николов    – „за“ 

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

11. Ивайло Халваджиев    – „за“ 

12. Иван Пищалов     – „за“ 

13. Илия Томов     – „за“ 

14. Кирил Хаджихристев   – „за“ 

15. Коста Начев     – „за“ 

16. Костадин Василев    – „за“ 

17. Мариана Сивкова    – отсъства 
18. Мария Семерджиева    – „за“ 

19. Марияна Методиева    – отсъства 
20. Милен Журналов    – отсъства 
21. Милен Пачелиев    – „за“ 

22. Михаил Генчев    – „за“ 

23. Петър Мирчев     – отсъства 
24. Салих Аршински    – отсъства 
25. Славка Каменова    – отсъства 
26. Стефан Сабрутев    – „за“ 

27. Стоян Иванов     – „за“ 

28. Филип Топов     – „за“ 

29. Юлия Кисьова     – отсъства 
 

 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Моля, обявете резултата. 
(Мариана Иванова: 18 „за“, 1 „въздържал се“, без „против“.) 

ДАНЧО КИРЯКОВ: С 18 гласа „за“ докладната записка се приема и решенията в нея.  
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Общинският съвет след като се запозна с докладната записка на Кмета на Община 
Смолян – НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ, на основание чл. 8, ал. 9   и  чл. 38, ал. 2 от Закона за 
общинската собственост във връзка с и чл. 21, ал.1, т. 8 и т. 12, 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. на Общински 

съвет Смолянн в Приложение № 4 – Разпоредителни сделки на основание чл. 37 и чл. 38 

от Закона за общинската собственост, допълва 2,37 (две цяло и тридесет и седем) кв.м., а 
именно пристрояване на тераса с площ 2,37 (две цяло и тридесет и седем) кв.м.  към 

самостоятелен обект с идентификатор 67653.915.250.2.3 (шест, седем, шест, пет, три, 

точка, девет, едно, пет, точка, две, пет, нула, точка, две, точка, три), с предназначение 
жилище, апартамент, със застроена площ 54,63 кв.м., ведно 9,11 % идеални части и 

правото на строеж, при граници: на същия етаж: 67653.915.250.2.2, под обекта: няма, 
над обекта: 67653.915.250.2.6 в сграда № 2, представляващ Апартамент  в гр. Смолян, 

ул. „Константин Иричек”, разположен в поземлен имот с идентификатор 67653.915.250 

с площ 4982 (четири хиляди деветстотин осемдесет и два) кв.м., начин на трайно 

ползване: Комплексно застрояване, трайно предназначение на територията: 
урбанизирана, УПИ ІХ – 1592, УПИ Х – 1597 – озеленяване и гаражи, УПИ VІІІ,  УПИ 

VІІ, УПИ VІ, УПИ V, кв. 110 по плана на гр. Смолян, при граници: 67653.915.266, 

67653.915.255, 67653.915.254, 67653.253, 67653.915.252, 67653.915.232, 67653.915.249, 

67653.915.591, 67653.915.583, който поземлен имот е частна общинска собственост на 
основание Акт за частна общинска собственост № 1805/13.02.2015 год., вписан под № 

177, том І, дело 252/2015 г.  
2. Дава съгласие Община Смолян да учреди възмездно право на пристрояване на М. 

Н.Г. в размер на на 2,37 (две цяло и тридесет и седем) кв.м., а именно пристрояване на 
тераса с площ 2,37 (две цяло и тридесет и седем) кв.м.  към самостоятелен обект с 
идентификатор 67653.915.250.2.3 (шест, седем, шест, пет, три, точка, девет, едно, пет, 
точка, две, пет, нула, точка, две, точка, три), с предназначение жилище, апартамент, със 
застроена площ 54,63 кв.м., ведно 9,11 % идеални части и правото на строеж, при 

граници: на същия етаж: 67653.915.250.2.2, под обекта: няма, над обекта: 
67653.915.250.2.6 в сграда № 2, представляващ Апартамент в гр. Смолян, ул. 

„Константин Иричек”, разположен в поземлен имот с идентификатор 67653.915.250 с 
площ 4982 (четири хиляди деветстотин осемдесет и два) кв.м., начин на трайно ползване: 
Комплексно застрояване, трайно предназначение на територията: урбанизирана, УПИ ІХ 

– 1592, УПИ Х – 1597 – озеленяване и гаражи, УПИ VІІІ,  УПИ VІІ, УПИ VІ, УПИ V, кв. 
110 по плана на гр. Смолян, при граници: 67653.915.266, 67653.915.255, 67653.915.254, 

67653.253, 67653.915.252, 67653.915.232, 67653.915.249, 67653.915.591, 67653.915.583, 

който поземлен имот е частна общинска собственост на основание Акт за частна 
общинска собственост № 1805/13.02.2015 год., вписан под № 177, том І, дело 252/2015 г. 
на стойност 97,00 (деветдесет и седем) лева без ДДС. 

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

изпълнение на горното решение. 
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ПО ОСЕМНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Сключване на договор за 

организиране на система за разделно събиране на рециклируеми отпадъци 

съгласно чл. 20, ал. 2 от Закона за управление на отпадъците (ДВ, бр. 53, 13 юли 

2012 г.) 

ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 

 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Следваща точка от дневния ред – 18. По нея има декларация за 
конфликт на интереси от г-н Илия Томов и обявява, че няма да гласува. Г-н кмете, имате 
думата. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Няма какво да добавя. 
ДАНЧО КИРЯКОВ: Уважаеми колеги, имате думата. Г-н Хаджихристев. 
КИРИЛ ХАДЖИХРИСТЕВ: Тъй като вносителят каза, че няма какво да добави, но все 
пак гражданите трябва да знаят за какво става въпрос. Тука не става въпрос за 
събирането разделното на тия кошове, които са зелени, жълти и сини. Тука става въпрос 
за събирането на отпадъците от търговски обекти и промишлени обекти. Нали така? 

Затова моля да бъде внесена яснота и да не се подхожда така без да знаят хората. И още 
на комисията попитах преди това, предишният договор с тази фирма, имали ли сте 
проблеми? Какви са проблемите? Тъй като аз чувам, че има нещо такова. И защо не 
направихте постъпки да поканите и друга фирма? 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Г-жа Цекова за отговор. 

МАРИАНА ЦЕКОВА – зам.-кмет на Община Смолян: Благодаря ви! Уважаеми 

общински съветници! Това касае само Общината като Община. За опаковките и за 
всичко останало.  И с тях не сме имали проблем. А всички търговци си сключват 
отделно договори с фирмата. Те могат да сключат с която поискат фирма, която 

изпълняват тези дейности. Ние не може да ги задължим. Те са длъжни само да ни 

покажат с кого имат такъв договор. И тъй като затова ви обясних, че ние допълнително 

на местата, където бяха, на локациите, където имаше проблеми с тези опаковки, 

фирмата, с която сме работили, направиха допълнително едни като тип контейнерчета, 
където се събираха тези неща. 
ДАНЧО КИРЯКОВ: Заповядайте, г-н Караджов! 
АНАСТАС КАРАДЖОВ: Само да попитам какви са критериите по които сключвате 
договор с определената фирма? Дали е проведен конкурс, търг или каквото и да е било, 

тъй като станахме известни с тези търгове и конкурси в нашата община.  
МАРИАНА ЦЕКОВА: Първо, това е доброволно и безвъзмездно. Конкурс не сме 
провеждали. Нямаме задължения по ЗУО да провеждаме конкурс. Търсим фирма, която 

отговаря на условията и затова. В нашият регион тази фирма отговаря, има площадка,  
голяма площадка. Както едрогабаритните отпадъци също са при тях. Друга фирма на 
територията на общината такава е „Ростер“, но тяхната площадка е в пъти по-малка от 
тази, на която фирма ние ви предлагаме. 
ДАНЧО КИРЯКОВ: Други въпроси? Има ли? Не виждам. Заповядайте, г-н Топов. 
ФИЛИП ТОПОВ: Вземам думата, за да благодаря на г-жа Аръчкова, че ми беше 
представена… Това като изказване го вземам или въпроси към г-жа Цекова? Изказване? 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Изказване, да. 
ФИЛИП ТОПОВ: По тази точка, уважаеми колеги, вземам думата, за да благодаря 
наистина на г-жа Аръчкова. Поставих един въпрос по време на разглеждане на дневния 
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ред в комисиите относно тази точка и така нареченото разделено събиране на отпадъци. 

Между впрочем съм поставил такова питане относно изпълняване на една поръчка, 
възложена от Община Смолян на конкретна фирма за разпечатване на нагледни 

материали. Тука виждам добре са направени тези материали. Когато се прави нещо и е 
добре, е добре. Ние не трябва да бъдем наистина черногледи. Хората наистина са казали 

„не е важно какво правиш, а как го правиш“. Обаче все пак в тези разпечатки на 
нагледните материали до някъде задоволяват моето питане. Защото върху всичките тези 

материали няма отразено кой ги е изработил и евентуално в колко екземпляра са. Но за 
да не губим време, ще продължа да се интересувам по този въпроси. Още веднъж 

благодаря, г-жо Аръчкова! 
ДАНЧО КИРЯКОВ: Други мнения и изказвания, колеги? Има ли? Не виждам. 

Предлагам прекратяване на разискванията. Който е „за“, моля да гласува. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 19, „ПРОТИВ“ – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0. 

ДАНЧО КИРЯКОВ: 19 „за“, прекратяваме разискванията. Колеги, общо взето е излишно 

да гласуваме, да ви кажа. Но така и така започнахме. Не е оттеглена докладната. 2/3 са 
необходими за приемане на тази докладна, 20 гласа. Ние сме точно 20, г-н Томов не 
може да гласува и ставаме 19, ако всички гласуваме. 
 

Поименно гласуване на проекта за решение по т. 18 от дневния ред: 
 

1. Анастас Караджов   – „за“ 

2. Ангел Безергянов    – „за“ 

3. Анита Чолакова   – „за“ 

4. Валентин Кюлхански    – „за“ 

5. Валентин Цолов    – отсъства 
6. Данчо Киряков    – „за“ 

7. Димитър Кръстанов    – отсъства 
8. Димитър Николов    – „за“ 

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

11. Ивайло Халваджиев    – „за“ 

12. Иван Пищалов     – „за“ 

13. Илия Томов     – не участва в гласуването 

14. Кирил Хаджихристев   – „въздържал се“ 

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    – „за“ 

22. Михаил Генчев    – „за“ 

23. Петър Мирчев     – отсъства 
24. Салих Аршински    – отсъства 
25. Славка Каменова    – отсъства 
26. Стефан Сабрутев    – „за“ 

27. Стоян Иванов     – „за“ 
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28. Филип Топов     – „за“ 

29. Юлия Кисьова     – отсъства 
 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Моля, обявете резултата. 
(Мариана Иванова: 18 „за“, 1 „въздържал се“, без „против“.) 

ДАНЧО КИРЯКОВ: С 18 гласа „за“, докладната записка не се приема. 
 

                 Общинският съвет след като се запозна с докладната записка на Кмета на 
Община Смолян – НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ, на основание основание чл.21, ал.1, т.24 и 

ал.2 и чл.27, ал.3  от Закона за местното самоуправление и местната администрация и 

чл.20, ал.1, т.2, ал.2 и ал.4 от Закона за управление на отпадъците, 
 

 

Р Е Ш И: 

 

             1.  Одобряване на приложения проект на договор за сътрудничество; 

 

              2. Възлага  на кмета на Община Смолян да сключи  нов договор за срок от  3 

/три/  години за организиране на система за разделно събиране на рециклируеми 

отпадъци съгласно чл.20, ал.2 от Закона за управление на отпадъците (Дв.Бр.53, 13 юли 

2012г.) съгласно одобрен проект Приложение1 и Приложение2   неразделна част от 
настоящето решение с фирма „Томов Трейд“, ЕИК по БУЛСТАТ: 120609508  

представлявано от Г.П.Х. – управител. 

 

ПО ДЕВЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Упълномощаване на 

представител на Община Смолян за участие в редовното годишно общо събрание 

на акционерите на „РОЖЕН ЕКСПРЕС“ АД. 

ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 

 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Следваща докладна. Актуализиране бюджета на Община Смолян. 

Г-н кмете, имате думата. 
(Кирил Хаджихристев, от място: Не, не. Като 19-та нали вкарвате тази новата?) 

ДАНЧО КИРЯКОВ: 19-та, да. Извинете! За „РОЖЕН ЕКСПРЕС“. Няма какво да добави. 

Имате думата, колеги. Не виждам желаещи. Предлагам прекратяване на разискванията 
по тази докладна. 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. 19 от дневния ред: 
 

1. Анастас Караджов   – „за“ 

2. Ангел Безергянов    – „за“ 

3. Анита Чолакова   – „за“ 

4. Валентин Кюлхански    – „за“ 

5. Валентин Цолов    – отсъства 
6. Данчо Киряков    – „за“ 
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7. Димитър Кръстанов    – отсъства 
8. Димитър Николов    – „за“ 

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

11. Ивайло Халваджиев    – „за“ 

12. Иван Пищалов     – „за“ 

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    – „за“ 

22. Михаил Генчев    – „за“ 

23. Петър Мирчев     – отсъства 
24. Салих Аршински    – отсъства 
25. Славка Каменова    – отсъства 
26. Стефан Сабрутев    – „за“ 

27. Стоян Иванов     – „за“ 

28. Филип Топов     – „за“ 

29. Юлия Кисьова     – отсъства 
 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Моля, обявете резултата. 
(Мариана Иванова: 20 „за“, без „против“ и „въздържали се“.) 

ДАНЧО КИРЯКОВ: 20 „за“, без „против“ и „въздържали се“, докладната записка и 

решенията в нея се приемат.  
 

                 Общинският съвет след като се запозна с докладната записка на Кмета на 
Община Смолян – НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ, на основание чл.21, ал.1, т. 9, ал.2 и чл.27, 

ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 34 от  
Наредбата за условията и реда за упражняване на правата на собственост на общината в 
търговски дружества с общинско участие и общински предприятия, чл.137, ал. 1, т. 3 от 
Търговския закон, 

 

Р Е Ш И: 

 

I. Упълномощава ВЕНЕРА АРЪЧКОВА – заместник – кмет на община Смолян, да 
представлява община Смолян на редовното годишно общо събрание на акционерите на 
„РОЖЕН ЕКСПРЕС“ АД, ЕИК 830166384, на 01.07.2019 г. от 10:00 часа и при 

непровеждане на първоначално насроченото общо събрание поради липса на кворум, 

събранието ще се състои на 15.07.2019 г. от 11:00 часа, като изрази становище и гласува 
по проекторешенията, съгласно изпратената покана за участие, съдържаща предложения 
за дневен ред, както следва: 
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1. По точка първа от дневния ред: ОСА приема отчета на Съвета на директорите за 
дейността на дружеството за 2018 г. - да гласува „за” и да изрази положително 

становище. 

2. По точка втора от дневния ред: ОСА приема годишния финансов отчет на 
дружеството за 2018 г., заверен от избрания регистриран одитор - да гласува „за” и 

да изрази положително становище. 

3. По точка трета от дневния ред: ОСА приема доклада на регистрирания одитор за 
заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2018 г. - да гласува „за” и 

да изрази положително становище. 

4. По точка четвърта от дневния ред: ОСА избира предложения регистриран одитор за 
заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2019 г. - да гласува „за” и да 
изрази положително становище. 

5. По точка пета от дневния ред: ОСА не приема решение за разпределяне на 
финансовия резултат - да гласува „за” и да изрази положително становище. 

6. По точка шеста от дневния ред: Разни – Възлага на Изпълнителния директор на 
„РОЖЕН ЕКСПРЕС“ АД да предприеме необходимите действия сам или чрез 
упълномощено от него лице за сведение и изпълнение на взетите решения от ОСА, 

включително за вписването им в Търговския регистър. - да гласува „за” или 

„против” в зависимост от предложенията на редовното Общо събрание на 

акционерите. 

 

 

ІІ. Възлага на представителя на община Смолян да присъства на редовното 

годишно общо събрание на акционерите 01.07.2019 г. от 10:00 часа на адреса на 
управление на дружеството: гр. Смолян, ул. „Родопи“ № 130. 

 

ІІІ. Предоставя на представителя на община Смолян в съответствие с настоящото 

решение да извършва всички необходими действия за защита на интересите на община 
Смолян като акционер в „РОЖЕН ЕКСПРЕС“ АД. 

 

IV. Възлага на упълномощения представител в седемдневен срок след провеждане 
на редовното годишно общо събрание на акционерите да изготви доклад и представи 

протокола от проведеното събрание. 
 

 

ПО ДВАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Актуализиране на Бюджета на 

Община Смолян за 2019 г. във връзка с Решение на Общински съвет – Смолян № 

1184 от 30.05.2019 г. с Протокол № 51. 

ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 

 

 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Следваща точка от дневния ред. Актуализиране бюджета на 
Община Смолян във връзка с взето решение на Общинския съвет. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Няма какво да добавя. 
ДАНЧО КИРЯКОВ: Г-н Мелемов няма какво да добави. Имате думата, колеги. Не 
виждам желаещи. Предлагам прекратяване на разискванията. Който е „за“, моля да 
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гласува. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 19, „ПРОТИВ“ – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0. 

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

Поименно гласуване на проекта за решение по т. 20 от дневния ред: 
 

1. Анастас Караджов   – „за“ 

2. Ангел Безергянов    – „за“ 

3. Анита Чолакова   – „за“ 

4. Валентин Кюлхански    – „за“ 

5. Валентин Цолов    – отсъства 
6. Данчо Киряков    – „за“ 

7. Димитър Кръстанов    – отсъства 
8. Димитър Николов    – „за“ 

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

11. Ивайло Халваджиев    – „за“ 

12. Иван Пищалов     – „за“ 

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    – „за“ 

22. Михаил Генчев    – „за“ 

23. Петър Мирчев     – отсъства 
24. Салих Аршински    – отсъства 
25. Славка Каменова    – отсъства 
26. Стефан Сабрутев    – „за“ 

27. Стоян Иванов     – „за“ 

28. Филип Топов     – „за“ 

29. Юлия Кисьова     – отсъства 
 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Моля, обявете резултата. 
(Мариана Иванова: 20 „за“, без „против“ и „въздържали се“.) 

ДАНЧО КИРЯКОВ: С 20 гласа „за“ докладната записка и решенията в нея се приемат. 
Г-жа Аръчкова може да почне да плаща.  
 

Общинският съвет след като се запозна с докладната записка на Кмета на Община 
Смолян – НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ, на основание чл.52, ал.1 и чл.21, ал.1, т.6 във връзка с 
чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация 
/ЗМСМА/ и чл.43, ал.1, т.2 от Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишна 
прогноза за местни дейности и за съставяне, 
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Р Е Ш И: 

 

1. Приема предложената актуализация на Бюджет 2019г. 
на Община Смолян. 
 

ПО ДВАДЕСЕТ И ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Финансова подкрепа за 

ФК „Родопа – Смолян“, гр. Смолян. 

 

ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 

 

ДАНЧО КИРЯКОВ:  Следваща докладна записка относно финансова подкрепа на 
Футболен клуб „Родопа – Смолян“. Имате думата, г-н кмете. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Няма какво да добавя. 
ДАНЧО КИРЯКОВ: Заповядайте, колеги! Имате думата. Г-н Иванов. 
СТОЯН ИВАНОВ: Уважаеми г-н Мелемов, уважаеми г-н Киряков, уважаеми колеги! 

Искам да докладвам решението на Бюджетната комисия. Там имаше две предложения. 
Едното на г-н Аршински, който го няма днес. Каза, че ще бъде, обаче го няма. Той 

предложи финансовата подкрепа да не бъде 50 хиляди, а да бъде 100 хиляди. Неговото 

предложение, резултатите бяха следните: 1 глас „за“ – неговият, 1 „против“ и 4 

„въздържали се“. Другото предложение, това, което е на управителния съвет, 
резултатите в Бюджетната комисия бяха следните: 0 „за“, 2 „против“ и 4 „въздържали 

се“. Комисията не подкрепи така направеното предложение. Сега, ако ми дадете 
възможност, аз да развия моята визия по този проблем. 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Заповядайте! 
СТОЯН ИВАНОВ: Значи предлага ни се, чрез актуализация на бюджета, за пръв път от 
както аз съм съветник, 12 години, такава актуализация, да бъде подкрепен спортен клуб, 

регистриран по правовият ред, по който са регистрирани абсолютно всички спортни 

клубове на територията на Община Смолян. Преди да се обоснова, все пак искам горе-
долу да обясня, че спонсорството, което се иска от нас, реципрочно Общината все пак 

какви задължения има. Общината е в режим на плащане на дългосрочен заем. В момента 
главницата е около 8 милиона лева. Заем, наследен от 2006-та година, който ще плащаме 
до 2018-та година… 

(От залата: Сега сме 2019-та). 

СТОЯН ИВАНОВ: До 2028-ма година. 
(Михаил Генчев, от място: Стоп, стоп.) 

СТОЯН ИВАНОВ: Наследени от колегите от „Визия за България“. След това Общината 
има безлихвен едногодишен заем, не знам дали не стана и тригодишен, но няма 
значение. От Министерството на финансите в подкрепа на общинският бюджет, който 

трябва да връщаме. Имаме заем, в същото време ще правим спонсорство. Ако 

министърът на финансите чуе за такова нещо, не знам как ще реагира. Може би ще 
реагира Областният управител. Имаме заем, задължения към предприятието по 

управление на отпадъците – ПУДООС – 1 900 000 лв. Имаме главница задължение към 

фонд „ФЛАГ“, имаме присъдени от Съда задължения, може и да са на първа инстанция, 
сега не знам до къде са стигнали – плащания на този прословут договор с консорциум 

„Светлина“. Имаме задължения към 28 общински съветници, неплатени 9-месечни 
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трудови възнаграждения. А в законът пише „Общинският съвет за участие в сесии и 

комисии получава ежемесечно трудово възнаграждение“. Обяснявам цялата тази 

ситуация с нашите задължения и с това искане за спонсорство. Община Разград да сте 
чули да спонсорира ФК „Лудогорец“? Защото аз не съм чул такова нещо. Точно 

обратното. Домусчиев налива милиони в спортната инфраструктура на Община Разград. 

Не съм чул и Йорданка Фандъкова да спонсорира „Левски“, „ЦСКА“, „Славия“ и т. н. 

Мога да давам още много такива примери. Професионалният футбол е ясно от къде се 
издържа. Професионалният футбол – мъжете, се издържат от собствениците, от 
спонсорите, от трансферите на футболистите, от рекламите и т. н. 

ДАНЧО КИРЯКОВ: И от билети. 

СТОЯН ИВАНОВ: Община Смолян не е Община Несебър, понеже комисар 

Хаджихристев искаше да чуе нещо такова. Не е Община София. 
ДАНЧО КИРЯКОВ: Община София и Община Несебър са на вноска в централния 
бюджет, а не получават субсидия. Те са малко такива общини – 5-6. 

СТОЯН ИВАНОВ: Така. Нашата община, нашата община изплаща повече задължения, 
от колкото са нейните приходи. В тази връзка аз приемам, ако днес нашите колеги 

вземат, че съберат 15 човека и подкрепят подобно искане, аз го приемам като източване 
на общинските финанси в посока тясно групови интереси. Все пак този клуб ФК 

„Родопа“ – 20 футболистчета, да са живи и здрави, 10 най-вероятно ще са от Смолян, 

другите 10 от вънка, 10 човека ръководство и треньори – 30 човека. 30 човека ще 
акумулират субсидия, според мен неправомерно подадена, при положение, че дължим 

на Министерството на финансите милиони, ние от тези милиони трябва да 
спонсорираме футболният клуб. Няма логика! Ще бъде издевателство и срещу нашите 
читави и коректни данъкоплатци. Това са пари на нашите данъкоплатци, кървави пари. 

Кой  ходи да бере гъби, кой ходи да бере билки, кой работи на три смени, кой заделя от 
малките си пенсии да си плати данъците. Ние ще ги насочим към една малка група по 

интереси. Преди да влезна тука, другият клуб ми даде една докладна да прочета, която 

няма да чета, защото ще отнеме много, много време. Там има 150 деца, които не могат 
да тренират поради липса на ресурс. Питам, обществено обсъждане сериозно, когато 

заделяш такава цифра – 50 хиляди лева, правено ли е? Защо не питате майките, които…, 

детските ясли са 36 хиляди лева. Значи ние можем да поемем цялата издръжка на 
детските ясли с тези пари. Детската кухня е 40 хиляди лева. С 50 хиляди ще намалим 

купоните с 50 стотинки, без обществено обсъждане, сериозно. Насочваш пари към 30 

човека, в общината са 40 500 по последни данни. Хиляди, хиляди данъкоплатци. Питал 

ли си ги тия хора? Обръщам се основно към колегите от ГЕРБ. Поредна провокация като 

миналата сесия, ви е предоставена. Много моля така да бъдете на ниво да защитите 
интересите на по-голямата част от общността в Смолян, данъкоплатците, за сметка на 
това, което ни се предлага сега. Достатъчно Общината инвестира в стадиони, в издръжка 
на стадиони, в обслужването на стадионите – ток, вода и т. н. Смятам, че всички клубове 
трябва да бъдат равнопоставени и не трябва да има делене на спортните клубове. 
Надявам се това да не намери… 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Времето ви изтича, г-н Иванов. 
СТОЯН ИВАНОВ: …положително решение. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Г-н председател, и аз искам да взема отношение по 

предложенията в комисиите. Искам, уважаеми господа и госпожи общински съветници, 

да взема отношение във връзка с предложението за сума различна от 50 хиляди, за 100 и 
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т. н. Искам да уточня, че тези 50 хиляди са една малка част от парите, които Общината 
дава за спорта в общината. Нито един клуб не плаща нищо за издръжката на спортните 
бази. Тази издръжка възлиза на стотици хиляди лева. Така че тия 50 хиляди смятам, че 
са максимума, който на този етап може да дадем, защото базите искат много усилия и 

средства за поддържане. И за съжаление ние не сме японци. Освен всичко друго иска и 

чистене след децата и спортистите. Така че да не оставам е с впечатление, наистина, 
хубаво е да кажеш и 100, и 200 и 300 хиляди, но издръжката на спортните бази, пак 

повтарям, никой клуб не плаща нито ток, нито вода, нито чистене, нито каквато и да е 
поддръжка. Не само футбола, но и волейболния, и плувния и т. н. Така че лесно 

наистина е да кажем и по-големи суми, но смятам, пак казвам, стотици хиляди лева 
плащат Община Смолян, всички граждани на Смолян за поддръжката на спортните бази, 

за да могат клубовете да нямат разходи за това. Така че смятам, че това е едно 

оптимално. Още повече, че самият клуб е внесъл такова искане, така че не виждам какво 

трябва да коментираме сумата за подкрепа. 
ДАНЧО КИРЯКОВ: Заповядайте! Реплика на г-н Иванов, така ли? 

СТЕФАН САБРУТЕВ: Уважаеми г-н Иванов, значи аз ви препоръчвам да си пиете 
гинко билобата и да си следите изказванията, по принцип на всяка сесия. Значи аз на 
самото гласуване на бюджета отсъствах, но на предходната сесия, която не мина 
бюджета, слушах вашите изказвания. Как 40 милиона от години не е постигано и така 
нататък и бяха едни светли, светли дни пред нас, едни хубави доходи за Общината и 

така нататък. Сега вие ми говорите тука, че има много дългове, че няма от къде да се 
отделят и т. н. Ами не е така. Аз искам само да кажа, че футболният клуб „Родопа – 

Смолян“ и на вас най-вече да го кажа, защото виждам, че са ви дали някаква докладна и 

някакви документи, в две от възрастовите групи, ако не се лъжа, са на първо място в 

нашата група. Пред отбори от Пловдив. Нашият отбор от „В“ група, „Родопа – Смолян“ 

е вече във „В“ група. И тези средства са необходими, защото „В“ група са необходими 

съвсем други парични средства, за да просъществува клуба. Хубаво е да направите едно 

сравнение от клуба, който са ви дали да четете нещо си там, не знам какъв документ е, 
дали има 150 деца или няма, няма да споря. Важно е какви резултати са постигнали 

единият клуб и другия. Това е по репликата. Имам изказване, ако може и предложение. 
ДАНЧО КИРЯКОВ: Дуплика има върху вашата реплика. 
СТЕФАН САБРУТЕВ: Добре. 
СТОЯН ИВАНОВ: Всяка една цифра, която съм казал, заставам зад нея. Тука става 
въпрос за ресурс, привлечен от държавата, с който ние трябва да осигурим стабилност 
на работата на Общината. Не може да молим за заеми, а в същото време заемите да ги 

насочваме към една спортна структура. Има десетки, десетки със същия статут. Утре ще 
ви вкарат друга докладна, в други ден ще ви вкарат плувен басейн, щанги и т. н. Е, 

голямото постижение, трета лига във футбола. Голямото постижение! Страшно 

постижение! И трябва да заделяме огромни ресурси, за това, че някой си ще играе в 
трета лига. Казах как се спонсорира футбола на всякъде, как се издържа. От къде на къде 
Общината  ще става спонсор със задължения, задължения и т. н. Бюджетът е толкова, 
колкото съм го казал. Общината не е пуснала нито един човек в неплатена, плаща 
редовно заплати, плаща си всички разходи, в стабилно финансово състояние е, както 

казвам, но ние не сме длъжни да спонсорираме предизборните напъни на една група, 
включително и вашата група. 
ДАНЧО КИРЯКОВ: Имате думата за изказване. 
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СТЕФАН САБРУТЕВ: Приключихте ли? Нали може да се изкажа?  

ДАНЧО КИРЯКОВ: Да, да. 
СТЕФАН САБРУТЕВ: Имам конкретно предложение. Сумата да бъде 100 хиляди лева. 
Ако питате от къде, от бюджета за средствата, които са отделени за обезщетение на 
земи, които така и така няма да обезщетим никой. Които са над милион или два бяха. 
ДАНЧО КИРЯКОВ: Г-н Хаджихристев! 
КИРИЛ ХАДЖИХРИСТЕВ: Аз първо вземам думата като председател на Правната 
комисия. На заседанието на Правната комисия г-н Аршински, който наистина отсъства, 
внесе това предложение за 100 хиляди лева и начинът, по който да бъде променено 

проекторешението в докладната. Ще помоля колежките да ви го предоставят и да го 

зачетете, и то се прие. Там също беше сумата 100 хиляди лева. А сега изказване като 

споменат от г-н Иванов. Явно г-н Иванов му е много къса паметта. Пролетта на два пъти 

беше вкарвана докладна записка тук, в тази зала, за разрешение от Общинския съвет да 
бъде образуван общински футболен клуб. Искам да го попитам докладната записка, 
която му е дадена сега, от този клуб ли е? Тази, която са ви предали от този клуб ли е? 

(Михаил Генчев, от място: Няма от къде другаде.) 

КИРИЛ ХАДЖИХРИСТЕВ: Гледа ме така изумително. Ако е от този клуб, първо да 
кажа, че такъв клуб не съществува, защото Общинският съвет не е гласувал за такъв 

клуб въпреки, че игра в окръжна група. Искам тука да попитам г-н кмета, той е съгласен 

на сумата от 50 хиляди лева. Значи има разнобой с г-н Иванов – председател на 
Бюджетната комисия. За него 50 хиляди са много, кметът обаче преценява, че не са 
много за Общината. Г-н кмете, вие ни убеждавахте, че ако се създаде общински 

футболен клуб Общината ще намери финансиране от порядъка на 100-150 хиляди лева, 
за да може да се издържа. И сега в случая, въпреки че клуба, който е участник вече в 

третия ешалон на професионалния футбол, независимо, че е частен клуб, вие го 

поздравявате и се гордеете с него, и в същото време допускате хора, които ви 

поддържат, да казват как няма да може Общината да помага на тези клубове. Да, този 

футболен клуб е постигнат успехи, ще получи 50 хиляди лева. Плувният клуб, ако 

постигне успехи, ще търсим начин на него да му дадем определена сума. Но аз 
следващата точка ще попитам г-н Иванов как за определена група хора от културата ще 
се изхарчат 80 хиляди лева, а за другите няма да има. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Тъй като и към мен имаше зададени въпроси. 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Г-н Мелемов, имате думата. След това г-н Иванов. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Първо, както казахте, подкрепящи в нашата група, наистина 
тука има при нас пълна демокрация. Изобщо не е мнение аз да налагам на някой своето 

мнение. Въпросът е следния – да, аз затова се опитах да обясня. Ние може и 200 хиляди 

да дадем, обаче ако спрем да поддържаме базата, тия 200 хиляди няма да ни стигнат до 

никъде. Гарантирам го това нещо. Тоест нека да дадем и 100 хиляди, но ще спрем 

примерно косене, вода, ток, чистене. Няма да им стигнат 100 хиляди лева. Да, ако е 
общински, съгласен съм, Общинският съвет гласува бюджет, приема го. Но тогава си 

носим отговорността Общинският съвет. Ако продадем някой играч, парите ще отидат в 

Общината. Тука утре ако излезе някой талант, на което се надявам, клубът ще си вземе 
парите. То е факт. Така че аз съм съгласен, че ние трябва да подкрепяме клуб от града, 
който е във „В“ група, в „Б“ група, защото децата, на които ние наблягаме, в един 

момент стават на 18 години и трябва да идат някъде. Но пак всичко е в мярката. Тия 50 

хиляди може да ви изглеждат малко на вас. Аз това се опитвам да обясня. Тука не става 



Протокол № 53/27.06.2019 г.  

  

39 

 

въпрос за 50. Сумата е повече от половин милион за поддръжката на базите. Да, това не 
се вижда, никой не го оценя, ама е факт. И г-н Кюлхански е тук, и той ще ви каже. И 100 

да дадем, ако спрем да поддържаме базата, няма да стигнат до никъде за тях. 

(Стефан Сабрутев, от място: Базите са си бази.) 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Базите са си бази, ама както виждате, г-н Сабрутев, вие изобщо 

не ги мислите тези неща. 
(Стефан Сабрутев, от място: Как да не ги мислим?) 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Нека да ви каже какво е било преди това? Как бяха базите? Не 
помните ли как бяха базите? Какви съблекални бяха? 

(Стефан Сабрутев, от място: Всичко помня.) 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Като помните няма какво да коментираме. 
(Стефан Сабрутев, от място: Лично аз, г-н Мелемов, съм давал пари за ремонт на 

базите, вие сте правили мехлеми.) 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Аз какво съм правил е друг въпрос. Явно сте много възрастен 

тогава. Щом аз съм ходил под масата, а вие сте давали пари. Така ли? И аз съм помагал, 

но не го коментирам. И в личен план съм помагал. Вие го коментирате, за съжаление. 
ДАНЧО КИРЯКОВ: Заповядайте, г-н Иванов за реплика. 
СТОЯН ИВАНОВ: Г-н Хаджихристев, колко величия, какви постижения! На Павлинка 
Георгиева – световен шампион по спортни танци, школа има и т. н., колко пари 

дадохме? Чу се химна българския, развяваха се българските знамена. На Величко 

Чолаков колко пари дадохме? На Милка Манева колко пари дадохме? Голямото 

постижение – трета лига в българският футбол! Страшно! Да са живи и здрави 

момчетата! Колеги от ГЕРБ, тестват ви всяка сесия! Провокират ви! Не се поддавайте на 
евтиния популизъм! Следващата сесия ще има ново тестване. Благодаря! Обръщам се 
към вас. Застанете така на нивото на сериозни общински съветници, каквито сте. Нека 
всички спортни клубове да бъдат равнопоставени на територията на Община Смолян. 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Г-н Безергянов! За изказване вероятно. 

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

председател на Общински съвет – Смолян, уважаеми дами и господа кметове на 
кметства и населени места, уважаеми дами и господа общински съветници, уважаеми 

дами и господа представители на печатните и електронни масмедии! Наистина, темата е 
много сублимативна. Изключително много се коментираше и в комисии по нея. Важни 

са постиженията на спортните клубове и на всички тези, които носят и по някакъв начин 

и развяват знамето на България и популяризират региона и общината. Би трябвало и би 

следвало да ги подпомагаме. Безспорно е, че постиженията на футболният клуб ФК 

„Родопа-Смолян“ са големи и би следвало да бъдат подпомогнати във връзка с големите 
разходи, които би следвало да реализират във връзка с професионалната футболна група 
и успехът им в тази лига. Но тука въпросът е това, че реално погледнато тези средства, 
които се дават, са наистина голяма сума и това как ще бъде възприето от другите 
спортни клубове. Имаме ли възможност? Безспорно граждани и хора и представители от 
спортната деятелност ме питат как ще подходим във връзка с волейбола и 

постиженията, с щангите, с плуването и с другите спортове. Това, което мен лично ме 
притеснява е, че реално подпомагаме мъжки футбол. Безспорно е, че децата, юношите, 
юношеските школи, които в един даден момент и етап ще преминат в този отбор, по 

някакъв начин винаги сме казвали, че децата, младите хора и хората, които развиват 
активна спортна дейност са приоритет за нас. Това е показателно с инвестициите, които 
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са направиха в спортно-техническата база. Също така искам да кажа, че реално 

погледнато на база издръжката на този футболен клуб, до колкото съм запознат и това, 
което като информация и минава през Общински съвет, може би на едно 97-98 %  г-н 

Кюлхански се издържа от Общината. Аз до момента не съм видял един отчет на това 
дружество. Да видим реално какви външни приходи е успяло управителното тяло на 
сдружението да постигне и реално да подпомогне със своята си дейност този отбор. 

Защото пак казвам, има разлика дали клуба е изцяло общински, дали е сдружение с 
нестопанска цел в обществена полза. Интересува ме също така в този мъжки футболен 

отбор, защото все пак това е общинска помощ, играчите в него като цяло колко 

примерно са от община Смолян, колко са външни играчи? Както знаем общо взето 

всичките тези разходи, които са необходими за треньори по принцип се реализират от 
плащанията на родителите, които са във връзка с таксите, които се събират. Чувам и 

така останах така много неприятно изненадан във връзка с това, че самите спортно-

технически бази след определени тренировки на спортни клубове състоянието в тях, в 

санитарните помещения и другите технически съоръжения и сгради, които се използват 
е в някакъв пълен безпорядък. Цари хаос. Би следвало тези хора и треньори, никой не 
обвинявам, може и да съм подведен, но като цяло те са педагогически хора, имат 
педагогическа насоченост. Би следвало спортът да възпитава, да съхраняваме някакви 

нравствено морални качества и ценности на тези деца. Пак, както казах, ние ще 
подкрепим помощта, която ще даде Общината, но не смятам, че е много честно, почтено 

и отговорно спрямо другите спортни клубове. Трябва да се мисли друг механизъм за 
финансиране на тези клубове. Нека поне ни се представят някакви финансови 

документи. Ние един документ не сме видели във връзка с разходването на тези 

средства. Искам да питам как ще бъдат разходвани тези средства? Какви документи ще 
ни бъдат предоставени на нас във връзка с тази сума от 50 хиляди лева? Тука не говорим 

за 5, 10, 20, 30 и 50 лева. Как ние ще застанем пред гражданите и пред другите спортни 

клубове и ще можем да защитим гласуването си по тази точка и в отпускането на тези 

средства? Колко пари е похарчила Общината във връзка с финансирането на дейностите 
на тези клубове извън поддръжката на спортно-техническата база? Говоря тука за екипи, 

пътувания, други. Знаем за всяка една почти дейност, която се извършва от клуба, тя се 
покрива ако не на 80, на 100 % от Общината. Нека г-н Кюлхански ни запознае малко в 
детайли какви средства са реализирани, каква отчетност, какви бюджетни показатели и 

параметри са покрити, какви отчети са подадени. Ние малко на сляпо сега лаически 

даваме една голяма сума, наистина доста голяма сума. За да може ние да направим 

обосновано нашето гласуване и да съберем достатъчно убедителни аргументи пред 

гражданите и пред обществеността на Смолян, длъжни сме да знаем тези въпроси. Както 

Общината ни запознава, така и г-н Кюлхански да каже, да стане на микрофон и да 
обясни еди-колко си средства, еди-колко си външно финансиране, дарения, спонсори и 

т. н. И другото, което искам да кажа. Никъде не съм видял на колкото и мачове и 

събития да съм присъствал на този клуб, да фигурира на какъвто и да рекламен материал 

Община Смолян. Малко некоректно ми се струва. Значи това са много въпросителни 

пред мен. Аз пак казах, ще подкрепя докладната, но би следвало тука да се разясни на 
обществеността, на хората, на спортните деятели, на клубовете, как точно стават тези 

етапи, как се разходват тези публични средства. Благодаря! 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Само да взема и аз отношение, защото г-н Сабрутев ме 
предизвика. Аз се радвам, че все пак има дискусия в Общинският съвет как да се 
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разходват общински средства и как да се помага. Защото г-н Сабрутев преди малко ми 

каза, че той помагал на клуба, пък аз какво се обаждам – нищо не съм помагал. Ама аз 
точно това не искам да се случва, разбирате ли ме? То е лесно, когато Община Смолян 

купи пейки от „Чечосан“, произведени в „Карлък“. То лесно е да помогнеш тогава. То е 
ясно. Обаче не това е начина. Дискусията да е тука, да има откритост, прозрачност и да 
знаем какво правим. Решението го взема Общинският съвет, а не някой сам да взема 
решение. Начини има много наистина. Затова е хубаво да има прозрачност и откритост. 
(Стефан Сабрутев, от място: Аз имам реплика.) 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Г-н Генчев за процедура. Г-н Сабрутев… 

СТЕФАН САБРУТЕВ: Аз, г-н председател, ще ви направя забележка, не може да давате 
думата на кмета да коментира търговски сделки.  

ДАНЧО КИРЯКОВ: Г-н Сабрутев, има процедура поискана. Отнемам ви думата. 
СТЕФАН САБРУТЕВ: Аз имам реплика. 
ДАНЧО КИРЯКОВ: Г-н Генчев поиска процедура. Разбирате ли за какво става въпрос? 

СТЕФАН САБРУТЕВ: Разбирам. 

ДАНЧО КИРЯКОВ: От място може, г-н Генчев! 
(Михаил Генчев, от място: Предлагам да прекратим разискванията. И да спрем да се 

излагаме вече.) 

(Мариана Сивкова, от място: Исках думата да взема.) 

(Стефан Сабрутев, от място: Процедура, процедура.) 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Подлагам на гласуване прекратяване на разискванията. Който е 
„за“, моля да гласува. 
(Мариана Иванова: 9 „за“.) 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Оспорвам аз гласуването, тъй като г-н Кюлхански гласува. 
Оспорвам гласуването. Който е „за“ прекратяване на разискванията, моля да гласува. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 11, „ПРОТИВ“ – 2, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 2. 

ДАНЧО КИРЯКОВ: 11 „за“, 2 „против“ и 2 „въздържали се“, разискванията се 
прекратяват. Аз искам обяснение обаче на отрицателен вот. Г-н Генчев, гласувал съм 

„против“, защото това не е казус, който трябва да го претупаме. Аз имах предложения, 
които исках да направя в докладната записка и т. н. Но резултатът е това. Прекратихме 
разискванията. Поименно гласуване, колеги. 

(От залата: Какво ще гласуваме? То няма решение.) 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Прекратихме разискванията. Какво да направим? Г-жо Сивкова, вие 
гласувахте „за“ прекратяване на разискванията. Специално ви видях, а сега сте 
„против“. Какво да направим сега? Няма никакви предложения, няма какво да се 
гласува. 
КИРИЛ ХАДЖИХРИСТЕВ: Напротив.  
ДАНЧО КИРЯКОВ: Единственото предложение, което е направено, е на г-н Сабрутев. 
Г-н Сабрутев предложи 100 хиляди лева. Поддържате ли го, г-н Сабрутев? 

(Стефан Сабрутев, от място: Поддържам го.) 

КИРИЛ ХАДЖИХРИСТЕВ: И предложението, което е на Правната комисия, което е 
гласувано. Аз предложих също да бъде гласувано.  

ДАНЧО КИРЯКОВ: Не сте предложили, г-н Хаджихристев. Единственото предложение, 
което е… 

КИРИЛ ХАДЖИХРИСТЕВ: Моля, върнете протокола. 
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ДАНЧО КИРЯКОВ: Секунда. Моля ви само. Единственото предложение, г-н Сабрутев 

стана и каза „предлагам сумата да бъде 100 хиляди лева“. Вие такова изречение не сте 
изговаряли като предложение. Аз си записвам тука. 
(Михаил Генчев, от място: Абе, то е едно и също, стига сме таковали.) 

(Мариана Сивкова, от място: Не е едно и също.) 

(Венера Аръчкова, от място: Може ли за секунда само?) 

ДАНЧО КИРЯКОВ: В процедура за гласуване сме. Сега как? 

(Ангел Безергянов, от място: Какво гласуваме?) 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА – зам.-кмет на Община Смолян: Аз се извинявам много, господа 
общински съветници! Докладната записка от г-н Мелемов, която ви е внесена, няма 
проекторешение. Проекторешенията – трябваше да излезнете вие със становище. Моля 
за вашето становище и вземане на решение относно поискани средства и изобщо дали 

ще се одобрят. Тъй че в същото време в момента вие какво? Приемате докладната 
записка? В докладната записка няма никакво решение.  
(Кирил Хаджихристев, от място: Има проект за решение.) 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Това казвам, че никъде не са отразени. Това трябваше… 

КИРИЛ ХАДЖИХРИСТЕВ: В сесийна зала се предлагат. 
ДАНЧО КИРЯКОВ: Има едно единствено предложение, което е направено от г-н 

Сабрутев, за 100 хиляди лева. Как да го нарека? Спонсорство ли е? Какво е? 

(Стефан Сабрутев, от място: В докладната пише как се нарича – „финансова 

подкрепа“.) 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Финансова подкрепа. 
(Стефан Сабрутев, от място: Като се възроди някой ден бизнеса в Смолян, ще има и 

спонсорство. Сега няма.) 
ДАНЧО КИРЯКОВ: Добре. Който е „за“, моля да гласува. Не, всъщност то е поименно. 

 

Поименно гласуване на предложението на Стефан Сабрутев:  
 

1. Анастас Караджов   – „за“ 

2. Ангел Безергянов    – „въздържал се“ 

3. Анита Чолакова   – „въздържала се“ 

4. Валентин Кюлхански    – не гласува 
5. Валентин Цолов    – отсъства 
6. Данчо Киряков    – не гласува 
7. Димитър Кръстанов    – отсъства 
8. Димитър Николов    – „въздържал се“ 

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

11. Ивайло Халваджиев    – „против“ 

12. Иван Пищалов     – „за“ 

13. Илия Томов     – „за“ 

14. Кирил Хаджихристев   – „за“ 

15. Коста Начев     – „за“ 

16. Костадин Василев    – отсъства 
17. Мариана Сивкова    – „въздържала се“ 

18. Мария Семерджиева    – „въздържала се“ 

19. Марияна Методиева    – отсъства 
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20. Милен Журналов    – отсъства 
21. Милен Пачелиев    – „за“ 

22. Михаил Генчев    – „за“ 

23. Петър Мирчев     – отсъства 
24. Салих Аршински    – отсъства 
25. Славка Каменова    – отсъства 
26. Стефан Сабрутев    – „за“ 

27. Стоян Иванов     – „против“ 

28. Филип Топов     – „за“ 

29. Юлия Кисьова     – отсъства 
 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Моля, обявете резултата. 
(Мариана Иванова: 10 „за“, 2 „против“ и 5 „въздържали се“.) 

ДАНЧО КИРЯКОВ: 10 „за“, 2 „против“ и 5 „въздържали се“, предложението за 
финансова подкрепа не се приема. 

              Общинският съвет след като се запозна с докладната записка на Кмета на Община 
Смолян – НИКОЛАЙ  МЕЛЕМОВ, относно поисканите средства от ФК „Родопа – 

Смолян“ – гр.Смолян, в размер на 100 000 лв. / сто хиляди лева /, 
 

Р Е Ш И: 

 

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

 

 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Обяснение на отрицателен вот, г-н Халваджиев. 
ИВАЙЛО ХАЛВАДЖИЕВ: Гласувах „против“,  както и нашата група, искахме да 
подкрепим предложението за 50 хиляди, защото дори и това е много за Общината, но 

100 хиляди са невъзможно да ги отдели Общината допълнително за поддръжка на клуба. 
(Стоян Иванов, от място: Още един отрицателен вот.) 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Още един отрицателен вот. 
СТОЯН ИВАНОВ: Гласувах „против“, защото 100 хиляди лева е пътят към финансова 
дестабилизация. Историята от 2011 година не искаме да се повтаря. Да оставяме 
милиони, милиони задължения. И гласувах „против“, защото все пак правдата 
възтържествува. ФК „Родопа-Смолян“ е равнопоставен с всички останали клубове на 
територията на Общината. Благодаря на колегите от ГЕРБ. 

КИРИЛ ХАДЖИХРИСТЕВ: Процедура. 
ДАНЧО КИРЯКОВ: Колеги, една секунда само, г-н Хаджихристев! По 18 точка от 
дневния ред, вероятно забелязахте коментара, който правихме с юристите и с г-жа 
Цекова, успяха да ме убедят накрая, че мнозинството, което е необходимо за приемане 
на тази докладна не е 2/3, а е 15 гласа от общия брой общински съветници, а ние 
гласувахме 18. Тъй че да приемете, че аз съм обявил грешно, че не се приема докладната 
записка, а тя се приема. Има процедура. Г-н Хаджихристев, заповядайте! 
КИРИЛ ХАДЖИХРИСТЕВ: По точката, в която се намираме, аз мисля, че 
предложението, което се прави като проекторешение, би трябвало да се приеме с 
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половината от присъстващите в залата, а след това кметът да излезне с докладна с 
решение колко може да отпусне.  
ДАНЧО КИРЯКОВ: Разпореждане със средства е, г-н Хаджихристев. Разпореждаме ли 

средства, може да са 5 лева, трябва такова мнозинство. 

(Ангел Безергянов, от място: Процедура.) 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Заповядайте, г-н Безергянов! 
АНГЕЛ БЕЗЕРГЯНОВ: Във връзка с Правилника за организацията и дейността на 
Общинския съвет, искам почивка 20 минути. 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Какво във връзка с Правилника? 

(Ангел Безергянов, от място: Почивка 20 минути.) 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Вижте, има само една точка от дневния ред. Няма основно 

предложение, аз затова го обявих по този начин. 

(Стефан Сабрутев, от място: Как да няма? За 50 хиляди.) 

ДАНЧО КИРЯКОВ: И последна точка от дневния ред. Какво, почивка ли е вече? 

(Кирил Хаджихристев, от място: Те си тръгват.) 

(Мариана Сивкова, от място: Не си тръгваме.) 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Почивка 20 минути. 

 

* * * * * 

(След почивката:) 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Уважаеми колеги, продължаваме работа. Остана една докладна 
записка. Моля проверка на кворума, ако обичате. 
(Мариана Иванов: 10 общински съветника.) 

ДАНЧО КИРЯКОВ: 10 човека. Няма кворум в залата.  
(Мариана Иванова: 11 с г-н Генчев, който е в другият сектор.) 

(Михаил Генчев, от място: Тука съм.) 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Да. 
КИРИЛ ХАДЖИХРИСТЕВ: Аз искам да предложа нещо, тъй като имаме такава 
практика, без да имаме кворум вие да обявите следващото заседание на сесията, за 
следващата седмица, за да може да се разгледа тази точка. 
(Филип Топов, от място: Имаме такава практика. Прав е.) 

(Михаил Генчев, от място: Прекратяваме заседанието поради…) 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Поради липса на кворум не мога нищо да обявявам. Ама нищо. 

Питайте г-н Топов. Нищо не мога – нито да насрочвам продължение на заседанието, 

нито нищо. Трябва да го прекратя. Единствено, ако искате да изчакаме още малко, ако 

съберем кворум, това е възможно. Но да обявяваме продължение в липса на кворум, не 
мога… 

(Михаил Генчев, от място: Като го прекратим кога ще го приключим? Като го 

прекратим сега, кога ще го приключим? Нали трябва да обявим сесия да го продължим 

и да приключим? А, обясни ми това.) 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Не мога при липса на кворум. 

(Кирил Хаджихристев, от място: Ама имахме такова положение.) 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Имахме, обаче имаше кворум в залата.. 
(Кирил Хаджихристев, от място: Не, не.) 
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ДАНЧО КИРЯКОВ: Как да не? Недейте сега така. Ето, идват хора. Ще изчакаме още 1-2 

минути. 

(Михаил Генчев, от място: Може ли да попитам сега какво правим? Чакаме да падне 

тавана ли? Ще падне ли, няма ли да падне? Какво правим в момента?) 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Уважаеми колеги, в момента в залата са 12 общински съветника. 
Поради липса на кворум прекратявам заседанието.  

(Кирил Хаджихристев, от място: Прекратявате или спирате?) 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Г-н Генчев, аз искам да изчакаме 5 минути, може да дойдат. Ето,  

г-н Безергянов дойде. 
(Кирил Хаджихристев, от място: Става въпрос, че вие го прекратявате или спирате?) 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Прекратяваме го. Не мога при липса на кворум да удължавам 

заседание. Не може. 
(Филип Топов, от място: И насрочваш ново, когато прецениш.) 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Трябва ново. Не мога да го продължа. 
 

 

(Заседанието на Общинския съвет беше прекратено в 14.50 часа.) 

 

 

инж. ДАНЧО КИРЯКОВ 

Председател на Общински съвет – Смолян 
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