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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 
№ 11 

 
Днес, 13.04.2016 година, от 15.00 часа, в заседателната зала на Община Смолян 

се проведе заседание на Общински съвет – Смолян, на основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от 
Закона за местното самоуправление и местната администрация. 

Присъстваха: 26 общински съветници. 
Отсъстваха: Елисавета Лободова, Иван Пищалов и Кирил Асенов. 
Заседанието беше открито и ръководено от председателя на Общинския съвет – 

Славка Каменова. 
 
СЛАВКА КАМЕНОВА – председател на Общински съвет - Смолян: Уважаеми колеги, 
уважаеми кметове и кметски наместници, граждани! Преди да проверим кворума и да 
открием сесията, едно съобщение. С Решение № 61.1 от 25 януари 2016 г. Общинският 
съвет създаде работна група в състав: Екатерина Гаджева; Петя Язова; Кирил Асенов; 
Кирил Хаджихристев; Димитър Кръстанов; Стефан Сабрутев; Салих Аршински и 
Костадин Василев, със задача да разгледа всички материали, касаещи сметосъбирането 
в община Смолян. Да изготви проект на становище до кмета на Община Смолян, което 
да се предостави за обсъждане на постоянните комисии, на заседание. Приетото от 
постоянните комисии становище да бъде внесено за разглеждане и гласуване на 
заседание на Общинския съвет. В тази връзка ви уведомявам, че заседанието на 
работната група се насрочва за 19 април от 15.00 часа в зала № 211. Приетото от 
постоянните комисии становище ще се внесе за разглеждане от Общинския съвет на 11 
май, от 15.00 часа. Постъпили са три уведомления: от Иван Пищалов, Елисавета 
Лободова и Кирил Асенов, че няма да участват в заседанието. Г-жо Бояджиева, кворум? 
(Виолета Бояджиева – гл. експерт в дирекция „ АИО и ОМП”: В залата присъстват 
25 общински съветници.) 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Налице е кворум за започване и откриване на заседанието. 
Преди гласуване на дневния ред, в изпълнение на Правилника, уведомявам общинските 
съветници, че е постъпило питане от общински съветник до кмета на община Смолян, 
за устен отговор. Съгласно Правилника за организацията и работата на Общинския 
съвет, питането ще бъде разгледано в края на заседанието. Постъпила е една 
допълнителна точка, която беше гледана в Комисията по законност. Това е 
предложение за определяне на представител на Община Смолян за провеждане на 
редовно Общо събрание на МБАЛ „Братан Шукеров”. Имате пред вас проекта за 
дневен ред плюс допълнителната точка. Има ли други предложения за включване в 
дневния ред, за изключване, за оттегляне? Г-н Сабрутев. 
СТЕФАН САБРУТЕВ: Уважаеми г-н кмете, уважаема г-жо председател! Процедурно 
предложение. Питането, тъй като е от мое име и касае отчета на бюджета, моля да бъде 
включено преди отчета на бюджета. Тоест след 21-ва точка, ако е възможно. Благодаря! 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Г-н Сабрутев, питането е по Правилника. Ако трябва да се 
гледа по друг ред, трябва да променим Правилника. Категорично по Правилник се 
разглежда в края на заседанието и не виждам основание да го подлагаме на гласуване, 
тъй като касае промяна в нормативния акт, приет от Общинския съвет. Други 
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предложения ако няма, моля да гласуваме проекта за дневен ред с допълнителната 
точка. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА” – 20, „ПРОТИВ” – 4, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 1. 
СЛАВКА КАМЕНОВА: 1 „въздържал се”, 4 „против” и 20 „за”, приема се дневния ред.  

 
Д Н Е В Е Н  Р Е Д:  

 

1. Удостояване на Никола Дамянов Николов със званието „Почетен гражданин на 
Смолян”. 

ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – кмет на община Смолян 
 

2. Удостояване на  Димитър Капушев, Марийка Маринова и Христо   Кенански 
със “Значка на Смолян”. 

ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – кмет на община Смолян 
 

3. Вземане на решение за участие на община Смолян като съучредител в 
сдружение с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност 
под наименование „Местна инициативна група Девин – Смолян” /„МИГ Девин – 
Смолян”/.  

ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – кмет на община Смолян 
 

4. Подписване на анекс към споразумение за общинско сътрудничество между 
Община Смолян и Народно Читалище „Светлина 1925“,                с. Момчиловци 

ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – кмет на община Смолян 
 

5. Изменение и допълнение на Решение № 618/28.02.2014  година  за учредяване 
на безвъзмездно право на ползване  върху поземлен имот частна общинска 
собственост с ид. 67653.234.556 и поземлен имот с        ид. 67653.234.557. 

ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – кмет на община Смолян 
 

6. Допълнение на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – 
общинска собственост за 2016 година, приета с Решение № 26 от 18.12.2015 
година на Общински съвет Смолян. 

ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – кмет на община Смолян 
 

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

ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – кмет на община Смолян 
 

8. Отдаване под наем на имот общинска собственост по реда на Закона за 
общинската собственост.   

ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – кмет на община Смолян 
 

9. Изкупуване на недвижим поземлен имот с планоснимачен №459, кв. 3 по плана 
на с. Петково, общ. Смолян на основание чл.199 от ЗУТ във връзка с чл. 33 от ЗС 

ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – кмет на община Смолян 
 

10. Продажба на поземлен имот с идентификатор 56455.931.179,  образуващ УПИ 
ХІІІ- 931.12, кв. 8 по плана на с. Писаница, общ. Смолян 

ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – кмет на община Смолян 
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11. Изразяване на съгласие за ползване на каптирани естествени извори, 
разположени в поземлен имот с идентификатор 05414.4.146, стопанисван от 
община Смолян, с начин на трайно ползване: пасище с храсти, трайно 
предназначение на територията: селско стопанство по КВС на                   с. 
Бориково, община Смолян. 

ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – кмет на община Смолян 
 

12. Предоставяне правото на ползване на земи от общинския поземлен фонд на 
Община Смолян, находящи се в землищeто на гр. Смолян на земеделски 
стопани, отглеждащи пасищни селскостопански животни, на основание чл. 26 от 
Закона за собствеността и ползването на земеделските земи. 

ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – кмет на община Смолян 
 

13. Предоставяне на общински поземлен фонд на основание § 27, ал. 2, т. 1 от 
Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение 
на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ЗИДЗСПЗЗ/ 

ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – кмет на община Смолян 
 

14. Изразяване на предварително съгласие, необходимо за одобряване на ПУП за 
обект: „План-схема – МВЕЦ „ЧИНАРА“, гр. Смолян“. 

ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – кмет на община Смолян 
 

15. Разрешение за изработване на Подробен устройствен план - План за регулация 
и застрояване на поземлен имот с идентификатор 67653.560.13 в местност 
„Герзовица”, землището на гр. Смолян. 

ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – кмет на община Смолян 
 

16. Разрешение за изработване на Подробен устройствен план - План за 
застрояване за част от поземлен имот с идентификатор 49014.8.63 в местност 
„Свети Атанас”, землище на с. Момчиловци. 

ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – кмет на община Смолян 
 

17. Разрешение за изработване на Подробен устройствен план - План за 
застрояване за част от поземлен имот с идентификатор 69345.13.452 в местност 
„Кайковска могила”, землище на с. Стойките. 

ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – кмет на община Смолян 
 

18. Разрешение за изработване на Подробен устройствен план - План за 
застрояване за част от поземлен имот с №001568 в местност „Борцето”, землище 
на с. Славейно. 

ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – кмет на община Смолян 
 

19. Разрешение за изработване на Подробен устройствен план - План за 
застрояване за поземлен имот с идентификатор 06923.2.722 в местност 
„Жеферковица”, землище на с. Буката. 

ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – кмет на община Смолян 
 

20. Поправка на очевидна фактическа грешка допусната в Решение № 142 от 
24.03.2016 година. 

ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – кмет на община Смолян 
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21. Обсъждане на докладите за осъществените читалищни дейности и за 

изразходваните от бюджета средства в Община Смолян през 2015 г. 
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – кмет на община Смолян 

 
22. Приемане на окончателен план и отчет за изпълнението на бюджета и 

извънбюджетните сметки и фондове и отчет за състоянието  на общинския дълг 
към 31.12.2015 година на община Смолян. 

ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – кмет на община Смолян 
 

23. Приемане на годишния отчет и баланса за 2015 г. на „Смолян Автотранспорт“ 
ЕООД, с ЕИК: 120059295. 

ДОКЛАДВА: Сл. Каменова – председател на Общински съвет 
 

24. Приемане на годишния отчет и баланса за 2015 г. на „ЦЕНТЪР ЗА ПСИХИЧНО 
ЗДРАВЕ-СМОЛЯН“ ЕООД, с ЕИК: 000614404. 

ДОКЛАДВА: Сл. Каменова – председател на Общински съвет 
 

25. Приемане на годишния отчет и баланса за 2015 г. на „УЧЕНИЧЕСКО И 
СТОЛОВО ХРАНЕНЕ“ ЕООД, с ЕИК: 120506497. 

ДОКЛАДВА: Сл. Каменова – председател на Общински съвет 
 

26. Упълномощаване на представител на Община Смолян за участие в редовно 
Общо събрание на акционерите на МБАЛ „Д-р Братан Шукеров“ АД, гр. 
Смолян, свикано за 13.05.2016 г., и гласуване по дневния ред. 

ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – кмет на община Смолян 
 

27. Отговор на питане от общинският съветник Стефан Сабрутев. 
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – кмет на община Смолян 

 
 
ПО ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Удостояване на Никола Дамянов 
Николов със званието „Почетен гражданин на Смолян”. 

Докладва: Николай Мелемов – кмет на Община Смолян 
 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Постъпило е предложение от Кмета на Община Смолян за 
удостояване на Никола Дамянов Николов със званието „Почетен гражданин на 
Смолян”. Няма предложения от комисиите. Вносителят, имате думата. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: В Община Смолян постъпи писмено предложение от 
Инициативен комитет, състоящ се от бивши кметове на общината и ръководители на 
културни и просветни институции, относно удостояване на популярния историк и 
археолог, университетски преподавател и научен издател, дългогодишния директор на 
Историческия музей в Смолян – Никола Дамянов, с най-високото отличие на Община 
Смолян. Няма нужда да ви запознавам с неговия богат професионален и творчески 
живот. Само ще добавя, че за заслугите за развитието на музейното дело в България, 
Никола Дамянов е първият и все още единствен в страната музеен работник, награден с 
отличието „Златен век” на Министерството на културата в Мексико сити през 1979 г.  
Мисля, че наистина е един достоен родопчанин г-н Дамянов. Моля за вашето 
отношение. 
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СЛАВКА КАМЕНОВА: Откривам дискусия по това предложение. Предлагам за по-
динамично протичане на гласуването по тази точка, така както е по Правилника за 
отличията, да изберем комисия, която да проведе избора, тъй като гласуването е тайно. 
Имате думата за предложения за броя на членовете на Комисията по избора и за 
персоналния състав. Има ли предложения? Г-н Кръстанов. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Благодаря ви, г-жо председател! За член на Комисията за 
провеждане на избора предлагам колегата Милен Пачелиев. 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Милен Пачелиев. Г-н Хаджихристев. 
КИРИЛ ХАДЖИХРИСТЕВ: За член на Комисията предлагам Валентин Кюлхански. 
СЛАВКА КАМЕНОВА: И аз предлагам Петър Мирчев. Да разбираме, че няма 
предложения. Г-жо Чолакова? 
(Анита Чолакова, от място: Изказване.) 
СЛАВКА КАМЕНОВА: По Комисията? 
(Анита Чолакова, от място: Не, изказване имам.) 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Да изберем комисията първо. Разбирам, че няма други 
предложения. Да гласуваме амблок комисията от трима души с посочения персонален 
състав – Милен Пачелиев, Валентин Кюлхански и Петър Мирчев. Който е съгласен, 
моля да гласува.  
ГЛАСУВАХА: „ЗА” – 25, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0. 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Комисията да има готовност след приключване на 
разискванията да заеме местата си. Г-жо Чолакова, имате думата. 
АНИТА ЧОЛАКОВА: Здравейте! Уважаеми гости, колеги, г-н кмете, г-жо председател! 
Аз ще гласувам „за” предложението Никола Дамянов да бъде обявен за „Почетен 
гражданин”. В новия състав на Общинския съвет това е първото такова предложение. 
Но, лично за мен, тази титла „Почетен гражданин на Община Смолян” се обезцени през 
2004 година. Сигурно много малко от вас помнят, но тогава званието беше дадено на 
американския поет Уилям Мередит, в качеството му на приятел на България и 
Родопите. В кметската докладна беше сбъркано името. И в решението беше записано 
следното: „Удостоява поетът Арчибалд Маклиш Уилям Мередит със званието 
„Почетен гражданин на Смолян”. А това са двама поети – Арчибалд Маклиш и Уилям 
Мередит, не един. На съветниците бе казано тогава, че званието се дава след широко 
обществено обсъждане и с широка обществена подкрепа. Нелепата, но абсурдна грешка 
беше станала просто заради идиотско механично преписване, копиране на част от 
следния текст в сайта на НДК. „През 1944 година излиза първата му книга „Любовни 
писма от една невъзможна страна” и още през същата година по предложение на поета 
Арчибалд Маклиш Уилям Мередит получава наградата „Най-младия поет на Йейл””. 
Другата част от тази кметска докладна, която оставя траен спомен за абсурдите до 
които може да се стигне в нашите ширини е заради неприкрития хомосексуален намек 
в този официален документ. В него пишеше следното: „Широко разпространена е 
легендата, че Мередит и Хартайс, става въпрос за друг американски поет – Ричард 
Хартайс, са си купили къща и са заживели в Полковник Серафимово. И както Ромео и 
Жулиета продължават да получават писма във Верона, така Уилям и Ричард започнаха 
да получават писма в Смолян. Сега вече предполагам разбирате защо аз през 
следващите години не съм симпатизирала на обявените за почетни граждани на 
Смолян, даже напротив, малко съм ги съжалявала. Заради формализма с който ги 
обявяват. Затова искам да направим някои промени, с които се надявам да променим 
както нашето отношение към почетните граждани, така и тяхното отношение към 
получената от нас награда. Първото нещо е горещ съвет към администрацията. 
Доверявайте се на инициативните комитети, които искат дадена личност от града или 
въобще личност от България или чужбина да стане наш почетен гражданин, но 
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проверявайте написаното в писмото. Второто нещо. В сайта на Общината предлагам да 
се публикуват всички имена, всички почетни граждани на Смолян от самото начало до 
сега, като в тях се включат биографични данни и повода за тяхното обявяване за 
почетни граждани. Трето. Предлагам в т. 4 от днешното решение да напишем следното: 
„Възлага на Председателя на Общинския съвет да кани почетните граждани на Община 
Смолян на заседанията на Общинския съвет като обособи специални места – ложи, за 
тях”. 
(Данчо Киряков, от място: Няма да стигне залата.) 
АНИТА ЧОЛАКОВА: Те не всички са живи. 
(Кирил Хаджихристев, от място: Стоичков е зает много.) 
АНИТА ЧОЛАКОВА: Идеята ми е, те да бъдат сред нас. Да присъстват на дискусиите и 
решенията, които гласуваме. Да бъдат тук като наша втора съвест, като наш ценностен 
коректив, защото с определени изключения като това, за което споменах преди малко, 
те могат да ни служат като мерило. Поради същата причина, поради която възрастните 
се съобразяват в някои думи и действия, когато сред тях има деца. В случая, когато 
мерилото ще бъде мъдрец като Никола Дамянов, нали си представяте колко по-
концентрирани в работата, по-градивни в критиката, по-въздържани в словоизлиянията 
бихме могли да бъдем. Защото те със сигурност от време на време ще ни подръпват, ще 
подръпват някои от нас и със смръщени вежди ще ни казват кога тръгваме по крив път. 
Благодаря за вниманието! 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Благодаря ви, г-жо Чолакова! Има ли други изказвания? Г-н 
Сабрутев. Преди това вносителя да направи едно изявление във връзка с това. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Приемам предложението. 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Трябва да се допълни решението. Г-н Сабрутев, имате думата. 
СТЕФАН САБРУТЕВ: Една реплика към г-жа Чолакова. Аз приемам всичко, което 
казва, но смятам, че тя трябва да се подготви както подобава Правилника, госпожо 
председател. Една докладна и да създадем едни параметри по които ще излъчваме за в 
бъдеще почетни граждани на Смолян. Приемам го, но не мисля, че точно сега е 
моментът да даваме съвети на кмета, на администрацията. Има си ред как трябва да се 
изпълни това нещо. Благодаря! 
СЛАВКА КАМЕНОВА: То изглежда „заразно”, това отношение. Заповядайте, г-н 
Топов. 
ФИЛИП ТОПОВ: Уважаема г-жо председател, колеги! По отношение на първата точка, 
има така нареченият Съвет по отличията и правилна е забележката на колежката, че все 
пак това звание „Почетен гражданин” назад в годините наистина девалвира. Вземам 
отношение по тази точка с твърдото убеждение, че групата на ГЕРБ, пък и всички 
присъстващи в залата ще гласуват номинирането на този достоен българин и достоен 
родопчанин с това отличие. Във времето когато живеем на икономически недоимък, на 
финансово-икономическа криза, на липса на ценностна система, на девалвиране 
наистина на ценностите, а това са малките възможности, които обществото е длъжно да 
даде на достойните си граждани. Познавам г-н Дамянов лично. Гордея се с това 
познанство, гордея се, че той е от Родопите. Трябва да отбележим и един много важен 
факт, който е от изключително значение за нашия регион. Неговите научни 
изследвания по т. нар. „скрито християнство”, неговите научни трудове, които 
наистина са принос в развитието на науката. В тази връзка поканата, която ще 
отправяме за почетните граждани, може би е актуална, но може би е прав и г-н 
Киряков. Нека тези почетни граждани да се канят само на т. нар. „тържествени сесии” и 
по изключително важни решения, които касаят развитието на общината за в бъдеще. В 
тази връзка аз приканвам всички колеги да гласуваме единодушно за г-н Дамянов. 
Благодаря ви. 
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СЛАВКА КАМЕНОВА: Други? Други предложения? По принцип мисля, че в 
Правилника го има задължението на тържествените сесии да бъдат канени. 
Предложението на г-жа Чолакова допълва и то беше прието от вносителя. Има ли други 
разисквания? Ако няма, да прекратим разискванията. Който е съгласен да прекратим 
разискванията по т. 1, моля да гласува. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА” – 25, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0. 
СЛАВКА КАМЕНОВА: С 25 „за” прекратяваме разискванията. Моля Комисията за 
избора да заеме местата си тук за провеждане на избор с тайно гласуване. Да проверите 
бюлетини, списъци за гласуване. Заповядайте. 
(Членовете на Комисията за провеждане на избора заеха местата си на трибуната и 
се запознаха с бюлетините и списъците за гласуване.) 
МИЛЕН ПАЧЕЛИЕВ: Уважаеми колеги, само да обявим следното: За валидна 
бюлетина  ще се обявява тази, която е само чист надпис, без да има върху нея 
задрасквания, подчертавания и тем подобни. Който е „против”, трябва да задраска с 
„Х”, а празен плик се брои за невалидна. Благодаря ви. 
(Михаил Генчев, от място: Чакай, чакай. Който е „ за” какво трябва да направи?) 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Нищо. Чиста бюлетина. 
МИЛЕН ПАЧЕЛИЕВ: Когато е „за”, поставя само името на г-н Никола Дамянов в 
плика. 
ПЕТЪР МИРЧЕВ: Който е „против”, слага „Х” върху името. 
(Михаил Генчев, от място: Как ще считаме за невалидна?) 
МИЛЕН ПАЧЕЛИЕВ: Празен плик. Така са подготвени нещата. За председател на 
комисията е г-н Петър Мирчев. 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Мисля, че комисията беше ясна. Действителна бюлетина, 
чиста бюлетина. Такава, каквато е отпечатана с името на номинираното лице. Това е 
действителна бюлетина, чиста бюлетина. Бюлетина, върху която е отразено и е вписано 
името на кандидата. „Против” ще бъдат тези, които са задраскали с „Х”. Мисля, че е 
напълно ясно. Заповядайте да гласуваме. 
 
(Съветниците пристъпиха към тайно гласуване за удостояване на Никола Дамянов 
Николов със званието „Почетен гражданин на Смолян”.) 
 
ПЕТЪР МИРЧЕВ: Уважаеми г-н кмет! Уважаеми общински съветници! Уважаеми 
гости! Уважаеми присъстващи! Имайки в предвид работата на комисията, която 
приключи своята работа, ние констатирахме следното нещо. Гласували общо 25 броя 
общински съветници. Действителни гласове от тях – 23 броя. Празни пликове, 
респективно недействителни гласове – 2 броя. Разпределението на получените 
действителни гласове за издигнатата кандидатура съответно: гласували „за” – 19 броя; 
респективно „не” – 4 броя. С оглед така проведеното гласуване и с оглед така 
направената констатация от страна на комисията, Общински съвет след проведено 
тайно гласуване, на основание чл .21, ал. 1, т. 22 и ал. 2 от ЗМСМА и Раздел 1, чл. 1, чл. 
2, чл. 3, чл. 4 и чл. 9 от Правилника за отличията на Община Смолян реши:  

1. Удостоява Никола Дамянов Николов със званието „Почетен гражданин на 
Смолян”. 

2. Възлага на Кмета на общината или на упълномощено от него лице да връчи 
наградата на г-н Никола Дамянов Николов при подходящ случай. 

3. Възлага на Кмета на общината или на упълномощено от него лице да впише 
награждаването на Никола Дамянов Николов в Почетната книга на Общината. 

(Ръкопляскания.) 
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СЛАВКА КАМЕНОВА: И т. 4. „Възлага на Председателя на Общински съвет…” това, 
което се прие от вносителя. 
ПЕТЪР МИРЧЕВ: Точно така. За изпълнение. 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Това да се счита като точка 4. Благодаря на Комисията. 
Честито на новия почетен гражданин на Смолян! 
 
 

Общинският съвет на основание чл. 21, ал.1, т. 22  и ал.2 от ЗМСМА и Раздел І,    
чл. 1, чл. 2, чл. 3, чл. 4 и чл. 9 от Правилника за отличията на Община Смолян прие 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

№ 154 
 

1. Удостоява Никола Дамянов Николов със званието “Почетен гражданин на 
Смолян”. 
 

2. Възлага на Кмета на Общината или на упълномощено от него лице да връчи 
наградата на  Никола Дамянов Николов при подходящ случай.  

 
3. Възлага на Кмета на Общината или на упълномощено от него лице да впише 

награждаването на  Никола Дамянов Николов в Почетната книга на Общината. 
 

4. Възлага на Председателя на Общинския съвет да кани почетните граждани на 
Община Смолян на заседанията на Общинския съвет като обособи специални 
места за тях.  

 
 
ПО ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Удостояване на Димитър Капушев, 
Марийка Маринова и Христо Кенански със „Значка на Смолян”. 

Докладва: Николай Мелемов – кмет на Община Смолян 
 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Точка втора от дневния ред. Предложение от кмета на Община 
Смолян за удостояване на Димитър Капушев, Марийка Маринова и Христо Кенански 
със „Значка на Смолян”. Имате думата, г-н Мелемов. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Уважаеми госпожи и господа общински съветници, колеги 
кметове, граждани! През месец май 2016 година се навършват 150 години от 
основаването на Народно читалище „Кирил Маджаров-1866” – Смолян, кв. Устово. Във 
връзка с това честване в Общината постъпи предложение от Читалищното 
настоятелство да бъдат наградени с отличие на общината дългогодишните изявени 
самодейци Димитър Капушев, Марийка Маринова и Христо Кенански. В докладната 
има кратка анотация за техния жизнен и обществен път. Моля за вашето отношение. 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Откривам дискусия. Има ли допълнителни съображения? Ако 
няма, да гласуваме да прекратим разискванията. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА” – 25, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0. 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Прекратяваме разискванията. Режим на гласуване. 
Гласуването е явно, с вдигане на ръка. Който е съгласен да се удостоят тримата със 
„Значка на Смолян”, моля да гласува. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА” – 25, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0. 
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СЛАВКА КАМЕНОВА: С 25 гласа „за”, без „против” и „въздържали се”, 
предложението се приема. Честито на тримата добри граждани на Смолян с 
удостояването със значка. 
 
 

Общинският съвет на основание чл. 21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и Раздел ІV от 
Правилника за отличията на Община Смолян прие 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

№ 155 
 

1. Награждава Димитър Капушев, Марийка Маринова и Христо Кенански със  
„Значка на Смолян“. 
 

2. Възлага на Кмета на Общината или на упълномощено от него лице да връчи 
наградите на Димитър Капушев, Марийка Маринова и Христо Кенански при 
подходящ случай.  
 

3. Възлага на Кмета на Общината или на упълномощено от него лице да впише 
награждаването на Димитър Капушев, Марийка Маринова и Христо Кенански 
със „Значка на Смолян“ в Почетната книга на Общината. 

 
 

ПО ТРЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Вземане на решение за участие на 
община Смолян като съучредител в сдружение с нестопанска цел за 
осъществяване на общественополезна дейност под наименованието „Местна 
инициативна група Девин – Смолян” /„ МИГ Девин – Смолян” /. 

Докладва: Николай Мелемов – кмет на Община Смолян 
 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Няма постъпили предложения до тук. Г-н Мелемов, имате 
думата. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020, 
посредством мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” финансира създаването 
на местни инициативни групи и стратегии за водено от общностите местно развитие, 
които обхващат не само селски, но и градски ареали, каквато е територията на община 
Смолян, без строителните граници на гр. Смолян. Знаете, че не сме включени в 
Програмата за развитие на селските региони. Това е една от възможностите все пак да 
насочим европейски средства и в селата в община Смолян. 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Предложения, разисквания има ли? Г-н Кръстанов ще вземе 
отношение. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Благодаря ви, г-жо председател! Уважаеми г-н кмете, 
уважаеми общински съветници, уважаеми кметове и гости! Бих искал много ясно да 
отбележа, че предлаганото решение за формиране на местна инициативна група и 
включването на Община Смолян в такава от гледна точка на възможностите да бъдат 
използвани ресурсите на Оперативна програма „Развитие на селските райони” и на 
другите оперативни програми, с 20 % от средствата от които се финансира Воденото от 
общността местно развитие, е единственият начин, т. нар. селски райони извън чертите 
на областния център, тоест Мугла, Гела и всички останали разбира се, които граничат с 
Мадан, с Баните, говоря за нашите селища,  които граничат с Рудозем, Мадан,  
Чепеларе, със съседните общини, да не бъдат бяло петно на картата от гледна точка на 
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възможността за финансиране на отделните начинания, включени в съответните оси и 
теми е тази. Искам да припомня, защото има не само възможност да правим анализи и 
оценки, а да подчертая, че в Глава ІІІ, т. 1 от Споразумението „България – Европейски 
съюз” ние включихме, няколко човека, които бяхме членове на работната група за 
формиране на това споразумение през 2013-2014 година, включихме „Водено от 
общността местно развитие” по предложение на Европейската комисия. Ние не сме го 
сътворили, нито имаме някакъв приносен момент от гледна точка на формирането на 
този механизъм. Смея да отбележа, че от Министерство на регионалното развитие и 
благоустройството този механизъм не беше силно подкрепен и вместо да се отделят 
достатъчно големи ресурси, до 20 %, както беше препоръката на Европа, това „Водено 
от общността местно развитие” е прехвърлено към механизмите на Програма „Лидер”. 
Програма „Лидер” е бебешкия период на „Воденото от общността местно развитие”. 
Практически въпреки това, тази възможност остава и ние трябва да се възползваме от 
нея. Както предложих миналия път да оставим на администрацията на Смолян, водена 
от кмета на общината, една по-широко отворена врата, за да договаря свободно, да има 
терен по който да маневрира от гледна точка на привличането на отделни партньори и 
други участници в процеса на усвояване на европейските средства, така и тук 
категорично отстоявам  позицията да дадем свобода на действие, за да се сдружава 
Общината. В случая няма с кого друг, освен с Девин. Свобода на действие по 
отношение на това да разгръща дейността на местната инициативна група по 
отношение на привличането на тези ресурси, които не са без значение за развитието на 
селата, всичките населени места извън чертите на областния център. Горещо ще 
подкрепя и препоръчвам всички други последващи действия на Общината да бъдат 
подкрепени, за да се използва и този ресурс предвиден в Споразумението „България – 
Европейски съюз” до 2020 година. Благодаря! 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Благодаря, г-н Кръстанов. Други? Г-н Василев, заповядайте. 
КОСТАДИН ВАСИЛЕВ: Уважаема г-жо председател, г-н кмете! Аз също ще подкрепя 
тази докладна. Радвам се, че е създаден и ще създадем такъв МИГ. Имам едно 
конкретно предложение, което обхваща двете общини. Това е старият път Мугла – 
Девин. Едно старо начинание, което не можа да се осъществи миналия мандат. Става 
въпрос за мостовете, които са разрушени, повечето от пътя. Половината са на 
територията на Девин, половината са на територията на община Смолян. Знаете, че 
този път е необходим при затварянето на главния път, който е в момента. Хубаво е на 
това да се обърне внимание. Това е първото. Второто. Знаете, в момента, че ако не дай 
си Боже, там възникне някакъв пожар, пътят е непроходим. Как ще се борим с тия 
пожари – не знам. Това е една възможност, която в момента ни се отваря. Дай Боже, да 
се осъществи този път. Това ми е конкретното предложение. Благодаря.  
СЛАВКА КАМЕНОВА: Благодаря, г-н Василев. Други изказвания? Ако няма, моля да 
прекратим разискванията с вдигане на ръка. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА” – 25, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0. 
СЛАВКА КАМЕНОВА: С 25 гласа „за”, без „против” и „въздържали се”, прекратяваме 
разискванията. Поименно гласуване, колеги, за подкрепа на решението. 
 

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

 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Резултат? 
(Виолета Бояджиева: 25 „за”, без „ против” и „ въздържали се”.) 
СЛАВКА КАМЕНОВА: 25 „за”, „ без „против” и „въздържали се”, приема се 
предложението се приема по т. 3. 

 
 

Общинският съвет на основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и 15 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация във връзка с чл. 12, ал. 1, т.1 и т.5 и ал.2 от 
Наредба № 22 от 14.12.2015 г. за прилагане на подмярка 19.2 „Прилагане на операции в 
рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено 
от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за 
периода 2014 – 2020 г. прие 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

№ 156 
 

1. Дава съгласие община Смолян да участва като съучредител в сдружение с 
нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност под наименование 
„Местна инициативна група Девин – Смолян” /„МИГ Девин – Смолян”/ – юридическо 
лице с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност, която да бъде 
регистрирана по реда на Закона за юридическите лица с нестопанска цел и Наредба      
№ 22 от 14.12.2015 г. за прилагане на подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките 
на стратегии за Водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от 
общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 
2014 – 2020 г. 
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2. Приема целите и задачите на СДРУЖЕНИЕ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА 
ГРУПА ДЕВИН – СМОЛЯН” и се ангажира с изпълнението на стратегията за ВОМР. 

3.  Приема учредителните документи (проект на учредителен протокол и 
устройствен акт/устав) на СДРУЖЕНИЕ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ДЕВИН 
– СМОЛЯН” като неразделна част от настоящото решение. 

4. Определя за представляващ на община Смолян в дейността на върховния 
колективен орган, както и в дейността на колективния управителен орган на  
СДРУЖЕНИЕ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ДЕВИН – СМОЛЯН”, следното 
лице: в състава на Общото събрание и Управителния съвет като представляващ община 
Смолян определя: Николай Тодоров Мелемов – кмет на община Смолян. 

5. Възлага на представляващия на община Смолян да подпише учредителния 
протокол и устава / учредителния акт на СДРУЖЕНИЕ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА 
ГРУПА ДЕВИН – СМОЛЯН” - юридическо лице с нестопанска цел за осъществяване 
на общественополезна дейност, и всички други необходими за учредяването документи 
съгласно условията на настоящото решение и разпоредбите на Закона за юридическите 
лица с нестопанска цел. 

6.  Одобрява сумата от 100,00 /сто/ лева за дължимия членски внос. 
7. Одобрява сумата от 1 000,00 /хиляда/ лева като първоначална вноска в 

имуществото на СДРУЖЕНИЕ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ДЕВИН – 
СМОЛЯН”. 

8. Възлага на кмета на община Смолян да предложи други мерки за подкрепа на 
СДРУЖЕНИЕ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ДЕВИН – СМОЛЯН” от страна на 
общината (да се опише какво предоставя – офис, оборудване и техника, парични 
средства за управление на МИГ и/или други). 

9. Възлага на кмета на община Смолян да одобри лицата, които да попълнят 
квотата на публичния сектор при участието в СДРУЖЕНИЕ „МЕСТНА 
ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ДЕВИН – СМОЛЯН” - юридическо лице с нестопанска цел 
за осъществяване на общественополезна дейност. 
 
Приложения: 
Проект на учредителен протокол; 
Проект на устройствен устав. 
 
 
ПО ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Подписване на допълнително 
споразумение /анекс/ към споразумение за общинско сътрудничество между 
Община Смолян и Народно читалище „Светлина 1925”, с. Момчиловци. 

Докладва: Николай Мелемов – кмет на Община Смолян 
 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Имате думата. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Става въпрос за това Общинският съвет да даде съгласие 
парковото пространство пред музейната сграда в с. Момчиловци, ведно с прилежащата 
инфраструктура, обхващаща поземлени имоти, описани в докладната, да бъдат 
включени в проект за кандидатстване от Народно читалище „Светлина 1925”, с. 
Момчиловци по Програма „Европейско териториално сътрудничество „Гърция – 
България” 2014-2020, с оглед извършване дейности по благоустрояването в тях. 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Това беше споразумение, което беше подписано в изпълнение 
на наше решение по Протокол № 8 от 18 февруари тази година, с което беше дадено 
съгласие музейната сграда да бъде предоставена за целите на този проект. Сега 
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допълваме, така както обясни вносителят. Има ли други предложения? Ако няма, да 
прекратим разискванията.  
ГЛАСУВАХА: „ЗА” – 24, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0. 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Прекратяваме разискванията. Поименно гласуване. 
 
 

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

 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Резултат? 
(Виолета Бояджиева: 24 „за”, без „ против”  и „ въздържали се”.) 
СЛАВКА КАМЕНОВА: С 24 „за”, без  „против” и „въздържали се”, приема се 
предложението се приема по т. 4. 

 
 

Общинският съвет на основание чл.21, ал.1, т.8 и 23 и ал.2 и чл.59-61 от Закона 
за местното самоуправление и местната администрация прие 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

№ 157 
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1. Дава съгласие парковото пространство пред музейната сграда в                        
с. Момчиловци, ведно с прилежащата инфраструктура, обхващащи следните поземлени 
имоти – публична общинска собственост, с пълни идентификатори № № 49014.501.395 
и 49014.501.9847 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Момчиловци, 
да бъдат включени в проект за кандидатстване от Народно читалище „Светлина 1925“, 
с. Момчиловци по програма Европейско териториално сътрудничество „Гърция-
България“ 2014-2020г. с оглед извършване на дейности по благоустрояване в тях. 

2. Възлага на кмета на oбщина Смолян да подпише допълнително споразумение 
/анекс/ към вече подписаното споразумение за общинско сътрудничество с Народно 
читалище „Светлина 1925“, с. Момчиловци с оглед включването на парковото 
пространство пред музейната сграда в с. Момчиловци и прилежащата инфраструктура 
по т.1 в проекта за кандидатстване от Народно читалище „Светлина 1925“,                      
с. Момчиловци по програма Европейско териториално сътрудничество „Гърция-
България“ 2014-2020г. с оглед извършване на дейности по благоустрояване в тях. 
 
 
ПО ПЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Изменение и допълнение на Решение 
№618/28.02.2014 година за учредяване на безвъзмездно право на ползване върху 
поземлен имот частна общинска собственост с ид. 67653.234.556 и поземлен имот с 
ид. 67653.557 на Сдружение с нестопанска цел „Фън ин дъ маунтин” за създаване 
на крайградски парк за спорт, отдих и обучение „Амзово”. 

Докладва: Николай Мелемов – кмет на Община Смолян 
 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Вносителят има думата. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Сдружението кандидатства по „ИНТЕРРЕГ Гърция – 
България” и съобразно изискванията на Управляващия орган по програмата е 
необходимо удължаване на срока на учреденото вече право на ползване за имотите, 
описани в докладната. Моля за вашето решение. 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Откривам дискусия. Има ли, колеги, предложения? Ако няма, 
моля да прекратим разискванията. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА” – 24, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0. 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Прекратяват се разискванията по т. 5. Поименно гласуване по 
т. 5 за „Амзово”. 
 

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

 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Резултат? 
(Виолета Бояджиева: 23 „за”, 1 „ против”, „ въздържали се” няма.) 
СЛАВКА КАМЕНОВА: 23 „за”, 1 „против”, без „въздържали се”. Приема се 
предложението по т. 5. 

 
Общинският съвет на основание чл.21, ал.1, т.8 и ал.2 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 39, ал.4  от Закона за общинската 
собственост прие 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

№ 158 
 

І. ИЗМЕНЯ и ДОПЪЛВА Решение № 618/28.02.2014 г. като в т.1 изразът   „ за не 
повече от 5 (пет) години да се чете „за не повече от 7 (седем) години“. 

ІІ. Възлага на Кмета на Община Смолян да подпише анекс към договора за 
безвъзмездно учредяване на право на ползване, като освен промяната на срока по т.1 да 
запише и следния текст: Собственикът, дава съгласие за извършване на предвидените в 
проекта дейности, в предоставената от него собственост на партньора по проекта и 
няма да променя предназначението и ползването на закупените със средства по проекта 
(подобрените)създадените със средства по проекта активи, най-малко 5 (пет) години 
след неговото приключване. 
 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Отрицателен вот, инж. Киряков. 
ДАНЧО КИРЯКОВ: Здравейте на всички! Аз мислех да се изкажа, но много бързо 
преминахме към прекратяване на разискванията. Гласувах „против” защото ми прави 
впечатление един лек уклон по отношение на кръщаване на такива сдружения и 
техните имена. Ние все пак сме в България и много ми се иска, г-н кмете, когато дойдат 
друг път при вас за такова нещо, препоръчвайте им.  
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Вместо „маунтин” – планина. 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Забавления в планината. 
ДАНЧО КИРЯКОВ: След като сме приели, че може на английски, може да дойдат 
някои и на персийски, на японски. Хубаво е все пак в България да си кръщаваме 
сдруженията на нашия си български език. Благодаря ви! 
(Ръкопляскания в залата.) 
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СЛАВКА КАМЕНОВА: 2014 година е прието решението, което допълваме. За 
забележката обаче като родолюбец, г-н Киряков – благодаря ви! 
 
ПО ШЕСТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Допълнение на Годишната програма за 
управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2016 година, 
приета с Решение № 26/18.12.2015 година на Общински съвет – Смолян. 

Докладва: Николай Мелемов – кмет на Община Смолян 
 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Няма предложения постъпили от комисиите. Г-н Мелемов, 
имате думата като вносител. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Това се налага във връзка с реализиране и изпълнение на 
процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Изпълнение на 
интегрирани планове за градско възстановяване и развитие”. Обектите са описани в 
докладната. 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Откривам дискусия. Разисквания, предложения? Има ли, 
колеги, разисквания? Ако няма предложения, да прекратим разискванията по т. 6. 
Който е съгласен, моля да вдигне ръка за прекратяване на разискванията. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА” – 26 „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0. 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Прекратяваме разискванията. Преминаваме към режим на 
гласуване поименно. 
 

Поименно гласуване на проекта за решение по т. 6  от дневния ред: 
1. Анита Чолакова     – „за” 
2. Валентин Кюлхански    – „за” 
3. Валентин Цолов     – „за” 
4. Данчо Киряков     – „за” 
5. Димитър Кръстанов    – „за” 
6. Димитър Николов    – „за” 
7. Екатерина Гаджева    – „за” 
8. Елисавета Лободова    – отсъства 
9. Ивайло Халваджиев    – „за” 
10.  Иван Пищалов     – отсъства 
11.  Илия Томов     – „за” 
12.  Кирил Асенов     – отсъства 
13.  Кирил Хаджихристев    – „за” 
14.  Коста Начев     – „за” 
15.  Костадин Василев    – „за” 
16.  Мария Семерджиева    – „за” 
17.  Марияна Методиева    – „за” 
18.  Милен Журналов    – „за” 
19.  Милен Пачелиев    – „за” 
20.  Михаил Гунчев     – „за” 
21.  Михаил Генчев    – „за” 
22.  Петър Мирчев    – „за” 
23.  Петя Язова     – „за” 
24.  Салих Аршински   – „за” 
25.  Славка Каменова   – „за” 
26.  Стефан Сабрутев   – „против” 
27.  Стоян Иванов    – „за” 
28.  Филип Топов    – „за” 
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29.  Юлия Кисьова    – „за” 
 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Резултат? 
(Виолета Бояджиева: 25 „за”,  1 „ против” , „ въздържали се” няма .) 
СЛАВКА КАМЕНОВА: 25 „за”, 1 „против”, „ въздържали се” няма. Решението се 
приема. 

 
 

Общинският съвет на основание чл.8, ал.9 от ЗОС във връзка с  чл.21, ал.1, т.8 и 
т.12 от Закона за местното самоуправление и местната администрация прие 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

№ 159 
 
І.Допълва Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – 

общинска собственост за 2016 година“, приета с Решение № 26/18.12.2015 година 
Общински съвет Смолян в частта на т. 4. Обекти от първостепенно значение, съгласно 
§ 5 ДР на ЗУТ, както следва: 

   Допълва раздел IІ -  обекти от първостепенно значение за Община Смолян с 
нови точки, а именно: 

10.Реконструкция и рехабилитация на ул. „Спортна” 
11.Реконструкция и рехабилитация на ул. „Беклийца“ 
12.Реконструкция и рехабилитация на ул. „Евридика“ 
13.Реконструкция и рехабилитация на ул. „Зорница“ 
14.Реконструкция и рехабилитация на ул. „Дичо Петров“ /до театъра/ 
15.Рехабилитация и ремонт на надлез над бул.“България“ /от болницата до Лидл/ 
16.Рехабилитация и ремонт на надлез над бул.“България“ /от община до хотел 

Смолян/ 
17.Рехабилитация и ремонт на надлез над ул.“арх.П.Петров“ /зад общината/ 
18.Изграждане на пешеходна алея от ул.“Снежанка“ до ул.“Добруджа“ 
19.Изграждане на пешеходна алея от ул.“П.Р.Славейков“ до храм “Св.Висарион 

Смолянски“ 
20.Изграждане и възстановяване на детска площадка над автогара, гр.Смолян 
Добавя нови раздели, както следва : 
VI. Обновяване и енергийна ефективност на културна инфраструктура 
1.Сградата на Планетариум, гр.Смолян 
VII. Обновяване и енергийна ефективност на образователна инфраструктура в 

гр.Смолян 
1.Частичен ремонт на инсталации и оборудване на сградата на VII СОУ „Отец 

Паисий“, вкл. обновяване на дворно пространство и спортни площадки 
2.Обновяване на дворно пространство и спортни площадки при ГПЧЕ и VI ОУ 

„Иван Вазов“, вкл. оборудване на VI ОУ „Иван Вазов“ 
3.Основен ремонт на детска градина „Буратино“ – ОДЗ №5 
4.Ремонт и обновяване на ПМГ „Васил Левски“ 
VIII.Изграждане на нови социални жилища. 
      1.“Социални жилища“ в част от УПИ XXIII 540,574 – за диспансер, кв.221по 

плана на гр.Смолян 
 
ІІ. Възлага на Кмета на Общината да обяви допълнението в Годишната програма 

на интернет страницата на общината. 
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(Стефан Сабрутев, от място: Обяснение на отрицателен вот.) 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Отрицателен вот, г-н Сабрутев. Имате право. 
СТЕФАН САБРУТЕВ: Гласувах отрицателно на въпросната докладна, тъй като както в 
комисиите подчертах, не мисля, че най-важните неща в нашия град, които можем да 
изпълним с въпросните 20 и няколко милиона лева са трите надлеза, които преди около 
12 години са рехабилитирани. Мисля, че можеха да се използват средствата по много 
по-ползотворен начин за цялото общество.  
СЛАВКА КАМЕНОВА: Благодаря, г-н Сабрутев.  
 
 
ПО СЕДМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Отдаване под наем на помещения 
частна общинска собственост, чрез публичен търг с тайно наддаване по реда на 
Закона за общинската собственост. 

Докладва: Николай Мелемов – кмет на Община Смолян 
 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Имате думата, г-н Мелемов, като вносител. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Община Смолян е отдала под наем помещения, находящи се в 
сградата на бившата стоматология, на които изтича договора. Поради тази причина се 
налага да се вземе решение от Общинския съвет да бъдат обявени за отдаване под наем. 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Откривам дискусия. Има ли предложения по тази точка? Няма. 
Ако няма, в такъв случай да гласуваме прекратяване на разискванията. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА” – 26, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0. 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Прекратяваме разискванията. Режим на гласуване поименно. 
 

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

 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Резултат? 
(Виолета Бояджиева: 26 „за”,  без „ против” и „ въздържали се”.) 
СЛАВКА КАМЕНОВА: 26 „за”, без „против” и „въздържали се”. Приема се 
предложението по т. 7. 

 
Общинският съвет на основание  чл.14, ал. 1 и ал.2 от Закона за общинската 

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

 
Р Е Ш Е Н И Е 

№ 160 
 
І. Дава съгласие Кмета на Община Смолян да отдаде под наем чрез публичен търг 

с тайно наддаване по цени определени в Приложение №2 на Наредба за определянето и 
администрирането на местните такси и цени на услуги в община Смолян, Раздел V. 
Тарифа за определяне на месечния наем за един квадратен метър при отдаване под наем 
на общински имоти,  както следва : 

1.Помещение № 101 с площ 14,94  кв.м., за стоматологични услуги, находящо се в 
самостоятелен обект с идентификатор 67653.917.623.5, с предназначение: друг вид 
сграда за обитаване, разположена в имот кад. №67653.917.623 по кадастрална карта на 
гр. Смолян от който е отреден УПИ ІІІ – Окръжна стоматологична поликлиника, кв. 
231 по плана на гр. Смолян, актуван с Акт за частна общинска собственост № 
1588/14.04.2011 год., вписан в Служба по вписванията – Смолян под №80, том ІІІ, н.д. 
502, вх. регистър 791/17.05.2011г. 

 2.Помещение № 102 с площ 14,81  кв.м., за стоматологични услуги, находящо се 
в самостоятелен обект с идентификатор 67653.917.623.5, с предназначение: друг вид 
сграда за обитаване, разположена в имот кад. №67653.917.623 по кадастрална карта на 
гр. Смолян от който е отреден УПИ ІІІ – Окръжна стоматологична поликлиника, кв. 
231 по плана на гр. Смолян, актуван с Акт за частна общинска собственост № 
1588/14.04.2011 год., вписан в Служба по вписванията – Смолян под №80, том ІІІ, н.д. 
502, вх. регистър 791/17.05.2011г. 

3.Помещение № 103 с площ 14,81 кв.м., за стоматологични услуги, находящо се в 
самостоятелен обект с идентификатор 67653.917.623.5, с предназначение: друг вид 
сграда за обитаване, разположена в имот кад. №67653.917.623 по кадастрална карта на 
гр. Смолян от който е отреден УПИ ІІІ – Окръжна стоматологична поликлиника, кв. 
231 по плана на гр. Смолян, актуван с Акт за частна общинска собственост № 
1588/14.04.2011 год., вписан в Служба по вписванията – Смолян под №80, том ІІІ, н.д. 
502, вх. регистър 791/17.05.2011г. 

4.Помещение № 104 с площ 14,81 кв.м., за  стоматологични услуги, находящо се в 
самостоятелен обект с идентификатор 67653.917.623.5, с предназначение: друг вид 
сграда за обитаване, разположена в имот кад. №67653.917.623 по кадастрална карта на 
гр. Смолян от който е отреден УПИ ІІІ – Окръжна стоматологична поликлиника, кв. 
231 по плана на гр. Смолян, актуван с Акт за частна общинска собственост № 
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1588/14.04.2011 год., вписан в Служба по вписванията – Смолян под №80, том ІІІ, н.д. 
502, вх. регистър 791/17.05.2011г. 

5.Помещение № 105 с площ 14,81 кв.м., за стоматологични услуги, находящо се в 
самостоятелен обект с идентификатор 67653.917.623.5, с предназначение: друг вид 
сграда за обитаване, разположена в имот кад. №67653.917.623 по кадастрална карта на 
гр. Смолян от който е отреден УПИ ІІІ – Окръжна стоматологична поликлиника, кв. 
231 по плана на гр. Смолян, актуван с Акт за частна общинска собственост № 
1588/14.04.2011 год., вписан в Служба по вписванията – Смолян под №80, том ІІІ, н.д. 
502, вх. регистър 791/17.05.2011г. 

6.Помещение № 106 с площ 14,81  кв.м., за стоматологични услуги, находящо се в 
самостоятелен обект с идентификатор 67653.917.623.5, с предназначение: друг вид 
сграда за обитаване, разположена в имот кад. №67653.917.623 по кадастрална карта на 
гр. Смолян от който е отреден УПИ ІІІ – Окръжна стоматологична поликлиника, кв. 
231 по плана на гр. Смолян, актуван с Акт за частна общинска собственост № 
1588/14.04.2011 год., вписан в Служба по вписванията – Смолян под №80, том ІІІ, н.д. 
502, вх. регистър 791/17.05.2011г. 

7.Помещение № 107 с площ 14,81  кв.м., за стоматологични услуги, находящо се в 
самостоятелен обект с идентификатор 67653.917.623.5, с предназначение: друг вид 
сграда за обитаване, разположена в имот кад. №67653.917.623 по кадастрална карта на 
гр. Смолян от който е отреден УПИ ІІІ – Окръжна стоматологична поликлиника, кв. 
231 по плана на гр. Смолян, актуван с Акт за частна общинска собственост № 
1588/14.04.2011 год., вписан в Служба по вписванията – Смолян под №80, том ІІІ, н.д. 
502, вх. регистър 791/17.05.2011г. 

8.Помещение № 108 с площ 14  кв.м., за обслужващо помещение , находящо се в 
самостоятелен обект с идентификатор 67653.917.623.5, с предназначение: друг вид 
сграда за обитаване, разположена в имот кад. №67653.917.623 по кадастрална карта на 
гр. Смолян от който е отреден УПИ ІІІ – Окръжна стоматологична поликлиника, кв. 
231 по плана на гр. Смолян, актуван с Акт за частна общинска собственост № 
1588/14.04.2011 год., вписан в Служба по вписванията – Смолян под №80, том ІІІ, н.д. 
502, вх. регистър 791/17.05.2011г. 

9.Помещение № 109 с площ 14,65  кв.м., за стоматологични услуги, находящо се в 
самостоятелен обект с идентификатор 67653.917.623.5, с предназначение: друг вид 
сграда за обитаване, разположена в имот кад. №67653.917.623 по кадастрална карта на 
гр. Смолян от който е отреден УПИ ІІІ – Окръжна стоматологична поликлиника, кв. 
231 по плана на гр. Смолян, актуван с Акт за частна общинска собственост № 
1588/14.04.2011 год., вписан в Служба по вписванията – Смолян под №80, том ІІІ, н.д. 
502, вх. регистър 791/17.05.2011г. 

10.Помещение № 112 с площ 14,81  кв.м., за услуги на населението, находящо се в 
самостоятелен обект с идентификатор 67653.917.623.5, с предназначение: друг вид 
сграда за обитаване, разположена в имот кад. №67653.917.623 по кадастрална карта на 
гр. Смолян от който е отреден УПИ ІІІ – Окръжна стоматологична поликлиника, кв. 
231 по плана на гр. Смолян, актуван с Акт за частна общинска собственост № 
1588/14.04.2011 год., вписан в Служба по вписванията – Смолян под №80, том ІІІ, н.д. 
502, вх. регистър 791/17.05.2011г. 

11.Помещение № 115 с площ 25,38  кв.м., за здравни услуги, находящо се в 
самостоятелен обект с идентификатор 67653.917.623.5, с предназначение: друг вид 
сграда за обитаване, разположена в имот кад. №67653.917.623 по кадастрална карта на 
гр. Смолян от който е отреден УПИ ІІІ – Окръжна стоматологична поликлиника, кв. 
231 по плана на гр. Смолян, актуван с Акт за частна общинска собственост № 
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1588/14.04.2011 год., вписан в Служба по вписванията – Смолян под №80, том ІІІ, н.д. 
502, вх. регистър 791/17.05.2011г. 

12. Помещение № 118 с площ 20,77  кв.м., за стоматологични услуги, находящо се 
в самостоятелен обект с идентификатор 67653.917.623.3, с предназначение: друг вид 
сграда за обитаване, разположена в имот кад. №67653.917.623 по кадастрална карта на 
гр. Смолян от който е отреден УПИ ІІІ – Окръжна стоматологична поликлиника, кв. 
231 по плана на гр. Смолян, актуван с Акт за частна общинска собственост № 
1588/14.04.2011 год., вписан в Служба по вписванията – Смолян под №80, том ІІІ, н.д. 
502, вх. регистър 791/17.05.2011г. 

13.Помещение № 202 с площ 14,81  кв.м., за стоматологични услуги, находящо се 
в самостоятелен обект с идентификатор 67653.917.623.5, с предназначение: друг вид 
сграда за обитаване, разположена в имот кад. №67653.917.623 по кадастрална карта на 
гр. Смолян от който е отреден УПИ ІІІ – Окръжна стоматологична поликлиника, кв. 
231 по плана на гр. Смолян, актуван с Акт за частна общинска собственост № 
1588/14.04.2011 год., вписан в Служба по вписванията – Смолян под №80, том ІІІ, н.д. 
502, вх. регистър 791/17.05.2011г. 

14.Помещение № 203 с площ 14,81  кв.м., за стоматологични услуги, находящо се 
в самостоятелен обект с идентификатор 67653.917.623.5, с предназначение: друг вид 
сграда за обитаване, разположена в имот кад. №67653.917.623 по кадастрална карта на 
гр. Смолян от който е отреден УПИ ІІІ – Окръжна стоматологична поликлиника, кв. 
231 по плана на гр. Смолян, актуван с Акт за частна общинска собственост № 
1588/14.04.2011 год., вписан в Служба по вписванията – Смолян под №80, том ІІІ, н.д. 
502, вх. регистър 791/17.05.2011г. 

15.Помещение № 208 и 208 А с площ 32,35  кв.м., за здравни услуги, находящо се 
в самостоятелен обект с идентификатор 67653.917.623.5, с предназначение: друг вид 
сграда за обитаване, разположена в имот кад. №67653.917.623 по кадастрална карта на 
гр. Смолян от който е отреден УПИ ІІІ – Окръжна стоматологична поликлиника, кв. 
231 по плана на гр. Смолян, актуван с Акт за частна общинска собственост № 
1588/14.04.2011 год., вписан в Служба по вписванията – Смолян под №80, том ІІІ, н.д. 
502, вх. регистър 791/17.05.2011г. 

16.Помещение № 303 с площ 15,19  кв.м., за стоматологични услуги, находящо се 
в самостоятелен обект с идентификатор 67653.917.623.5, с предназначение: друг вид 
сграда за обитаване, разположена в имот кад. №67653.917.623 по кадастрална карта на 
гр. Смолян от който е отреден УПИ ІІІ – Окръжна стоматологична поликлиника, кв. 
231 по плана на гр. Смолян, актуван с Акт за частна общинска собственост № 
1588/14.04.2011 год., вписан в Служба по вписванията – Смолян под №80, том ІІІ, н.д. 
502, вх. регистър 791/17.05.2011г. 

17.Помещение № 304 с площ 15,19 кв.м., за стоматологични услуги, находящо се 
в самостоятелен обект с идентификатор 67653.917.623.5, с предназначение: друг вид 
сграда за обитаване, разположена в имот кад. №67653.917.623 по кадастрална карта на 
гр. Смолян от който е отреден УПИ ІІІ – Окръжна стоматологична поликлиника, кв. 
231 по плана на гр. Смолян, актуван с Акт за частна общинска собственост № 
1588/14.04.2011 год., вписан в Служба по вписванията – Смолян под №80, том ІІІ, н.д. 
502, вх. регистър 791/17.05.2011г. 

18.Помещение № 305 с площ 15,19  кв.м., за стоматологични услуги, находящо се 
в самостоятелен обект с идентификатор 67653.917.623.5, с предназначение: друг вид 
сграда за обитаване, разположена в имот кад. №67653.917.623 по кадастрална карта на 
гр. Смолян от който е отреден УПИ ІІІ – Окръжна стоматологична поликлиника, кв. 
231 по плана на гр. Смолян, актуван с Акт за частна общинска собственост № 
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1588/14.04.2011 год., вписан в Служба по вписванията – Смолян под №80, том ІІІ, н.д. 
502, вх. регистър 791/17.05.2011г. 

19.Помещение № 307 с площ 15,19  кв.м., за стоматологични услуги, находящо се 
в самостоятелен обект с идентификатор 67653.917.623.5, с предназначение: друг вид 
сграда за обитаване, разположена в имот кад. №67653.917.623 по кадастрална карта на 
гр. Смолян от който е отреден УПИ ІІІ – Окръжна стоматологична поликлиника, кв. 
231 по плана на гр. Смолян, актуван с Акт за частна общинска собственост № 
1588/14.04.2011 год., вписан в Служба по вписванията – Смолян под №80, том ІІІ, н.д. 
502, вх. регистър 791/17.05.2011г. 

20.Помещение № 308 с площ 15,19  кв.м., за стоматологични услуги, находящо се 
в самостоятелен обект с идентификатор 67653.917.623.5, с предназначение: друг вид 
сграда за обитаване, разположена в имот кад. №67653.917.623 по кадастрална карта на 
гр. Смолян от който е отреден УПИ ІІІ – Окръжна стоматологична поликлиника, кв. 
231 по плана на гр. Смолян, актуван с Акт за частна общинска собственост № 
1588/14.04.2011 год., вписан в Служба по вписванията – Смолян под №80, том ІІІ, н.д. 
502, вх. регистър 791/17.05.2011г. 

21.Помещение № 309 и 309 А с площ 32,35  кв.м., за стоматологични услуги, 
находящо се в самостоятелен обект с идентификатор 67653.917.623.5, с 
предназначение: друг вид сграда за обитаване, разположена в имот кад. 
№67653.917.623 по кадастрална карта на гр. Смолян от който е отреден УПИ ІІІ – 
Окръжна стоматологична поликлиника, кв. 231 по плана на гр. Смолян, актуван с Акт 
за частна общинска собственост № 1588/14.04.2011 год., вписан в Служба по 
вписванията – Смолян под №80, том ІІІ, н.д. 502, вх. регистър 791/17.05.2011г. 

22.Помещение № 315 с площ 14,57  кв.м., за стоматологични услуги, находящо се 
в самостоятелен обект с идентификатор 67653.917.623.5, с предназначение: друг вид 
сграда за обитаване, разположена в имот кад. №67653.917.623 по кадастрална карта на 
гр. Смолян от който е отреден УПИ ІІІ – Окръжна стоматологична поликлиника, кв. 
231 по плана на гр. Смолян, актуван с Акт за частна общинска собственост № 
1588/14.04.2011 год., вписан в Служба по вписванията – Смолян под №80, том ІІІ, н.д. 
502, вх. регистър 791/17.05.2011г. 

23.Помещение № 316 с площ 17,11  кв.м., за стоматологични услуги, находящо се 
в самостоятелен обект с идентификатор 67653.917.623.5, с предназначение: друг вид 
сграда за обитаване, разположена в имот кад. №67653.917.623 по кадастрална карта на 
гр. Смолян от който е отреден УПИ ІІІ – Окръжна стоматологична поликлиника, кв. 
231 по плана на гр. Смолян, актуван с Акт за частна общинска собственост № 
1588/14.04.2011 год., вписан в Служба по вписванията – Смолян под №80, том ІІІ, н.д. 
502, вх. регистър 791/17.05.2011г. 

24.Помещение № 501 с площ 14,05  кв.м., за стоматологични услуги, находящо се 
в самостоятелен обект с идентификатор 67653.917.623.1, с предназначение: друг вид 
сграда за обитаване, разположена в имот кад. №67653.917.623 по кадастрална карта на 
гр. Смолян от който е отреден УПИ ІІІ – Окръжна стоматологична поликлиника, кв. 
231 по плана на гр. Смолян, актуван с Акт за частна общинска собственост № 
1588/14.04.2011 год., вписан в Служба по вписванията – Смолян под №80, том ІІІ, н.д. 
502, вх. регистър 791/17.05.2011г. 

25.Помещение № 501А с площ 14,30  кв.м., обслужващо помещение, находящо се 
в самостоятелен обект с идентификатор 67653.917.623.1, с предназначение: друг вид 
сграда за обитаване, разположена в имот кад. №67653.917.623 по кадастрална карта на 
гр. Смолян от който е отреден УПИ ІІІ – Окръжна стоматологична поликлиника, кв. 
231 по плана на гр. Смолян, актуван с Акт за частна общинска собственост № 
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1588/14.04.2011 год., вписан в Служба по вписванията – Смолян под №80, том ІІІ, н.д. 
502, вх. регистър 791/17.05.2011г. 

26.Помещение № 504 с площ 13,95  кв.м.,  за здравни услуги, находящо се в 
самостоятелен обект с идентификатор 67653.917.623.1, с предназначение: друг вид 
сграда за обитаване, разположена в имот кад. №67653.917.623 по кадастрална карта на 
гр. Смолян от който е отреден УПИ ІІІ – Окръжна стоматологична поликлиника, кв. 
231 по плана на гр. Смолян, актуван с Акт за частна общинска собственост № 
1588/14.04.2011 год., вписан в Служба по вписванията – Смолян под №80, том ІІІ, н.д. 
502, вх. регистър 791/17.05.2011г. 

27.Помещение № 505 с площ 13,95  кв.м., за здравни услуги, находящо се в 
самостоятелен  обект с идентификатор 67653.917.623.1, с предназначение: друг вид 
сграда за обитаване, разположена в имот кад. №67653.917.623 по кадастрална карта на 
гр. Смолян от който е отреден УПИ ІІІ – Окръжна стоматологична поликлиника, кв. 
231 по плана на гр. Смолян, актуван с Акт за частна общинска собственост № 
1588/14.04.2011 год., вписан в Служба по вписванията – Смолян под №80, том ІІІ, н.д. 
502, вх. регистър 791/17.05.2011г. 

28. Магазин за медицинска техника с площ 18,72  кв.м., находящ се в 
самостоятелен обект с идентификатор 67653.917.623.5, с предназначение: друг вид 
сграда за обитаване, разположена в имот кад. №67653.917.623 по кадастрална карта на 
гр. Смолян от който е отреден УПИ ІІІ – Окръжна стоматологична поликлиника, кв. 
231 по плана на гр. Смолян, актуван с Акт за частна общинска собственост № 
1588/14.04.2011 год., вписан в Служба по вписванията – Смолян под №80, том ІІІ, н.д. 
502, вх. регистър 791/17.05.2011г. 

 
ІІ. Възлага на Кмета на Община Смолян да извърши всички необходими 

процедури по подготовката и провеждането на  публичните търгове с тайно наддаване, 
да утвърди спечелилите участници и да сключи договори за отдаване под наем за срок 
от 5 (пет) години. 
 
 
ПО ОСМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Отдаване под наем на имот общинска 
собственост по реда на Закона за общинската собственост. 

Докладва: Николай Мелемов – кмет на Община Смолян 
 
СЛАВКА КАМЕНОВА:Имате думата. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: В Община Смолян е постъпило заявление от Симеон 
Караколев – генерален директор на Сдружение „Рожен – наследство в бъдеще“ за 
отдаване под наем на сграда с дадения в докладната идентификатор, находящ се в 
местност „Кашкавалницата“, с. Момчиловци. Във връзка с депозираното заявление е 
поискано становище на кмета на с. Момчиловци. Предлагам на вашето внимание 
решение, с което се допълва Годишната програма за управление и разпореждане с 
имоти и се дава съгласие Кмета на общината да отдаде под наем чрез публичен търг с 
тайно наддаване дадения имот. 
СЛАВКА КАМЕНОВА: От докладната разбираме, че молбата от това сдружение 
представлява всъщност инвестиционен интерес, но това не означава, за яснота, че този 
имот ще се отдаде под наем точно на това лице. Публичен търг с тайно наддаване, 
всеки може да участва на този търг, след като бъде обявен и проведен по правилата на 
Закона за общинската собственост. Откривам дискусия. Г-н Сабрутев. 
СТЕФАН САБРУТЕВ: Уважаеми г-н кмете, уважаема г-жо председател, уважаеми 
колеги общински съветници, почетни граждани! Искам да взема отношение по 
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въпросната докладна. На пръв поглед всичко изглежда нормално в нея. Свободна 
общинска собственост, която  може да бъде отдадена под наем. Лично аз и в комисиите, 
в които участвах, подкрепих въпросната докладна, защото смятам, че там, където има 
желаещи да наемат общинска собственост, трябва да се отдава под наем, за да 
попълваме огромната дупка в общинския бюджет. До тук всичко добре. Но вчера ме 
потърсиха за среща група жители на Момчиловци с мотиви, че са обезпокоени и 
притеснени от желанието на кмета на общината да отдаде въпросният имот. След 
срещата разгледах подробно и детайлно докладната и материалите по нея и установих 
следното: На нас ни се предлага да разрешим на кмета да проведе търг и да отдаде под 
наем имот от 35 квадрата. Едноетажна сграда с прилежащ терен, но сградата е 
едноетажна само по документи, а дефакто е на два етажа. С което кмета на общината ни 
вкарва в заблуда. Също така на прилежащия терен не е посочена квадратура и няма как 
да посочена, защото няма такава скица на прилежащия терен. Тоест, няма обособен 
прилежащ терен към въпросната сграда. Видно по докладната и приложените 
документи то е ясно за кой се подготвя въпросният търг с тайно наддаване. В кавички 
го казвам „тайно“. И не виждам смисъл той да се провежда. От становището на кмета 
на с. Момчиловци е видно, че е проведена среща с една много малка част от жителите 
на селото. По данни на кмета – 27 човека, което според моите изчисления е около под 2 
% от жителите на с. Момчиловци, което не мисля, че е една представителна извадка за 
желанията на хората. Видно от становището на кмета на с. Момчиловци, на срещата е 
присъствал представител на Община Смолян, лицето Ефрем Велинов. На въпросната 
среща, цитирам: „За нормалното функциониране на постройката бе решено средствата 
от наема на малката хижа да постъпват за поддръжка на голямата сграда. 
Предложението бе направено от г-н Ефрем Велинов.“ Затварям цитата. Не съм против 
средствата да остават за ремонт на хижата, но питам ви, г-н кмете: Кой? Кой е този г-н 
Ефрем Велинов? Каква длъжност заема в Община Смолян, защото в града се говори, че 
той „коли и беси“ в нашата община? Че той се явява редом със зам.-кметовете и 
секретаря на всички ваши оперативки. Едва ли не, той командва и зам.-кметовете, но не 
знам, може и вас. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Агентурата не ви е информирала правилно. 
СТЕФАН САБРУТЕВ: Кой е този човек, г-н кмете? Вашата дясна ръка или нещо 
друго? В качеството на какъв се е явил на въпросната среща в с. Момчиловци? Вие ли 
му дадохте права да обещава и да решава въпроси извън неговата компетенция? 
Благодаря! 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Преди малко, като отдавахме в Стоматологията, не викаме 
всички граждани на Смолян да ги питаме може ли да отдадем стаите. Решава го 
Общинският съвет. На тази среща са отишли всички, които имат някакъв интерес. 27 
човека не са малко от цялото село. Добре, приемате решение да не се отдава и стои да 
се руши. Идете се явете вие и го вземете, г-н Сабрутев, щом е без пари, щом е евтино. 
Аз гарантирам, че търга няма в кавички. Защото такива лесно хвърлени обвинения, това 
го слушаме вече доста време. Защо да е в кавички, нали ще дойдете на търга? Кое ще 
му е в кавички?   
СЛАВКА КАМЕНОВА: Няма място за емоции. Става дума наистина за една ситуация, 
в която ще се проведе търг. По отношение на информацията кой е човекът, не мисля, че 
мястото в такива изказвания да се вкарват подобни определения. 
СТЕФАН САБРУТЕВ: Напротив, г-жо председател! Тука, на тази среща, г-н Ефрем 
Велинов е поел ангажименти от наше име, от името на Общинския съвет. Както г-н 
Мелемов каза преди малко, ние всички гласуваме за Стоматологията. Там е поет 
ангажимент, както виждаме от самото становище на кмета на с. Момчиловци, че 
средствата ще постъпват за ремонт на въпросната голяма сграда – хижа „Момина вода“. 
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Нямам против. А някой може ли да ми каже колко ще бъде наема по тарифите на 
Общината, защото така е упоменато? Като каква се третира въпросната сграда? По 
таблицата, която съм извадил и имам пред мен, според мен наемът ще е 42 лева на 
месец.  И ако мислите, че вие една сграда, около нея има езеро, на два етажа, където 
може спокойно човек да си направи вила, с оградено „Х” квадратни метра, трябва да я 
дадем за 42 лева, ами нека да гласуват колегите общински съветници. Нека тежи на 
тяхната съвест. Благодаря! 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Няма нищо по-публично от договорите на Общината. В 
момента, в който стане факт договора за наем, всички можете да го видите. Въпрос на 
формиране на цена, въпрос на формиране на условия. По отношение на голямата 
сграда, знаете, че и двете сгради са под възбрана, което не е пречка за отдаване под 
наем. Ако някой иска да ги купи, добре дошъл е. Това са сгради, които ще се продадат с 
тежестите. Те се отдават и под наем с тежестта, която е наложена. Има ли други 
изказвания? 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Само искам да добавя още нещо, защото имаше и друг въпрос. 
На оперативката официалната, в понеделник, участват трима заместник-кметове, 
секретаря на общината, председателя на Общинския съвет. Агентурата, пак ви казвам, 
ви подвежда и ви вкарва в интриги. 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Други разисквания има ли? Г-н Иванов, слушам ви. 
заповядайте! 
СТОЯН ИВАНОВ: Става въпрос за търг с тайно наддаване. Който иска, да се явява. Г-н 
Сабрутев да си прати агентурата, да го спечели и да го ползва както иска. За Общината 
е по-важно да влезнат пари и да се развива дейността. Какво правим тука политически 
кой бил, какво бил, кое лице от Общинска администрация? Хубаво, ако го е пратил 
кмета, изпълнил си е ангажимента и точка по въпроса. Какво има толкова? 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Други разисквания има ли? 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Вижте, г-н Сабрутев. Това е било извън работно време, така че 
няма нужда да има нотариално заверено пълномощно. 
СТЕФАН САБРУТЕВ: Разбира се, че няма нужда. 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Не ми е приятно да сваляме дискусията на ниво, което не е за 
тази зала. Г-н Сабрутев, ако имате по същество, по законосъобразност. 
СТЕФАН САБРУТЕВ: Реплика на г-н Стоян Иванов. На мен ми е ясно, че г-н Иванов е 
говорител на г-н кмета от известно време. От както беше стимулиран, както той 
пожела. Обаче дайте да говорим реални неща. Това са реални неща. Кой? Щом задавам 
въпроса „Кой?”, дали ми е вярна агентурата или не, градът говори, г-н Мелемов. 
Вземете и си оправете нещата. За ваше добро го казвам. Не може някой да поема 
ангажимент от името на Общинския съвет на Смолян и да казва едни пари къде ще идат 
и на кого ще се дадат. Това е противозаконно. Г-жа Каменова е юрист, много добре 
знае, че не е законно. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Само секунда. Първо, няма как да бъде там решено какво ще 
се случи с парите. Второ. Г-н Сабрутев, вие тука казвате „Той каза това, казаха онова..” 
Наистина, нивото на Общинския съвет с такива изказвания пада. Вие какво говорят в 
кръчмата, в града ли, нека наистина да се занимаваме с факти, а не кой какво казал, 
какво говорят. 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Аз моля г-н Сабрутев да каже има ли предложение по 
докладната? Какво да се случи с този имот? Имаме свободен общински имот. Какво да 
се направи с този общински имот? Ако искате да го купите, заявете инвестиционен 
интерес. 
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СТЕФАН САБРУТЕВ: Аз нямам желание да го купя и ако се явя на търга да го спечеля, 
ако го спечеля, ще го даря на кметство Момчиловци децата да могат да го ползват там 
по предназначение. 
СЛАВКА КАМЕНОВА: За сметка на общинския бюджет. 
СТЕФАН САБРУТЕВ: Ще следя точно реда как ще се движи, но няма да бъде законно 
и ще ви обясня защо. Обяснете ми, г-н кмете, ако сте чели докладната разбира се, каква 
прилежаща територия ще отдадем на въпросния търг? 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Има норматив за прилежащия терен. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Г-н Сабрутев, в Общината има достатъчно специалисти и 
юристи, инженери. 
СТЕФАН САБРУТЕВ: А защо в момента в докладната ние не знаем колко квадрата 
отдаваме? 48 декара ли отдаваме? Прилежащият терен на тази сграда колко квадрата е, 
г-н Мелемов? 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Какво се изпитваме тука? Не съм ходил там да го видя. 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Има норматив. Моля ви, не отговаряйте, г-н Мелемов. 
СТЕФАН САБРУТЕВ: Няма да се изпитваме. 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Прилежащият терен е нормативно определен по подзаконови 
нормативни актове и той е съответно на квадратурата на сградата. Това е въпрос на 
техника. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Ако има нарушение, има прокуратура, г-н Сабрутев. Давате 
сигнал и за квадратура, за каквото искате. Аз вярвам на юристите, на инженерите, така 
че всичко ще бъде наред. 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Г-н Топов, имате думата. Да не се бърка прилежащ терен с 
други понятия. 
ФИЛИП ТОПОВ: Уважаеми колеги, ще взема отношение по тази точка. Все пак 
процедурата е с тайно наддаване. При условие, че се разреши такова действие от страна 
на Общинската администрация, аз препоръчвам на Общинската администрация в 
условията за търга да бъдат прецезирани тези неща и по-конкретно относно 
прилежащия терен. Прав е г-н Сабрутев. В самите условия на тръжната документация 
да посочим горе-долу колко е прилежащия терен. 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Разбира се. 
ФИЛИП ТОПОВ: В тази връзка още нещо, колеги. Наистина, трябва да знаем какво 
отдаваме под наем. Дали само сградата – да или не? Дали тази сграда наистина е на 
един, на два, на пет етажа, ще се види в самата тръжна документация. И ползвам да 
направя конкретно предложение. Има практика в страната, когато в комисиите, които 
назначава кмета за отдаване под наем ли ще бъде, за продажба на обекти, да се 
включват и общински съветници. Извън тази точка, правя такова предложение, в тези 
комисии кмета да включва някои от нас. Като в първата комисия бих предложил г-н 
Сабрутев да влезе.  
СЛАВКА КАМЕНОВА: Други предложения има ли? Все по атрактивни предложения 
се правят. Благодаря! Ако няма други разисквания, моля да прекратим с вдигане на 
ръка. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА” – 26, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0. 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Прекратяваме разискванията. Режим на гласуване поименно. 
 

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

 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Резултат? 
(Виолета Бояджиева: 15 „за”,  „ против” 10, „ въздържал се” 1.) 
СЛАВКА КАМЕНОВА: С 15 гласа „за”, 10 „против”, „ въздържал се” 1, решението се 
приема. 

 
Общинският съвет на основание  чл.14, ал. 7 и ал.8 от Закона за общинската 

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

 
Р Е Ш Е Н И Е 

№ 161 
 

 І.  Допълва Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска 
собственост за 2016 година приета с Решение № 26/18.12.2015 година на Общински 
съвет Смолян в частта на Приложение 7, т.75  (описание на имотите за отдаване под 
наем ) в изпълнение на чл. 8 , ал. 9 от Закона за общинската собственост, както следва : 

 1. Сграда с  идентификатор 49014.18.71.2, със застроена площ : 35 кв.м. на 
един етаж, предназначение: постройка за допълващо застрояване, разположена в 
поземлен имот с идентификатор  49014.18.71  по к.к. на с. Момчиловци,местност 
Кашкавалницата, актувана с акт за публична общинска собственост   № 1159/11.09.2015 
г. , вписан в сл.по вписвания с акт № 52/том VІ,дело №722 от 2015 г. с вх.№ 
2065/16.09.2015 г. парт.№ 18957,18958,18959 . 
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ІІ. Дава съгласие Кмета на Община Смолян да отдаде под наем чрез публичен 
търг с тайно наддаване сграда с  идентификатор 49014.18.71.2, със застроена площ : 35 
кв.м. на един етаж, предназначение: постройка за допълващо застрояване, разположена 
в поземлен имот с идентификатор  49014.18.71  по к.к. на с. Момчиловци,местност 
Кашкавалницата, актувана с акт за публична общинска собственост   № 1159/11.09.2015 
г. , вписан в сл.по вписвания с акт № 52/том VІ,дело №722 от 2015 г. с вх.№ 
2065/16.09.2015 г. парт.№ 18957,18958,18959 . 

ІІІ.  Минималната цена за отдаване под наем се определя съгласно  Приложение 
№2 от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на 
услуги в община Смолян, Раздел V. Тарифа за определяне на месечния наем за един 
квадратен метър при отдаване под наем на общински имоти. 

 ІV. Упълномощава кмета на община Смолян да проведе публичен търг с тайно 
наддаване за отдаване под наем на горецитираният обект и да сключи договор за наем 
със срок  от 5 години. 
 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Отрицателен вот. 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Отрицателен вот, г-н Кръстанов. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Благодаря ви, г-жо председател! Уважаеми г-н кмете, 
уважаеми колеги и гости! Има едно вътрешно противоречие в самата докладна записка. 
Става дума за сграда, разположена в имот, сграда публична общинска собственост, 
актувана по съответния ред, разположена в имот от 48 декара. В условията, при които е 
поискан този имот, става дума за сградата и имота, а в решението, с което даваме право 
на кмета да обяви този търг, фигурира само сградата. Като че ли се подразбира, че тя 
ще бъде отдадена с прилежащ терен. Като се реши този въпрос, като се изяснят 
окончателно параметрите на имота, който ние предлагаме, аз съм „за” по принцип, 
защото до колкото ми е известно, доста дълго време не се ползва този имот. От колко 
време госпожо? Почти 15-ина години и нагоре. Така ли е? Но така или иначе, няма 
значение. Въпросът е, че тези вътрешни противоречия, които внасят елемент на 
неяснота и разбира се, последващи от това подозрения, като се отстранят, може да 
гледаме този въпрос. Благодаря.  
СЛАВКА КАМЕНОВА: Ще следим процедурата, която ще бъде прецизирана.  
СТЕФАН САБРУТЕВ: Г-жо  председател, искам преброяване.  
СЛАВКА КАМЕНОВА: Моля? 
СТЕФАН САБРУТЕВ: Искам преброяване. Няма 15 гласа. 
СЛАВКА КАМЕНОВА: За да допусна преброяване, моля да се уточните. Какво 
оспорвате? Резултата или процедурата? 
СТЕФАН САБРУТЕВ: Оспорвам гласуването и резултата по гласуването. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Тя стана един цирк. 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Оспорвате резултата. За да се допусне преброяване … 
(Данчо Киряков, от място: Вече има отрицателен вот, трябваше преди това.) 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Съжалявам, но преди отрицателния вот. Не допускам повторно 
гласуване, тъй като не се сочат нарушения нито в процедурата, нито в резултата на 
преброяването.  
(Стефан Сабрутев, от място: Къде са 15-те гласа?) 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Няма оплаквания, категорична съм. Не допускам преброяване 
повторно поради липса на основания за това. 
(Стефан Сабрутев, от място: Ще го обжалвам…) 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Няма нужда да го обжалвате. Нямате и правен интерес да 
обжалвате общинските съветници. Обосновете правният си интерес. Г-н Хаджихристев. 
Процедура. 
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КИРИЛ ХАДЖИХРИСТЕВ: Уважаеми г-н кмет, уважаема г-жо председател! Във 
връзка с докладната записка. 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Отрицателен вот ли? 
КИРИЛ ХАДЖИХРИСТЕВ: Да. Отрицателен вот. 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Отрицателен вот? Тъй като приключихме вече. 
(Михаил Генчев, от място: Вземете думата и на него и да продължаваме нататък.) 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Слушам ви.  
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Стига сте викали, стига сте викали. 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Ще приложа мерките по Правилника и ще ви отстраня от зала 
при последваща забележка, г-н Генчев. Казвам го на микрофон. 
(Филип Топов, от място: За отрицателен вот може.) 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Няма такова нещо.  
КИРИЛ ХАДЖИХРИСТЕВ: Искам да кажа, че явно този търг ще се проведе и явно се 
знае и кой ще го спечели. Но ние ще следим точно какво ще бъде записано в договора. 
Дали ще се използва тази вила точно за арт-център, в който да се обучават деца в 
неравностойно положение от цялата страна от майстори занаятчии на традиционни 
български занаяти. Не знам как ще стане на 35 кв. метра. Най-вероятно ще бъде с 
традиционни български напивания. 
СЛАВКА КАМЕНОВА: След изслушване вота на г-н Хаджихристев, компромисно, 
казвам ви, компромисно ще допусна преброяване, като междувременно, ето връщаме се 
в режим на гласуване, преди гласуването вносителя иска да направи едно изявление. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Моето изявление е, че съм готов да я оттегля. Нека да седи 
така, нека да няма стопанин, нека никой да не я ползва. Готов съм да я оттегля, защото 
съмненията станаха едва ли не, че като я вземе под наем и плаща наем 5 години, това е 
нещо, корупция. Готов съм да я оттегля. Нека седи така.  
(Стоян Иванов, от място: Г-н кмете, има 15 гласа „ за”.) 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Аз допускам и защо се иска преброяване. Някой ще си 
промени мнението. Най-вероятно има и такава постановка. 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Не, не. Просто използва, че г-н Николов беше напуснал залата. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Отдавна съм казал, на всяка цена нищо няма да правим. Щом 
наистина има такива съмнения, аз съм готов да си оттегля тази докладна. Нека 
жителите на Момчиловци, както казва г-н Сабрутев, да бъдат доволни, че ще се руши. 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Може ли да прецизирате, г-н Мелемов, ако я оттеглите, да се 
внесе на следващо заседание. Просто да се отложи разглеждането. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Не, не. Щом има такива тежки съмнения за корупция, я 
оттеглям тотално и приключваме. 
(Разисквания в залата /не се чува/.) 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Г-н Топов. 
ФИЛИП ТОПОВ: По процедура, г-жо председател. Случаят приключи, забравете. Няма 
как нито да прегласуваме повече. Решението е прието с 15 гласа и случаят приключи. 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Съжалявам, за прецизност ще допусна преброяване. 
(Филип Топов, от място: Ама нарушавате…) 
СЛАВКА КАМЕНОВА: За прецизност ще допусна преброяване. То беше поискано. 
Ето, виждате на какво ниво пада работата на Общинския съвет. Изключително 
некоректно. Общински съветник от БСП забеляза, че общински съветник от ГЕРБ 
напусна залата и затова поиска преброяване. Това не е основание. Няма да го допусна. 
Г-н кмете, съжалявам. Приемам, че решението е прието. 
(Данчо Киряков, от място: Може ли едно уточнение, г-жо Каменова?) 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Няма основание да оттегля. Ако някой обжалва, да обжалва. 
Това не е ниво на работа на Общински съвет. 
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ДАНЧО КИРЯКОВ: Вижте, самият аз понякога съм искал прегласуване и винаги 
внимавам, г-н Сабрутев. Това трябваше да го поискате преди обяснението на 
отрицателния вот. 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Да, но тогава беше пълен кворума. 
(Разисквания в залата /не се чува/) 
ДАНЧО КИРЯКОВ: Съгласен съм, г-н Сабрутев, че имате основание да се съмнявате, 
но трябва… 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Не подвиквайте така, г-н Сабрутев. 
ДАНЧО КИРЯКОВ: Трябваше да го поискате преди обяснението на отрицателния вот. 
(Михаил Генчев, от място: Не му давайте…) 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Приключихме с точката. Г-н Мелемов, приключихме с 
точката. Решението е прието. При вас пада тежестта да прецезирате.  
(Разисквания в залата.) 
СЛАВКА КАМЕНОВА: 7 минути почивка. 

 
* * * * * 

 
(След почивката:) 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Последно приканване. Проверка на кворума.  
(Виолета Бояджиева: В залата присъстват 18 общински съветници.) 
СЛАВКА КАМЕНОВА: При 18 общински съветници в залата, налице е законов 
кворум. Продължаваме заседанието. Г-н Аршински искаше процедура между двете 
точки. 
САЛИХ АРШИНСКИ: Уважаема г-жо председател, г-н кмет, съветници, граждани! По 
процедура. Г-жо председател, моля от тук насетне да спазвате Правилника и когато се 
нарушава да налагате предвидените санкции. За подвикване от място и тем подобни 
има регламентирани санкции. Моля да си оставите в къщи кадифените ръкавици. 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Благодаря, г-н Аршински.  
 
 
 ПО ДЕВЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Изкупуване на недвижим поземлен 
имот с планоснимачен № 459, кв. 3 по плана на с. Петково, общ. Смолян на 
основание чл. 199 от ЗУТ във връзка с чл. 33 от ЗС. 

Докладва: Николай Мелемов – кмет на Община Смолян 
 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: В Община Смолян е постъпило заявление от жители на с. 
Петково, с предложение да изкупим техния имот. Към настоящия момент в Община 
Смолян не се предвиждат съответните капиталови вложения за реализиране на 
озеленяване в горепосочения имот. С оглед на това предлагам на Общинския съвет 
решение, с което да откажем да изкупим дадения имот. 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Откривам дискусия. Има ли предложения? Ако няма, моля да 
приключваме разискванията по тази точка. Тя беше разисквана и в комисии. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА” – 22, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0. 
СЛАВКА КАМЕНОВА: С 22 гласа „за”, без „против” и „въздържали се”, прекратяваме 
разискванията. Режим на гласуване поименно. 
 

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

 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Резултат? 
(Виолета Бояджиева: 23 „за”, без „ против”  и  „ въздържали се”.) 
СЛАВКА КАМЕНОВА: С 23 „за”, без „против” и „въздържали се”, решението по т. 9 
се приема. 

 
Общинският съвет на основание чл.21, ал.1 т.8 и ал. 2 от Закона за местното 

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

 
Р Е Ш Е Н И Е 

№ 162 
 

1. Отказва да изкупи  от Данка Георгиева Патева, Лидия Стефанова Хаджиева и 
Васко Стефанов Патев собственият им  недвижим имот – представляващ поземлен 
имот с планоснимачен №459 целия с площ 45 (четиридесет и пет) кв.м., участващ с 
цялата си площ в УПИ І –  озеленяване, при граници: УПИ ІІ – 458,456, имот пл. № 457 
и улична регулация, кв. 3 по действащия устройствен плана на с. Петково, общ. Смолян 
за предлаганата сума за изкупуване в размер  1000,00 (хиляда) лева.  
 

2. Упълномощава Кмета на Община Смолян да издаде необходимия за целта 
документ /писмен отказ/, удостоверяващ отказа на Общинския съвет за изкупуване на 
поземлен имот цитиран в точка 1. 
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ПО ДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Продажба на поземлен имот с 
идентификатор 56455.931.179, образуващ УПИ XІІІ – 931.12, кв. 8 по плана на с. 
Писаница, общ. Смолян. 

Докладва: Николай Мелемов – кмет на Община Смолян 
 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: В Община Смолян е постъпило заявление от Генка Плеснева и 
Петър Плеснев за закупуване на поземлен имот, описан в докладната, с площ 293 кв. м., 
с. Писаница, общ. Смолян. Пазарната стойност по оценка на правоспособен оценител е 
2 912 лв. без ДДС. Моля за вашето решение. 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Дискусия? Има ли предложения? Ако няма, моля да прекратим 
тази част от работата ни. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА” – 23, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0. 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Прекратяваме разискванията. Режим на гласуване поименно. 
 

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

 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Резултат? 
(Виолета Бояджиева: 23 „за”,  без „ против”  и  „ въздържали се”.) 



33 
 

СЛАВКА КАМЕНОВА: С 23 гласа „за”, без „против” и „въздържали се”, решението по 
т. 10 се приема.  

 
Общинският съвет на основание чл. 8, ал. 9  и чл. 35, ал. 3 от Закона за 

общинската собственост във връзка с чл. 47 от Наредбата за реда за придобиване, 
управление и разпореждане с общинско имущество  и чл. 21, ал.1, т. 8 и ал.2 от Закона 
за местното самоуправление и местна администрация прие 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

№ 163 
 

1. Допълва Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска 
собственост за 2016 година приета с Решение № 26/18.12.2015 година на Общински 
съвет Смолян в Приложение № 2 – Разпоредителни сделки на основание 35, ал. 3 от 
Закона за общинската собственост, допълва поземлен имот с идентификатор 
56455.931.179 (пет, шест, четири, пет, пет, точка, девет, три, едно, точка, едно, седем, 
девет) с площ 293 (двеста деветдесет и три) кв.м., начин на трайно ползване: Ниско 
застрояване (до 10m), трайно предназначение на територията: урбанизирана, образуващ 
в УПИ ХІІІ-931.12, кв. 8 по плана на  с. Писаница, общ. Смолян, при граници: 
56455.931.9503, 56455.931.13. 56455.931.11, 56455.931.180, актуван с Акт за частна 
общинска собственост № 1856/26.02.2016 год. 

2. Дава съгласие Община Смолян да продаде на Генка Христова Плеснева и 
Петър Стефанов Плеснев поземлен имот с идентификатор 56455.931.179 (пет, шест, 
четири, пет, пет, точка, девет, три, едно, точка, едно, седем, девет) с площ 293 (двеста 
деветдесет и три) кв.м., начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10m), трайно 
предназначение на територията: урбанизирана, образуващ в УПИ ХІІІ-931.12, кв. 8 по 
плана на  с. Писаница, общ. Смолян, при граници: 56455.931.9503, 56455.931.13. 
56455.931.11, 56455.931.180, актуван с Акт за частна общинска собственост      № 
1856/26.02.2016 год.,  на стойност  2 912 (две хиляди деветстотин и дванадесет) лева без 
ДДС. 

3. Упълномощава Кмета на Община Смолян да извърши необходимите действия 
по изпълнение на горното решение. 
 
 
ПО ЕДИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Изразяване на съгласие за 
ползване на каптирани естествени извори, разположени в поземлен имот с 
идентификатор 05414.4.146, стопанисван от община Смолян, с начин на трайно 
ползване: пасище с храсти, трайно предназначение на територията: селско 
стопанство по КВС на с. Бориково, община Смолян. 

Докладва: Николай Мелемов – кмет на Община Смолян 
 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: В Община Смолян е постъпило заявление от „Хайтови сие” 
ООД, гр. София, който е собственик на бивша гранична застава „Бориково”. В него 
дружеството описва намеренията си за реконструиране на заставата и изграждане на 
обект „База за отдих”. За самостоятелно питейно-битово водоснабдяване на обекта 
възнамерява да ползва вода от съществуващите два броя каптирани извори, които се 
намират в поземлен имот, стопанисван от Община Смолян. За да продължи 
процедурата с Басейнова дирекция е необходимо вашето съгласие за ползване на двата 
извора за питейно-битово водоснабдяване на обекта. Освен това за имотите, 
собственост на Общината е нужно да се подпише и завери декларация за съгласие със 
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забраните и ограниченията, посочени в Наредба № 3 за условията и реда за проучване, 
проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около 
водоизточниците. Затова моля за вашето решение. 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Откривам дискусия. В хода на работа на комисиите беше 
изяснена последващата процедура. Ще подлежи на контрол дали тези източници се 
ползват от населението. Нямаме някакви допълнения. Ако няма разисквания, моля да 
прекратим тази фаза от работата по вземане на решението. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА” – 24, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0. 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Прекратяваме разискванията. Режим на гласуване поименно. 
 

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

 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Резултат? 
(Виолета Бояджиева: 25 „за”, без „ против” и „ въздържали се”.) 
СЛАВКА КАМЕНОВА: С 25 гласа „за”, без „против” и „въздържали се”, решението по 
т. 11 се приема. 

 
Общинският съвет на основание   чл. 21, ал.1, т. 8 и ал.2 от Закона за местното 

самоуправление и местна администрация, във връзка с чл. 52, ал.1, т.3, буква „Б“ и чл. 
60, ал.6, т.2 от Закона за водите прие 
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Р Е Ш Е Н И Е 
№ 164 

 
1. Дава съгласие на „Хайтови – сие“ ООД, гр. София с ЕИК 115501107, 

собственик на бивша гранична застава „Бориково“, разположена в поземлен имот с 
идентификатор 05414.3.18 по КВС на с. Бориково, община Смолян, за ползване на 
каптирани естествени извори КЕИ „Посек 1“ и „Посек 2“, в поземлен имот с 
идентификатор 05414.4.146, целия с площ 22.994 дка, стопанисван от община Смолян, с 
начин на трайно ползване: пасище с храсти, трайно предназначение на територията: 
селско стопанство по КВС на              с.Бориково, община Смолян, за самостоятелно 
питейно – битово водоснабдяване.  

2. Упълномощава Кмета на общината да издаде необходимия за целта документ  
/декларация/ по чл. 60, ал.6, т.2 от Закона за водите с която община Смолян като 
собственик на поземлени имоти: идентификатор 05414.4.146 с площ 22.994 дка, с начин 
на трайно ползване пасище с храсти и засегната площ 19.618 дка и идентификатор 
05414.0.57 с площ 2.233 дка, с начин на трайно ползване полски път и засегната площ 
0.817 дка по КВС на с. Бориково, община Смолян,  попадащи в границите на пояс II и 
III на проектираната санитарно – охранителна зона около подземни водоизточници - 
КЕИ „Посек 1“ и „Посек 2“, ползвани за самостоятелно питейно – битово 
водоснабдяване от „Хайтови – сие“ ООД, гр. София с ЕИК 115501107, е запозната със 
забраните и ограниченията, определени в наредба по чл. 135, ал.1, т.6 от Закона за 
водите (Наредба №3 за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и 
експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и 
съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на 
минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди –
ДВ бр.88/2000г.). 
 
 
ПО ДВАНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Предоставяне правото на 
ползване на земи от общинския поземлен фонд на Община Смолян, находящи се в 
землището на гр. Смолян на земеделски стопани, отглеждащи пасищни 
селскостопански животи, на основание чл. 26 от Закона за собствеността и 
ползването на земеделските земи. 

Докладва: Николай Мелемов – кмет на Община Смолян 
 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Имате думата, г-н Мелемов. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: В Общинска администрация са постъпили две заявления от 
земеделски производители – животновъди от гр. Смолян с искания за предоставяне 
безвъзмездно правото на ползване на земи от общинския поземлен фонд на Община 
Смолян, находящи се в землището на гр. Смолян, на основание чл. 26 от Закона за 
собствеността и ползването на земеделските земи. Описани са по-долу в докладната. 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Откривам дискусия. Има ли предложения, разисквания? Ако 
няма, моля да прекратим разискванията. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА” – 24, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0. 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Прекратявам разискванията. Поименно гласуване. 
 

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

 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Резултат? 
(Виолета Бояджиева: 24 „за”,  без „ против”  и „ въздържали се”.) 
СЛАВКА КАМЕНОВА: С 24 „за”, без „против” и „въздържали се”, решението по т. 12 
се приема. 

 
Общинският съвет на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2  от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл.26 от Закона за собствеността и 
ползването на земеделските земи и във връзка с § 1, т. 2 от допълнителните разпоредби 
на Наредбата за определяне на критериите за необлагодетелстваните райони и 
териториалния им обхват прие 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

№ 165 
 
І. Дава съгласие за предоставяне безвъзмездно правото на ползване на земи от 

общинския поземлен фонд на Община Смолян, за срок от три години находящи се в 
землището на гр. Смолян  на земеделски стопани, притежаващи пасищни 
селскостопански животни, както следва: 

1. Владимир Митков Хаджов, да ползва: 
- имот с идентификатор 67653.139.25 с площ 71,184 декара, с начин на -трайно 

ползване - пасище, трайно предназначение на територията – земеделска;  
- имот с  идентификатор 67653.2.536 с площ 15,896 декара, с начин на трайно 

ползване-пасище, трайно предназначение на територията-земеделска, имот с  
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идентификатор 67653.29.64 с площ 16,064 декара, с начин на трайно ползване-пасище, 
трайно предназначение на територията-земеделска. 

2. Светла Иванова Хаджова, да ползва: 
- имот с идентификатор 67653.4.680 с площ 21.044 декара, с начин на трайно 

ползване-ливада, трайно предназначение на територията - земеделска,   
-  имот с  идентификатор 67653.426.7 с площ 24.302 декара, с начин на трайно 

ползване-пасище, трайно предназначение на територията-земеделска. 
 
     ІІ.Упълномощава Кмета на Община Смолян да сключи договори за 
безвъзмездно ползване за срок от три години с определените по І точка лица. 
 
 
ПО ТРИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Предоставяне на общински 
поземлен фонд на основание § 27, ал. 2, т. 1 от Преходните и заключителни 
разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и 
ползването на земеделските земи /ЗИДЗСПЗЗ/. 

Докладва: Николай Мелемов – кмет на Община Смолян 
 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: В Община Смолян е постъпило искане от Общинска служба 
по земеделие – Смолян за предоставяне на земи от общински поземлен фонд попадащи 
под разпоредбите на чл. 19, ал. 1 от Закона за собствеността и ползването на 
земеделските земи. По-долу са описани всичките имоти. 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Откривам дискусия. Има ли предложения? Преписката е 
разгледана. Ако няма, да гласуваме и да прекратим разискванията. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА” – 23, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0. 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Прекратяваме разискванията. Режим на гласуване поименно. 
 

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

 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Резултат? 
(Виолета Бояджиева: 23 „за”, без „ против”  и „ въздържали се”.) 
СЛАВКА КАМЕНОВА: С 23 „за”, без „против” и „въздържали се”, решението по т. 13 
се приема. 

 
Общинският съвет на основание чл.21, ал. 1, т. 8 и ал. 2  от Закона за местното 

самоуправление и местната  администрация, §27, ал. 2, т. 1 от Преходните и 
заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за 
собствеността и ползването на земеделските земи прие 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

№ 166 
 
І. Дава съгласие поземлен имот с идентификатор 69345.9.274, местност 

„Испашата”, с площ 2253 кв.м., трайно предназначение на територията – земеделска,  
начин на трайно ползване – пасище, находящ се в землището на с. Стойките, общ. 
Смолян, да бъде предоставен на Общинска служба по земеделие – Смолян за 
постановяване на решение за възстановяване правото на собственост на наследници на 
Георги Метексов Енев. 
 
 
ПО ЧЕТИРИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Изразяване на 
предварително съгласие, необходимо за одобряване на ПУП за обект: „План-схема 
– МВЕЦ „ЧИНАРА”, гр. Смолян”. 

Докладва: Николай Мелемов – кмет на Община Смолян 
 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Уважаеми дами и господа общински съветници! Един път 
беше отхвърлено, но има постъпило отново заявление и аз съм длъжен да го представя 
на вашето внимание. Няма какво да добавя. 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Откривам дискусия. Моля уважаемите съветници, ако 
прецените, да дадем думата, имаме заявено в началото, преди гледането на тази точка, 
на Анна Алекова, жител на града във връзка с тази точка. Ако не възразявате. Имате ли 
съгласие да я допуснем за изслушване? Не възразявате. Г-жо Алекова, заповядайте на 
микрофон. 
АННА АЛЕКОВА – жител на гр. Смолян: Благодаря! Г-н кмете, господа съветници! 
Искам да ви запозная обстойно, говоря от мое име и от името на всички живущи в 
квартала до Автогарата в гр. Смолян. Вече от години наред ни тормозят с този ВЕЦ. 
2001-ва година Куцев искаше, дори беше започнал и подпорна стена беше направил. 
Същата вече е оронена, а камо ли ако беше построено нещо. Всички недоумяваме защо 
след като декември месец проектът му, желанието му  да строи се отхвърли, защо 
трябва да се поставя отново този въпрос. Ние не сме били против дали този съдружник 
е един или двама. Това нас не ни интересува. Ние искаме веднъж за винаги да се спре 
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от тази мания да се източват неправомерно европейски средства. Като става въпрос, а 
тука се касае за стотици хиляди европейски средства. Той с цената да ги вземе, иска да 
рискува живота на стотици хора. Нека си припомним какво стана в кв. Аспарухово 
преди две години. Там беше едно сухо дере, а тука става въпрос за много по-лоша 
обстановка. Намираме се в квартала, в началото, в основата на най-голямото свлачище 
в България. И това е публикувано още от 1982 година.  
СЛАВКА КАМЕНОВА: Моля ви, по принцип за 3 минути, накратичко кажете. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Вие сте „против”. 
АННА АЛЕКОВА: Непрекъснато се получават свлачища. 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Поддържате и писмените жалби. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Г-жо, смятам, че всички ви разбраха. Аз само ще отговоря на 
въпроса защо го внасям пак. Тука вече субектът, която го внася е различен – първото. 
АННА АЛЕКОВА: Не ни интересува. 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Изслушайте, г-жо Алекова. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Все пак аз съм длъжен, тъй като по закон Общинският съвет 
се разпорежда. Аз съм длъжен да го внеса, но не вземам отношение, както виждате. 
АННА АЛЕКОВА: Ясно, г-н кмете. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Смятам, че ви разбраха общинските съветници. 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Достатъчно, г-жо Алекова. 
АННА АЛЕКОВА: Аз говорих с доц. Ангелов, който се занимава със земетресения… 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Г-жо Алекова, ще си позволя да ви прекъсна с уговорката, че 
предстои, ако евентуално Общинският съвет даде съгласие, предстои една много 
подробна процедура. Ще се проверяват и геофизичните дадености на терена. Така че не 
мисля, че вашите интереси ще бъдат застрашени. Просто изчакайте. Ние сме запознати 
с жалбата. Ако не възразявате, да преминем по-нататък. 
АННА АЛЕКОВА: Доцент Ангелов каза, че всяка намеса ще струва животи в бъдеще. 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Разбрах. Благодаря ви, г-жо Алекова. 
АННА АЛЕКОВА: А камо ли да има някакво земетресение, половината град ще отиде. 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Седнете и изчакайте да чуете и съветниците. Предполагам, че 
колегите съветници ще вземат отношение. 
АННА АЛЕКОВА: Вие сте избрани от народа и трябва за народа да мислите, а не че 
някой ще вземе половин милион средства… 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Благодаря ви! 
АННА АЛЕКОВА: … да се застраши на нашите внуци живота им. 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Някой ще вземе ли отношение? Г-жо Язова. 
ПЕТЯ ЯЗОВА: Ще си позволя да кажа нещо по повод на предварителното съгласие за 
ПУП-а. Законосъобразно е да го позволим. Строителството в свлачищни райони, вие ме 
изпреварихте малко, се позволява от МРРБ и предстои една наистина сложна 
процедура да бъде то разрешено със съответните условия за строителство в свлачищен 
район. Призовавам всеки да гласува по съвест и по законосъобразност. 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Благодаря, г-жо Язова. Има ли други желаещи да вземат 
отношение? Г-н Кръстанов. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Благодаря ви, г-жо председател! Уважаеми колеги, 
уважаеми г-н кмете, уважаеми гости! Мини ВЕЦ е елемент на инженерната 
инфраструктура в града и за тези, които не са широко информирани по този въпрос, 
искам да отбележа, че в Смолян има мини ВЕЦ, която е четири пъти по-мощна от тази, 
която се предлага сега да се строи. Мини ВЕЦ в Устово, строена през 60-те години е 
750 киловата. При вземането на необходимите инженерно-технически предпазни 
мерки, практически могат да бъдат отстранени всички рискови опасения от каквито и 
да е неблагоприятни последици за населението. Иска ми се също така да кажа, че тази 
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ВЕЦ, с която до колкото се запознах, е 200 киловата, като мощност  тя е мини ВЕЦ, не 
се изгражда вече и никоя ВЕЦ не се изгражда с европейски средства или с 
допълнително или частично съфинансиране от Европейския енергиен фонд или 
Европейския фонд за енергийна ефективност. Има обаче едно обстоятелство, което 
според мен трябва да се подчертае. Обстоятелството, че много голяма част от 
гражданите на Смолян, живеещи в непосредствена близост до предлаганото 
съоръжение, което трябва да се изгради, не са убедени и са притеснени, че то ще донесе 
рискови опасности за тях. И на мен все ми се струва, че ние не можем да отчетем този 
факт. Хидротехническите строители, които в нашата страна се ползват с много голяма 
репутация, могат да гарантират с един проект, че едно такова съоръжение може да бъде 
безопасно. Но подчертавам, нашите съграждани не са убедени, че то може да бъде 
такова. Много трудно ни е да решим как да процедираме в случая, защото инж. Петя 
Язова е 100 % права. След нашето предварително допускане на инвестиционното 
намерение има няколко много солидни инстанции контролни, които ще се произнесат 
по отношение на риска, безопасността, геозащита Перник заедно с МРРБ по отношение 
на факта, че то се строи в зоната на най-голямото действащо свлачище в България. 
2 850 000 кубически метра, което почва от Смолянски езера и клина продължава в 
горната част на нашия град. Всичко това, заедно с допълнителните изследвания и 
проектни защити и ангажименти, ще може да отговори на въпроса: Е ли то опасно? 
Едновременно с това, искам да подчертая, че една от най-големите ВЕЦ-ове по 
течението на р. Чая се намира в Асеновград, в града. С тия двете големи тръби, които 
сте забелязали, сигурен съм, всеки от вас, който е пътувал Пловдив – Смолян, вижда 
едни две много големи тръби, които слизат от планината и влизат в града. Това е ВЕЦ 
„Асеница 2”. Има още една ВЕЦ там. Аз имам близки, които живеят до мини ВЕЦ-а в 
Устово. Трябва да ви уверя, че бученето на реката даже в спокойните дни се чува по-
силно, от колкото примерно шума от някаква балансирана водна торбина, каквито и 
сега и за в бъдеще се произвеждат – съвършени. Аз споделям становището, което беше 
изказано преди малко от инж. Язова. Отчитайки интересите на нашите граждани, 
едновременно с това техническите възможности и защити и функцията на органите, 
които по закон са задължени да следят за това да бъдат съхранени правата на 
гражданите, техния живот и спокойствие. Ще се произнеса да призова колегите да 
гласуват по съвест. 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Благодаря, г-н Кръстанов. Има ли други? Г-н Аршински. 
САЛИХ АРШИНСКИ: Уважаема г-жо председател, г-н кмет, съветници и граждани! 
Нищо от месец декември, освен субекта, който от ООД е станал ЕООД, не е променено. 
В частен разговор посъветвах инвеститора да намери начин да комуникира с жителите 
на квартала, за да ги убеди в своята  правота техническа. По това, което чувам, и по 
реакцията на нашата местна партийна организация не е сторено. На второ място. Да, 
вярно е, нещата, съгласен съм с инж. Язова, стоят по законосъобразност, но освен по 
законосъобразност, ние трябва да отчитаме и мнението на живущите. Инж. Кръстанов е 
прав, че има други такива ВЕЦ-ове с доста по-голяма мощност, само че те са строени 
във време, в което знаете, че мнението на обикновения гражданин е нямало никакво 
значение. Така че не виждам с какво ситуацията е променена освен това, че ООД-то е 
станало ЕООД, за да има някакъв повод за внасяне. Аз също ще призова да се гласува 
по съвест, но смятам, че трябва да се отчитат настроенията поради нежеланието или 
възможността на инвеститора да комуникира с тези хора. При положение, че на него му 
предстои дълга процедура, как смята да я извърви? Като ТЕЦ „Устово”? Аз не мисля, 
че града и квартала имат нужда от подобно напрежение. Благодаря! 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Други изказвания има ли? Анита Чолакова. 
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АНИТА ЧОЛАКОВА: Аз ще гласувам „против” това предложение, защото веднъж е 
отхвърлено и друго не е променено като обстоятелство освен правната форма – от ООД 
в ЕООД. Срещу изграждането на тази малка водна централа са се подписали повече от 
60 човека. Ние тук не сме съд, за да решаваме само по законосъобразност. По принцип 
съм съгласна с колежката Петя Язова, но ние трябва дадем своя глас и по 
целесъобразност. Аз смятам, че трябва да се съобразим с волята на тези 60 човека, 
които са ни изпратили жалба още първия път и най-коректно е да го направим сега, на 
този ранен етап, за да не даваме лъжлив сигнал към инвеститора. Тези хора реагират 
остро още от самото начало на това инвестиционно намерение. Ако сега го одобрим, 
злината ще е двойна. Едно, че стъпваме върху волята на тези 60 човека и казваме: „вие 
сте без значение за нас”. Второ, при влязло в сила решение, инвеститорът ще продължи 
да влага средства, ще продължи да върви по процедурите и да изгради централата. 
Напрежението обаче на тези 60 човека няма да се уталожи ей-така внезапно. Един ден 
те ще скочат срещу нас и ще ни искат сметка, защото сме дали „зелена” светлина и ще 
са прави. Тогава пък инвеститорът също може да скочи срещу нас и ще каже: Вие защо 
ми дадохте тогава да строя, след като не можете да потушите този бунт?”. Тогава и той 
ще е прав. Само ние ще сме виновни. Аз разбирам причините и мотивите на кмета, 
които са го накарали да го внесе повторно, в това число и човешките такива. Ползата от 
нашето одобрение ще е по-малка от вредата, която то ще нанесе занапред. 
Единственото, което ще ме накара да дам положителен вот е ако инвеститорът събере 
тези хора, които протестират и ги убеди, че с нищо няма да им пречи като техен бъдещ 
съсед. Предлагам да отложим тази точка за следващо заседание, да дадем време на 
инвеститора да се срещне с хората и да ги убеди в своята правота. Тогава с удоволствие 
бих подкрепила неговото намерение. Благодаря за вниманието! 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Ако няма други изказвания, да прекратим разискванията. 
Който е съгласен, моля да прекратим разискванията. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА” – 26, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0. 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Прекратяваме разискванията. Процедурно, трябва да гласуваме 
предложението на общинският съветник Анита Чолакова за отлагане вземането на 
решение по този въпрос, макар че с оглед активността на молителя… Но така или иначе 
е направено предложение за отлагане на решението… Кажете, г-н Топов. 
ФИЛИП ТОПОВ: По процедура не е необходимо да гласуваме това предложение. 
Просто нека да гласуваме, защото при условие, че тази докладна записка е разгледана 
на комисиите, има становища, има изказвания и прочие, единствената възможност е 
тука вносителят би могъл да я оттегли. Затова нека да не гласуваме. Аз правя контра 
предложение да не се гласува предложението на колежката и да минем в режим на 
гласуване. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Аз нямам намерение да оттеглям. 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Момент сега. На основание чл. 66… 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Нямам намерение да оттегля, поради простата причина, че 
наистина той е имал възможност да ги убеди и до сега да го е направил.  
СЛАВКА КАМЕНОВА: На забележката на г-н Топов репликирам с Правилника. Г-н 
Топов, на основание чл.81 от Правилника, гласуването се извършва по следния ред: 
първо предложение за отхвърляне, предложение за отлагане, предложение за 
заместване, предложение за поправки на обсъждан текст, предложение за допълнение, 
основното предложение. Подлагам на гласуване… Преди това г-н Кръстанов. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: В подкрепа на цитата от Правилника, уважаеми колега! 
Беше направено предложение за гласуване за отлагане. Вие правите предложение да не 
гласуваме предложението за отлагане. Сега аз правя пък предложение да не гласуваме 
вашето предложение. Моля ви се! 
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СЛАВКА КАМЕНОВА: Който е съгласен да отложим разглеждането на 
предложението, моля да гласува. Подлагам на гласуване предложението на г-жа 
Чолакова да отложим разглеждането на предложението на кмета на община Смолян… 
(Димитър Кръстанов, от място: За отлагане…) 
СЛАВКА КАМЕНОВА: За отлагане на точката. Които са „за” отлагане… 
(Димитър Кръстанов, от място: Формулирайте го.) 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Който е „за” отлагане на разглеждането на предложението на 
г-н кмета … 
(От залата: На г-н кмета или на г-жа Чолакова?) 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Нейното предложение за отлагане на гласуването по точката. 
Кратко и ясно. 
(Димитър Кръстанов, от място: Това е друг въпрос.) 
ГЛАСУВАХА: „ЗА” – 8, „ПРОТИВ” – 11, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 7. 
СЛАВКА КАМЕНОВА: 8 „за”, 11 „против”, 7 „въздържали се”. Не се приема 
предложението за отлагане. Режим на гласуване поименно по предложението на кмета 
за изразяване на предварително съгласие. По основното предложение. 
 

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

 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Резултат? 
(Виолета Бояджиева: 3 „ за”, „ против” 9, „ въздържали се” 14.) 
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СЛАВКА КАМЕНОВА: С 3 гласа „за”, 9 „против” и 14 „въздържали се”, не се приема 
решението.  

 
 
 
 
 
 
Общинският съвет поради неизпълнено условие на чл. 27, ал. 4 от Закона за 

местното самоуправление и местната администрация прие 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
№ 167 

 
1. Не приема предложението на кмета на Община Смолян за изразяване на 

предварително съгласие, необходимо за одобряване на ПУП за обект: „План-схема – 
МВЕЦ „ЧИНАРА“, гр. Смолян“ 
 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Кажете, г-н Киряков. 
ДАНЧО КИРЯКОВ: Вземам процедурно предложение да направя, което съм го правил 
преди 4 години. Г-н кмете, 21-ви век сме. Дайте дистанционни такива като за гараж и 
да гласуваме с два бутона – „за” и „против”. 
(Димитър Кръстанов, от място: А, не.) 
СЛАВКА КАМЕНОВА:  Говорим за електронно гласуване. 
ДАНЧО КИРЯКОВ: Г-н Кръстанов… 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Ама тогава все пак трябва да има и табло. 
ДАНЧО КИРЯКОВ. Да, да. Разбира се. Да се вижда, че Данчо Киряков е гласувал „за” 
или „против”. 
СЛАВКА КАМЕНОВА: В процедура сме на обсъждане. 
ДАНЧО КИРЯКОВ: Колко време губим. Виждате колко много гласувания има 
Общинският съвет поименно. 
СЛАВКА КАМЕНОВА: В процедура сме на обсъждане, г-н Киряков, на това 
предложение на Общинския съвет за електронно гласуване. В момента преговаряме с 
финансистите на Общината и юристите до колко няма да влезнем в противоречие със 
закона.  
(Разисквания в залата /говорят вкупом, не се чува/.) 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Г-н Кръстанов, моля ви. Да стегнем дисциплината. По точка 15 
продължаваме. Изчерпахме дебата. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Нищо не сме изчерпали. Разчитате на моята 
добронамереност? Добре.  
СЛАВКА КАМЕНОВА: Г-н Кръстанов, по предходната точка искате да обясните 
положителен вот или? 
(Димитър Кръстанов, от място: Процедура.) 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Процедура. Кажете хайде, не сме в нарушение. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Не можете да ми откажете думата по процедура. Вие го 
знаете прекрасно. Колегите също. 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Слушам ви, г-н Кръстанов. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Тъй като г-н Киряков говори по процедурата и аз искам да 
му кажа нещо. Гласуването с бутони като на дистанционно, скрива реално вота на 
всеки общински съветник от публиката. А нашите заседания са публични. 
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СЛАВКА КАМЕНОВА: Това не е процедура. Това е дискусия извън процедурата. 
Моля ви, г-н Кръстанов. Разбрахме. Продължаваме по т. 15. 
(Разисквания в залата /не се чува/). 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Наистина е наложително, искам да ви кажа, обучението на 
общинските съветници по прилагане на Правилника.  
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Ако направим това, ще кажат, че се харчат обществени пари. 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Ще го направим безплатно. 
 
 
ПО ПЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Разрешение за изработване на 
Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване на поземлен имот с 
идентификатор 67653.560.13 в местност „Герзовица”, землище на гр. Смолян. 

Докладва: Николай Мелемов – кмет на Община Смолян 
 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Откривам дискусия. Има ли предложения, разисквания? Ако 
няма, моля да гласуваме за прекратяване на разискванията. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА” – 26, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0. 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Прекратяваме разискванията. В режим на гласуване – явно 
гласуване, с вдигане на ръка. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА” – 26, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0. 
СЛАВКА КАМЕНОВА: С 26 гласа „за”, без „против” и „въздържали се”, решението по 
т. 15 се приема. 
 

Общинският съвет на основание чл. 21, ал.1, т.11 от ЗМСМА във връзка с чл. 
124а, ал.1 и ал.2 от ЗУТ и чл. 124б, ал.1 от ЗУТ прие 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

№ 168 
 

          1. Разрешава изработването на проект за Подробен устройствен план - План за 
регулация и застрояване на поземлен имот с идентификатор 67653.560.13 в местност 
„Герзовица”, землището на гр. Смолян, със следните параметри – устройствена зона 
Пп, височина на застрояване до 10 метра, плътност на застрояване до 50%, кинт до 1.5, 
озеленяване – мин.20%. 

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

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

2. Одобрява задание за изработване за Подробен устройствен план  - План за 
регулация и застрояване на поземлен имот поземлен имот с идентификатор 
67653.560.13 в местност „Герзовица”, землището на гр. Смолян .  
     
Приложение: Задание за изработване за Подробен устройствен план - План за 
регулация и застрояване на поземлен имот с  идентификатор 67653.560.13 в местност 
„Герзовица”, землището на гр. Смолян. 
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ПО ШЕСТНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Разрешение за изработване 
на Подробен устройствен план – План за застрояване за част от поземлен имот с 
идентификатор 49014.8.63 в местност „Свети Атанас”, землище на с. Момчиловци. 

Докладва: Николай Мелемов – кмет на Община Смолян 
 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Няма какво да добавя. 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Вносителят поддържа докладната. Разисквания? Ако няма, 
моля да прекратим разискванията.  
ГЛАСУВАХА: „ЗА” – 26, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0. 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Прекратяваме разискванията. Режим на явно гласуване. Който 
е „за” това предложение, моля да гласува с вдигане на ръка. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА” – 26, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0. 
СЛАВКА КАМЕНОВА: 26 гласа „за”, без „против” и „въздържали се”. Приема се 
решение по т. 16.  

 
Общинският съвет на основание чл. 21, ал.1, т.11 от ЗМСМА във връзка чл. 

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

Р Е Ш Е Н И Е 
№ 169 

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

застрояване за част от поземлен имот с идентификатор 49014.8.63 в местност „Свети 
Атанас”, землище на с. Момчиловци, със следните параметри – устройствена зона Ти, 
височина на застрояване до 38 метра, плътност на застрояване до 40%, кинт до 0.8, 
озеленяване – мин.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 с. Момчиловци и изработен в М 1:1000. 

2. Одобрява задание за изработване за Подробен устройствен план  - План за 
застрояване за част от поземлен имот с идентификатор 49014.8.63 в местност „Свети 
Атанас”, землище на с. Момчиловци.  

 
Приложение : Задание за изработване за Подробен устройствен план - План за 
застрояване за част от поземлен имот с идентификатор 49014.8.63 в местност „Свети 
Атанас”, землище на с. Момчиловци. 
 
 
ПО СЕДЕМНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Разрешение за изработване 
на Подробен устройствен план – План за застрояване за част от поземлен имот с 
идентификатор 69345.13.452 в местност „Кайковска могила”, землище на с. 
Стойките. 

Докладва: Николай Мелемов – кмет на Община Смолян 
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СЛАВКА КАМЕНОВА: Отново предложение за разрешение за изработване на 
Подробен устройствен план за местността „Кайковска могила”. Отново същия заявител. 
Имате ли какво да добавите, г-н Мелемов? 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Няма какво да добавя. 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Разисквания? Ако няма, моля да прекратим разискванията. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА” – 24, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0. 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Прекратяваме разискванията. Режим на явно гласуване. Който 
е „за” това решение, моля да гласува. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА” – 24, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0. 
СЛАВКА КАМЕНОВА: С 24 гласа „за”, без „против” и „въздържали се”, решението по 
т . 17 се приема. 

 
Общинският съвет на основание чл. 21, ал.1, т.11 от ЗМСМА във връзка с чл. 

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

Р Е Ш Е Н И Е 
№ 170 

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

застрояване за част от поземлен имот с идентификатор 69345.13.452 в местност 
„Кайковска могила”, землище на с. Стойките, със следните параметри – устройствена 
зона Ти, височина на застрояване до 38 метра, плътност на застрояване до 40%, кинт до 
0.8, озеленяване – мин.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 с. Стойките и изработен в М 1:1000. 

2. Одобрява задание за изработване за Подробен устройствен план  - План за 
застрояване за част от поземлен имот с идентификатор 69345.13.452 в местност 
„Кайковска могила”, землище на с. Стойките.       

 
 Приложение: Задание за изработване за Подробен устройствен план - План за 
застрояване за част от поземлен имот с идентификатор 69345.13.452 в местност 
„Кайковска могила”, землище на с. Стойките. 
 
ПО ОСЕМНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Разрешение за изработване 
на Подробен устройствен план – План за застрояване за част от поземлен имот с № 
001568 в местност „Борцето”, землище на с. Славейно. 

Докладва: Николай Мелемов – кмет на Община Смолян 
 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Аналогично предложение за местността „Борцето”, землище с. 
Славейно. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Няма какво да добавя. 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Разисквания? Дискусия? Няма. Който е съгласен да прекратим 
тази част от работата по вземане на решение, моля да гласува. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА” – 24, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0. 
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СЛАВКА КАМЕНОВА: Прекратяваме разискванията. Режим на гласуване явно. Който 
е „за” подкрепяне на това решение, моля да гласува. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА” – 24, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0. 
СЛАВКА КАМЕНОВА: С 24 гласа „за”, без „против” и „въздържали се”, приемаме 
решението по т. 18. 

 
 
 
 

Общинският съвет на основание чл. 21, ал.1, т.11 от ЗМСМА във връзка с 
чл.124а, ал.1 от ЗУТ и чл. 124б, ал.1 от ЗУТ прие 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

№ 171 
 

1. Разрешава изработването на проект за Подробен устройствен план - План за 
застрояване за част от поземлен имот с №001568 в местност „Борцето”, землище на с. 
Славейно , със следните параметри – устройствена зона Ти, височина на застрояване до 
38 метра, плътност на застрояване до 40%, кинт до 0.8, озеленяване – мин.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 
картата на възстановената собственост на с. Славейно и изработен в М 1:1000. 

2. Одобрява задание за изработване за Подробен устройствен план  - План за 
застрояване за част от поземлен имот с №001568 в местност „Борцето”, землище на с. 
Славейно.       
 

Приложение: Задание за изработване за Подробен устройствен план - План за 
застрояване за част от поземлен имот с №001568 в местност „Борцето”, землище на с. 
Славейно. 
 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Процедурата, уважаема г-жо председател, изисква вие ясно 
да приканвате общинските съветници да гласуват за това решение, а не за подкрепата 
на решението. Ние вземаме решение, а не подкрепяме решение. 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Какъв език използвам, това е мое право. Мога да използвам 
много изрази. Който е „за” подкрепа, който е „за” това решение, който подкрепя това 
решение, мога да използвам още много аналогични изрази. 
 
ПО ДЕВЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Разрешение за изработване 
на Подробен устройствен план – План за застрояване за поземлен имот с 
идентификатор 06923.2.722 в местност „Жеферковица”, землище на с. Буката. 

Докладва: Николай Мелемов – кмет на Община Смолян 
 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Няма какво да добавя по тази точка. 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Вносителят поддържа докладната. Няма допълнения. 
Разисквания, обсъждания, предложения? Който е съгласен да прекратим тази част от 
вземането на решението, разискванията, частта, касаеща вземането на решение. 
Вземането на решение е един сложен процес, г-н Кръстанов и нямам намерение да го 
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обяснявам, особено на г-н Генчев. Който е съгласен да прекратим разискванията, моля 
да гласува. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА” – 24, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0. 
СЛАВКА КАМЕНОВА:  Прекратихме разискванията. Който е съгласен с това 
предложение, да гласува „за” с вдигане на ръка. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА” – 23, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 1. 
СЛАВКА КАМЕНОВА: С 23 гласа „за”, без „против”, 1 „въздържал се”. Приема се 
решението по  т. 19. 
 

Общинският съвет на основание чл. 21, ал.1, т.11 от ЗМСМА във връзка с чл. 
124а, ал.1 от ЗУТ и чл. 124б, ал.1 от ЗУТ прие 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

№ 172 
 

1. Разрешава изработването на проект за Подробен устройствен план - План за 
застрояване за поземлен имот с идентификатор 06923.2.722 в местност „Жеферковица”, 
землище на с.Буката  със следните параметри – устройствена зона Ти, височина на 
застрояване до 30 метра, плътност на застрояване до 40%, кинт до 0.8, озеленяване – 
мин.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 с. Буката и изработен в М 1:1000. 

2. Одобрява задание за изработване за Подробен устройствен план  - План за 
застрояване за поземлен имот с идентификатор 06923.2.722 в местност „Жеферковица”, 
землище на с. Буката.       
 
Приложение : Задание за изработване за Подробен устройствен план - План за 
застрояване за поземлен имот с идентификатор 06923.2.722 в местност „Жеферковица”, 
землище на с. Буката. 
 
ПО ДВАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Поправка на очевидна фактическа 
грешка, допусната в Решение № 142 от 24.03.2016 година. 

Докладва: Николай Мелемов – кмет на Община Смолян 
 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Вносителят? 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Няма какво да добавя. 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Откривам дискусия. Г-н Топов. 
ФИЛИП ТОПОВ: Малко за разтоварване. Ще помоля наистина до обърнем внимание с 
оглед прецизност. В момента го забелязах, пък и в дневния ред, който е изведен, е 
записано като наименование „поправка на очевидна фактическа грешка”. По-надолу 
обаче решението е „явна фактическа грешка”. Да го уточним. 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Уместна е забележката. „Допуска поправка на явна фактическа 
грешка”. Става дума за разменени цифри в номера на Акта за общинска собственост – 
654, вместо правилното 645. Има ли възражения, дискусия? Откривам дискусия? Няма. 
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Който е съгласен да прекратим дискусията, тази част от вземането на решение, 
процедурата по обсъждане и вземане, от работата на Общинския съвет.  
ГЛАСУВАХА: „ЗА” – 23, „ПРОТИВ” – 1, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0. 
СЛАВКА КАМЕНОВА: 23 „за”, 1 „против”, без „въздържали се”. Един „против” за 
разискванията? Да създадете основание за размисъл. С този резултат, който обявихме, 
прекратяваме разискванията. Режим на гласуване, явно гласуване. Който е „за”, моля да 
гласува. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА” – 24, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0. 
СЛАВКА КАМЕНОВА: С 24 гласа „за”, без „против” и „въздържали се”, решението се 
приема. 

Общинският съвет на основание чл.62, ал.2 от АПК прие 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
№ 173 

 
1. Допуска поправка на явна фактическа грешка в Решение № 142 от 24.03.2016 

г., като текста в т. 3 се променя както следва:  
Дава съгласие музейна сграда – публична общинска собственост, с пълен 
идентификатор № 67653.918.17, Акт за общинска собственост № 645 от 03.04.2003г., в 
кв. 15, УПИ I за музей, картинна галерия и библиотека, по ПУП на гр. Смолян – Нов 
център, да бъде включена в проект за кандидатстване по Програма "Европейско 
териториално сътрудничество “Гърция – България 2014-2020” Приоритетна ос 2 
„Устойчив и приспособим към климата трансграничен регион“, Инвестиционен 
приоритет 6с „Консервация, опазване, популяризиране и развитие на природното и 
културното наследство“. 
 
 
ПО ДВАДЕСЕТ И ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Обсъждане на докладите 
за осъществените читалищни дейности и за изразходваните от бюджета средства в 
Община Смолян през 2015 г. 

Докладва: Николай Мелемов – кмет на Община Смолян 
 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Няма какво да добавя по точката. 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Откривам дискусия, колеги. Знаете, че по Закона за народните 
читалища и по ЗМСМА тези доклади се внасят за обсъждане. Внесени са докладите, 
представени са подробни отчети за изразходваните от бюджета средства, субсидиите, 
които предоставя Общината, Общинския съвет. Ако няма, нека да прекратим 
разискванията. 
ФИЛИП ТОПОВ: Процедура.  
СЛАВКА КАМЕНОВА: Заповядайте. 
ФИЛИП ТОПОВ: Извинявам се, че  пак съм на микрофона. Току-що ми подсказаха, че 
по тази точка има становище на комисиите. Трябва да го зачетем. 
СЛАВКА КАМЕНОВА: За читалищата? Нямаме становище от комисиите. Нямам 
такова становище. Становището е положително, както по досегашните. Ще четем само 
когато има становища за изменение или допълнение.  
ГЛАСУВАХА: „ЗА” – 24, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0. 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Прекратихме разискванията. Който е съгласен да приемем 
решението така, както е предложено, моля да гласува поименно. Режим на поименно 
гласуване, тъй като се касае за приемане на отчет за бюджетни средства. 
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Поименно гласуване на проекта за решение по т. 21 от дневния ред: 
1. Анита Чолакова     – „за” 
2. Валентин Кюлхански    – „за” 
3. Валентин Цолов     – „за” 
4. Данчо Киряков     – „за” 
5. Димитър Кръстанов    – „за” 
6. Димитър Николов    – „за” 
7. Екатерина Гаджева    – „за” 
8. Елисавета Лободова    – отсъства 
9. Ивайло Халваджиев    – „за” 
10.  Иван Пищалов     – отсъства 
11.  Илия Томов     – „за” 
12.  Кирил Асенов     – отсъства 
13.  Кирил Хаджихристев    – „за” 
14.  Коста Начев     – „за” 
15.  Костадин Василев    – „за” 
16.  Мария Семерджиева    – „за” 
17.  Марияна Методиева    – „за” 
18.  Милен Журналов    – „за” 
19.  Милен Пачелиев    – „за” 
20.  Михаил Гунчев     – „за” 
21.  Михаил Генчев    – „въздържал се” 
22.  Петър Мирчев    – „за” 
23.  Петя Язова     – отсъства 
24.  Салих Аршински   – „въздържал се” 
25.  Славка Каменова   – „за” 
26.  Стефан Сабрутев   – „за” 
27.  Стоян Иванов    – „за” 
28.  Филип Топов    – „за” 
29.  Юлия Кисьова    – „за” 

 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Резултат? 
(Виолета Бояджиева: 23 „за”, „ против”  няма, „ въздържали се” 2.) 
СЛАВКА КАМЕНОВА: С 23 гласа „за”, 2 „въздържали се”, без „против”, решението по 
т. 21 се приема. 

 
Общинският съвет на основание чл.26а. (4) и (5) от Закона за народните 

читалища и чл. 21, ал. 1, т. 24 и ал. 2 от ЗМСМА прие 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
№ 174 

 

1. Приема доклада за осъществените читалищни дейности и изразходваните от 
бюджета средства през 2015 г. на Народно читалище „Христо Ботев-1871” – 
Смолян. 

2. Приема доклада за осъществените читалищни дейности и изразходваните от 
бюджета средства през 2015 г. на Народно читалище „Орфееви гори-1870” – 
Смолян, кв. Райково. 
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3. Приема доклада за осъществените читалищни дейности и изразходваните от 
бюджета средства през 2015 г. на Народно читалище „Кирил Маджаров-1866”– 
Смолян, кв. Устово. 

4. Приема доклада за осъществените читалищни дейности и изразходваните от 
бюджета средства през 2015 г. на Народно читалище „Балкански просветител-
1871” – Смолян, кв. Райково. 

5. Приема доклада за осъществените читалищни дейности и изразходваните от 
бюджета средства през 2015 г. на Народно читалище „Светлина-1925” – с. 
Момчиловци. 

6. Приема доклада за осъществените читалищни дейности и изразходваните от 
бюджета средства през 2015 г. на Народно читалище „Асен Златаров-1927” – с. 
Смилян. 

7. Приема доклада за осъществените читалищни дейности и изразходваните от 
бюджета средства през 2015 г. на Народно читалище „България-1937” – с. 
Могилица. 

8. Приема доклада за осъществените читалищни дейности и изразходваните от 
бюджета средства през 2015 г. на Народно читалище “Светлина-1937” – с. Търън. 

9. Приема доклада за осъществените читалищни дейности и изразходваните от 
бюджета средства през 2015 г. на Народно читалище “Съгласие-1883” – с. 
Славейно. 

10. Приема доклада за осъществените читалищни дейности и изразходваните от 
бюджета средства през 2015 г. на Народно читалище „Екзарх Стефан-1872” – с. 
Широка лъка.  

11. Приема доклада за осъществените читалищни дейности и изразходваните от 
бюджета средства през 2015 г. на Народно читалище „Искра-1957” –          с. 
Виево.  

12. Приема доклада за осъществените читалищни дейности и изразходваните от 
бюджета средства през 2015 г. на Народно читалище „Пробуда-1903” – с. 
Стойките. 

13. Приема доклада за осъществените читалищни дейности и изразходваните от 
бюджета средства през 2015 г. на Народно читалище „Извор-1920” –    с. Арда.  

14. Приема доклада за осъществените читалищни дейности и изразходваните от 
бюджета средства през 2015 г. на Народно читалище „Зора-1956” –       с. Кутела. 

15. Приема доклада за осъществените читалищни дейности и изразходваните от 
бюджета средства през 2015 г. на Народно читалище “Христо Попконстантинов-
1923”– с. Петково. 

16. Приема доклада за осъществените читалищни дейности и изразходваните от 
бюджета средства през 2015 г. на Народно читалище “Г.С. Раковски-1947” – с. 
Мугла. 

17. Приема доклада за осъществените читалищни дейности и изразходваните от 
бюджета средства през 2015 г. на Народно читалище ”Развитие-1919” – с. 
Левочево. 

18. Приема доклада за осъществените читалищни дейности и изразходваните от 
бюджета средства през 2015 г. на Народно читалище „Съзнание-1929” – с. Гела.  
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19. Приема доклада за осъществените читалищни дейности и изразходваните от 
бюджета средства през 2015 г. на Народно читалище „Иван Вазов-1948” – с. 
Сивино.  

20. Приема доклада за осъществените читалищни дейности и изразходваните от 
бюджета средства през 2015 г. на Народно читалище „Отец Паисий-1926” – с. 
Полковник Серафимово. 

21. Приема доклада за осъществените читалищни дейности и изразходваните от 
бюджета средства през 2015 г. на Народно читалище „Светлина-1982” – с. Белев 
дол. 

22. Приема доклада за осъществените читалищни дейности и изразходваните от 
бюджета средства през 2015 г. на Народно читалище „Братан Шукеров-1959” – с. 
Кошница. 

23. Приема доклада за осъществените читалищни дейности и изразходваните от 
бюджета средства през 2015 г. на Народно читалище “Момчил юнак-1997” – с. 
Подвис.  

24. Приема доклада за осъществените читалищни дейности и изразходваните от 
бюджета средства през 2015 г. на Народно читалище „Христо Ботев-1892” – с. 
Чокманово. 

25. Приема доклада за осъществените читалищни дейности и изразходваните от 
бюджета средства през 2015 г. на Народно читалище „Светлина-1958” – с. Тикале.  

26. Приема доклада за осъществените читалищни дейности и изразходваните от 
бюджета средства през 2015 г. на Народно читалище „Просвета-1930” – с. 
Соколовци.  

27. Приема доклада за осъществените читалищни дейности и изразходваните от 
бюджета средства през 2015 г. на Народно читалище „Братан Шукеров-1960” – с. 
Катраница. 

28. Приема доклада за осъществените читалищни дейности и изразходваните от 
бюджета средства през 2015 г. на Народно читалище „Бащино огнище-1970” – с. 
Горна Арда. 

29. Приема доклада за осъществените читалищни дейности и изразходваните от 
бюджета средства през 2015 г. на Народно читалище „Бъдеще сега-2006” – 
Гудевица. 

 
 
ПО ДВАДЕСЕТ И ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Приемане на окончателен 
план и отчет за изпълнението на бюджета и извънбюджетните сметки и фондове и 
отчет за състоянието на общинския дълг към 31.12.2015 година на община 
Смолян. 

Докладва: Николай Мелемов – кмет на Община Смолян 
 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Вносителят има думата. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Само ще добавя това, че този отчет е предоставен по закон 
както на Министерството на финансите, на Сметната палата. Направена е проверка на 
отчета. Заверен е отчета на Общината без забележки. 
(Михаил Генчев, от място: Йес.) 
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СЛАВКА КАМЕНОВА: Откривам дискусия. Разбрах, че изразът на г-н Генчев „Йес” 
означава, че поддържа отчета. Благодаря, г-н Генчев. 
(Михаил Генчев, от място: А, ще гласуваме.) 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Г-н Иванов. 
СТОЯН ИВАНОВ: Уважаеми г-н кмет, уважаема г-жо председател, уважаеми колеги! 
Отчет на бюджета – трябва да се кажат няколко думи за този отчет. Администрацията 
все пак го заслужава, която е работила през тази година. Бюджетната комисия, като 
най-голямата комисия в Общинския съвет, със сериозно болшинство подкрепи отчета 
на бюджета. В общи линии цифрите ги знаем. 13 800 000 лв. дълг, 5 милиона текущи 
задължения. Аз ще се спра на местните приходи, защото те са най-важната част и това, 
което зависи от администрацията и от нас. Ще анализирам някои позиции. Данък 
недвижими имоти през 2012 година е бил 1 140 000 лв.; 2014 – 1 160 000 лв., сега е 
1 263 000 лв. Едно увеличение около 100 000 лв. Данък превозни средства през 2012 – 
1 045 000 лв.; 2014 – 1 003 000; сега 1 258 000 лв. Едно завишение около 250 хиляди 
лева. Приходи от наеми на имущество: 233 000 лв. са били през 2012 г.; 235 000 лв. през 
2014 г.; 278 000 лв. сега. Приходи от наем на земя: 129 000 лв.  2012 г., 185 000 лв. 2014 
г., 195 000 лв. сега. Такса битови отпадъци: 1 925 000 лв. 2012 г; 1 965 000 лв. през 2014 
г., 2 062 000 лв. сега. Около 100 000 лв. повече сме събрали. Другите приходи също са 
се увеличили. Респективно 26 000 лв. през 2012 г., 86 000 лв. 2014 г., сега са 100 000 лв. 
Приходи от продажба на земя: били са 108 000 лв. 2012 г.; 204 000 лв. 2014 г.; 312 000 
лв. сега. Общо приходите, местните приходи: 2012 г. са били 6 960 000 лв., 2014 г. са 
били 7 549 000 лв., сега са 7 687 000 лв. Каквото и да приказваме, имаме едно 
завишение, имаме една тенденция. Трендът е положителен. Да се надяваме, че тази 
година вече имаме заместник-кмет по финансовите въпроси и ще вдигнем още повече 
приходната част. Ще забравим старите задължения. Дай Боже, да се справим с нещата. 
Призовавам Общинския съвет да подкрепи отчета на бюджета. 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Други разисквания? Г-н Сабрутев. 
СТЕФАН САБРУТЕВ: Нямах намерение да се изказвам, но г-н Иванов ме провокира. 
Аз предлагам на г-н кмета да спести малко пари от ПР-а. Той спокойно може да върши 
работа на Общината, добре се справя човека. Само искам да го помоля, като реплика, 
ако е възможно, да каже и разходната част дали е намаляла или се е увеличила, защото 
така някак си тенденциозно давате една добра оценка на работата, а то е точно 
обратното. Отчетът е продънен. Не е изпълнен.63-64-65 % е изпълнен, по груби сметки.  
СЛАВКА КАМЕНОВА: Г-н Иванов, реплика. 
СТОЯН ИВАНОВ: Благодаря на г-н Сабрутев, че ме помоли за реплика. Аз миналия 
път не му казах, но сега ще му кажа, че съм общински съветник от октомври месец 2007 
г., а бруталните договори са 2006 г. Консорциум „Светлина” – в момента 1 100 000 лв. 
задължения, цесия; СД  „Лайтинг” – 5 086 000 лв. също сключен 2006 г.; договорът с 
„Титан” – всяка година плащаме 1 милион повече от колкото събираме. Заемът – 13 
милиона, безмисленият. В момента е 6 600 000 лв. Какво да говорим за разходи? За 35 
квадрата площ в Момчиловци, която е запорирана от съдия-изпълнител, предназначена 
за деца с увреждания, вие направихте панаир. А за 20 милиона запори ей така, все едно 
нищо не се е случило. Това мога да кажа, г-н Сабрутев. 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Реплика на г-н Сабрутев. 
СТЕФАН САБРУТЕВ: Аз искам да напомня на г-н Иванов, че г-н Стефан Сабрутев 
като общински съветник е от 2011 година. И да не ми приписва на мен, ами да вземе 
като е председател на бюджетната комисия, а не е председател на финансовия отдел 
или шеф на финансовия отдел на Общината, да се държи малко по-възпитано и да дава 
коректни цифри. Тези дългове, „Титан”-и, Митани, има кмет, който спокойно може да 
преразгледа договора. Виждам, че в един местен вестник, който коректно се държи 
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спрямо гражданите на Смолян, редовно излизат едни такива  хубави цифри и всеки 
нормален гражданин вижда, че този договор спокойно може да се развали, промени, 
предоговори. Г-н кмета пета година управлява. Не ми приписвайте на мен някакви 
неща, а гледайте като „лъскате” имиджа на някой, до къде ще ви докара това. 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Други разисквания? По същество. Г-н Кръстанов. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Благодаря ви, г-жо председател! Уважаеми колеги, 
уважаеми г-н кмете! Има нещо, което прескачаме в този анализ, тези обсъждания, този 
дебат, който водим. Това заслужава да бъде на вниманието на смолянската 
общественост, защото за първи път ние фигурираме в един анализ на министъра на 
финансите като една от четирите или от петте общини с тежък дълг и с просрочени 
задължения, които застрашават изцяло здравето на общинския бюджет. За първи път 
министър Горанов ни сочи, след Сливен, с един дълг от 13 886 120 лв., с просрочени 
задължения 9 936 000 лв. и практически не можем да си затворим очите за това. Вярно 
е, че ние увеличаваме с определен процент събираемостта на местните приходи, но ние 
сме чували през годините много категорични заявления, че финансите на Общината са 
оздравени, че има положителен тренд на развитието, на стабилността на общинският 
реален сектор и приходи, които идват. Аз мисля, че коректността и обективния анализ 
изисква да не „замитаме под килима” тези подробности. Те са много съществени. Те 
ограничават възможността и на общинската администрация, на кмета и на нас като 
Общински съвет да решаваме равнището на публичните услуги в общината. И отново 
искам да посоча една от реалните възможности за това да се оздравяват финансите. Ние 
към момента имаме 4 милиона лева безлихвен кредит от държавата. При това 
разпределение на местните приходи и приходите към Централния бюджет, ние имаме 
основание да поискаме съдействие от Централната власт за укрепване и за оздравяване 
на общинският бюджет и финанси. Считам, че не трябва да се подценява, отново 
поставям на вниманието на Общинския съвет и на Общинската администрация този 
реалистичен подход, който едновременно с онова, което се правеше 2013-2014 година, 
няма да се връщам, търсенето на публични форми за инвестиции и за подкрепа на онези 
общини, които са  по-далече от жълтите плочки. Дават не само рамо, дават реален шанс 
да се повишава равнището на публична услуга и да се търси решение на определени 
благоустройствени и други проблеми на развитието. Да не забравяме, че в интегрирана 
градска среда имаме квартали, за които не е предвидено нищо. А това е също една от 
възможностите да обърнем внимание и на тези региони. Благодаря ви. 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Други разисквания? Г-н Киряков. 
ДАНЧО КИРЯКОВ: Нямаше да се изказвам и аз, но понеже нали не искаме да 
„замитаме под килима” нещата? За трети път в тази зала повтарям това изречение, за 
първи път преди четири години: „20 години ще сърбаме попарата на 8-годишното 
управление на БСП”. Така че този разговор за отчета на бюджета ще бъде много 
подобен и след още 7-8 години. Не бива по този начин да се проявява, извинявам се за 
израза, „гьонсуратлък”, когато фактите са очевадни. Очевадни, и аз призовавам от ляво 
малко от малко да има смирение по този въпрос. Отчетите за бюджета повтарям, ще 
бъдат такива още 10 години. 
(Откъслечни ръкопляскания.) 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Благодаря, г-н Киряков. Други? 
(Димитър Кръстанов, от място: Реплика.) 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Реплика, г-н Кръстанов. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Най-лесно е да се оправдава човек и да търси не пътища, а 
извинения. И всички ние тук го разбираме прекрасно. Ние сме тук не да се 
оправдаваме, а да търсим начини. 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Други? Ако няма други, моля да прекратим разискванията. 
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ГЛАСУВАХА: „ЗА” – 26, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0. 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Прекратяваме разискванията по т. 22. Режим на гласуване 
поименно по проекта за решение. 
 

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

 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Резултат? 
(Виолета Бояджиева: 16 „за”, 2 „ против”, въздържали се” 8.) 
СЛАВКА КАМЕНОВА: С 16 гласа „за”, 2 „против”, „ въздържали се” 8, решението по 
т. 22 се приема. 

 
Общинският съвет на основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 

от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.140 от Закона за 
публичните финанси, и чл. 9, ал. 1 и следващите от Закона за общинския дълг прие 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

№ 175 
 

1. Приема окончателният  план и отчета за изпълнението на бюджета и фондове 
на Община Смолян към 31.12.2015 година по Приложенията. 
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2. Приема отчета за изпълнението на извънбюджетните сметки и фондове на 
Община Смолян към 31.12.2015 година. 

 

3. Приема окончателният отчет на други сметки и дейности  на Община Смолян 
към 31.12.2015 година. 

 
4. Приема отчета за състоянието на общинския дълг към 31.12.2015 г. на 

Община Смолян. 
 
СЛАВКА КАМЕНОВА: По т. 23, т. 24 и т. 25 вносител съм, поради което ви предлагам 
да изберем председател по тези три точки. Г-н Кръстанов, имате ли против? Имате ли 
против да го изберем? Който е съгласен да изберем г-н Кръстанов да председателства, 
моля да гласува. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА” – 25, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0. 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Г-н Кръстанов, от тук или от там ще водите?  
(Димитър Кръстанов, от място: Ако ми се наложи да пиша..) 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Ами гласуването е явно. Не е поименно и по трите точки. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Мога и от тука да го ръководя. Благодаря ви, колеги, за 
доверието. За мен е чест и отговорност да ръководя заседанието по приемането на 
годишните отчети и баланси на общинските търговски дружества, така, както се 
изисква от Търговския закон.  
 
ПО ДВАДЕСЕТ И ТРЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Приемане на годишния 
отчет и баланса за 2015 г. на „Смолян Автотранспорт” ЕООД, с ЕИК: 120059295. 

Докладва: Славка Каменова – председател на Общински съвет 
 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Г-жо председател, имате ли допълнения? 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Нямам допълнения към докладната. Само да допълня, че по 
време на заседанията бяха изслушани ръководството на „Смолян Автотранспорт” 
ЕООД. Защитиха докладите си. Нямам какво да допълня. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Уважаеми колеги, в залата се намира управителя на 
дружеството г-н Георги Йочев, така че ако имате въпроси към него, може и да ги 
зададете. Преминаваме към обсъждане. Моля за становище, за отношение. Има ли 
желаещи да вземат думата по материалите, които са внесени? Не виждам. В такъв 
случай ви предлагам да прекратим обсъжданията по т. 23. Моля, който е съгласен да 
прекратим разискванията, да гласува. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА” – 25, „ПРОТИВ” – 1, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Прекратихме разискванията. Преминаваме към гласуване на 
проекта за решение. Моля колегите, които са съгласни да приемем решение за 
годишния отчет и баланс на „Смолян Автотранспорт” да гласуват „за”. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА” – 26, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Благодаря ви! 
 

Общинският съвет на основание чл.21, ал., т.23 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.137, ал.1, т.3 и във връзка с 
чл.147 от Търговския закон, и чл.35, т.3 от Наредбата за условията и реда за 
упражняване на правата на собственост на общината в търговските дружества с 
общинско участие и общински предприятия прие 

 
Р Е Ш Е Н И Е 
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№ 176 
 

1. Приема  ГФО и баланса на „Смолян Автотранспорт” ЕООД    гр.Смолян за 
2015 г. 

 
2. Управителят на дружеството се задължава да предприеме предвидените 

съгласно Закона за Търговския Регистър, Търговския закон, Закона за 
счетоводството и учредителния акт на дружеството правни и фактически 
действия по вписване на годишния финансов отчет и баланса на дружеството 
за 2015г. в Търговския регистър при Агенция по вписванията. 

 
ПО ДВАДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Приемане на 
годишния отчет и баланса за 2015 г. на „ЦЕНТЪР ЗА ПСИХИЧНО ЗДРАВЕ – 
СМОЛЯН” ЕООД, с ЕИК: 000614404. 

Докладва: Славка Каменова – председател на Общински съвет 
 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: В залата се намира д-р Карагяуров, който е управител на 
Центъра.  На наше разположение е. Моля, г-жо председател, като вносител нещо да 
допълните? 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Няма какво да добавя към докладната. И както по предишното 
дружество и тук да кажа, че по време на заседанието на комисиите присъстваше 
ръководството. Бяха дадени допълнителни разяснения, доклада е подробен.  
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Благодаря ви. Колеги, имате думата за становища. 
Заповядайте! 
ФИЛИП ТОПОВ: Аз се извинявам, че пропуснах предишната точка. Освен че 
ръководителите на тези дружества са изказали своето становище на комисиите, все пак 
беше хубаво да чуем тяхното мнение и становище относно проблемите и в зала. 
Понеже г-н Карагяуров няколкократно е поставял някои въпроси от организационно 
естество, материално естество. Ако желае, да допълни нещо към тази докладна записка 
и пред всичките общински съветници, а и пред обществеността на Смолян, защото в 
крайна сметка обществеността на Смолян не е запозната какво те са докладвали, ако 
мога така да се изразя, на самите комисии. При добро желание, г-н Карагяуров, ако 
иска, може да заповяда. Същото ще направя и по следващата точка. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Благодаря ви, г-н Топов за напомнянето. Ако желаете, д-р 
Карагяуров, имате думата. 
АНАСТАС КАРАГЯУРОВ – управител на „Център за психично здраве – Смолян”: 
Уважаема г-жо председател, уважаеми общински съветници и гости! Център за 
психично здраве е като всички здравни заведения в страната. Има проблеми близки или 
същите, каквито има цялото здравеопазване. Аз не искам тука да ви отегчавам, защото 
деня така и така напредна. Най-същественият въпрос е кадрови въпрос. Тоест няма 
лекари, няма медицински сестри. Едно 60 % или малко повече от персонала са 
пенсионери. Ако Община Смолян не вземе някакви мерки да осигури кадри от 
страната, а осигуряването става чрез финансови стимули, един ден е възможно 
Центърът за психично здраве да престане да съществува. Такъв прецедент имаме с 
Тубдиспансера. Ако функциите на Тубдиспансера бяха без големи трусове, тази 
патология беше приета от Окръжна болница, то Окръжна болница нито има ресурса, 
нито желанието да се занимава с психиатрия. Аз много пъти съм поставял този въпрос. 
Разбира се, той хич не е лек, защото всички психиатрични заведения в страната имат 
кадрови проблеми. Това е изцяло държавен въпрос. Дано намери своето разрешение. 
Освен кадрови, разбира се има и други финансови проблеми, но те са така общо взето 
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разрешими, затуй не желая така да ви досаждам. Ако имате някакъв конкретен въпрос, 
съм готов да отговоря. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Г-н Киряков. 
ДАНЧО КИРЯКОВ: Въпросът ми не е към г-н Карагяуров. Аз искам да кажа въобще 
нещо за общинските дружества. Г-жо Каменова, аз ви препоръчвам да помислите и вие 
с кмета, да направим една сесия само за общинските дружества и да разискваме такива 
неща, които току-що каза г-н Карагяуров. Вероятно и за другите дружества има 
някакви особености, които касаят вземане на наше решение, отделяне на някакви 
средства от бюджета за подпомагане на дружествата от такова естество, за което каза г-
н Карагяуров. Мисля, че е разумно една сесия. С нищо друго да не се занимаваме, а да 
изслушаме управителите на дружествата, да обсъдим за всяко дружество някакви 
мерки, които ние, с наши решения можем да вземем за тяхното оздравяване. 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Съгласни сме, г-н Киряков. Аз съм сигурна, че има и други 
неща. 
АНАСТАС КАРАГЯУРОВ: Аз искам да благодаря на г-н Киряков. Това е много 
удачно, защото в една обща сесия да се разглежда проблематика на здравно заведение 
не е много удачно. Благодаря на общинските съветници! Много ми се иска така един 
ден психо-диспансера да продължи да съществува, а не хората да търсят психиатрична 
помощ в Кърджали или Пловдив. Това са близките заведения, които не са застрашени 
от самоликвидиране, каквато реална опасност за психодиспансера в Смолян 
съществува. В една перспектива говоря, не за утре или други ден. Благодаря ви още 
веднъж, че ме изслушахте. 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Съгласна съм с г-н Карагяуров, който в комисия сподели нещо 
много важно. Една община, един град може без отделно терапевтично отделение по 
общи заболявания, но без психо-диспансер ще бъде наистина недопустимо и 
непростимо за такава община като Смолян. Ще положим всички усилия… Никакви 
намеци не правим, г-н Хаджихристев, понеже се усмихвате дали за Смолян.. 
Психиатрично заведение във всеки град е необходимо. Знаете какви са последиците от 
едно безразличие на обществото към този вид заболявания. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Благодаря ви, д-р Карагяуров, благодаря г-жо председател! 
Уважаеми колеги, има ли още желаещи да вземат отношение по този въпрос или да 
пристъпим към процедура за прекратяване на разискванията? Не виждам желаещи да се 
изкажат. Моля, който е „за” прекратяване на разискванията, да гласува. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА” – 26, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Прекратихме разискванията. Преминаваме към гласуване на 
отчета и баланса на „Център за психично здраве – Смолян” ЕООД. Моля колегите, 
които са съгласни да приемем баланса и отчета на Център за психично здраве – 
Смолян, да гласуват „за”. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА” – 26, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Приемаме предложеното решение. 
 

Общинският съвет на основание чл.21, ал., т.23 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.137, ал.1, т.3 и във връзка с 
чл.147 от Търговския закон, и чл.35, т.3 от Наредбата за условията и реда за 
упражняване на правата на собственост на общината в търговските дружества с 
общинско участие и общински предприятия прие 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

№ 177 
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1. Приема  ГФО и баланса на „Център за психично здраве-Смолян” ЕООД 
гр.Смолян за 2015 г. 

2. Управителят на дружеството се задължава да предприеме предвидените 
съгласно Закона за Търговския Регистър, Търговския закон, Закона за 
счетоводството и учредителния акт на дружеството правни и фактически 
действия по вписване на годишния финансов отчет и баланса на дружеството 
за 2015 г. в Търговския регистър при Агенция по вписванията. 

 
ПО ДВАДЕСЕТ И ПЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Приемане на годишния 
отчет и баланса за 2015 г. на „УЧЕНИЧЕСКО И СТОЛОВО ХРАНЕНЕ” ЕООД, с 
ЕИК: 120506497. 

Докладва: Славка Каменова – председател на Общински съвет 
 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Г-жо председател? 
СЛАВКА КАМЕНОВА: По представената докладна няма да добавя нищо. във връзка с 
предложението на г-н Топов, само искам да информирам общинските съветници и 
всички присъстващи в залата, че до преди малко г-н Павлов, управителят на 
дружеството, беше в залата, но се наложи поради едни извънредно важни 
обстоятелства да напусне залата. Той беше изслушван в комисии. Съвсем отговорно и 
подробно бяха взети предвид всички допълнения към подробния отчет, който беше 
представен. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Благодаря ви. Желаещи от колегите да вземат отношение, 
становища, въпроси, изказвания? Не виждам желаещи да се изкажат. Гласуваме 
прекратяване на разискванията. Който е „за”, моля да гласува. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА” – 26, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Преминаваме към гласуване на проекта за решение. Моля 
колегите, които са съгласни да приемем годишния отчет и баланс на „Ученическо и 
столово хранене” ЕООД, Смолян, да гласуват. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА” – 26, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Благодаря ви, колеги! 
 

Общинският съвет на основание чл.21, ал., т.23 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.137, ал.1, т.3 и във връзка с 
чл.147 от Търговския закон, и чл.35, т.3 от Наредбата за условията и реда за 
упражняване на правата на собственост на общината в търговските дружества с 
общинско участие и общински предприятия прие 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

№ 178 
 

1. Приема  ГФО и баланса на „Ученическо и столово хранене” ЕООД    
гр.Смолян за 2015 г. 

2. Управителят на дружеството се задължава да предприеме предвидените 
съгласно Закона за Търговския Регистър, Търговския закон, Закона за 
счетоводството и учредителния акт на дружеството правни и фактически 
действия по вписване на годишния финансов отчет и баланса на дружеството 
за 2015г. в Търговския регистър при Агенция по вписванията. 

 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Г-жо председател, може да продължите. 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Благодаря ви, г-н Кръстанов.  
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ПО ДВАДЕСЕТ И ШЕСТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Упълномощаване на 
представител на Община Смолян за участие в редовно Общо събрание на 
акционерите на МБАЛ „Д-р Братан Шукеров” АД, гр. Смолян, свикано за 
13.05.2016 г. и гласуване по дневния ред. 

Докладва: Николай Мелемов – кмет на Община Смолян 
 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Вносителят? 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Няма какво да добавя. Там е разписано как да гласува на всяка 
точка поотделно. 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Откривам дискусия. Разисквания по внесеното предложение? 
Има ли други предложения? Г-н Хаджихристев. 
КИРИЛ ХАДЖИХРИСТЕВ: В Комисията по законност стана дискусия и аз също съм 
съгласен с предложението тогава направено от колеги, че на Общо събрание на 
акционерите би трябвало да присъства кмета. Предложението е да бъде променено и  г-
н кмета да присъства той на Общото събрание на акционерите. 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Предложението на Комисията по законност, на която беше 
разгледано това предложение, беше вместо заместник-кмет, тъй като се касае за едно 
много сериозно събрание и да бъде кметът с оглед нивото на участие. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: В интерес на истината, както е разписано решението, всички 
виждате, че предварително се казва как да се гласува. Аз не виждам какво ще помогне 
ако ще не кмета, ами … Така или иначе няма място за друго мнение. Както е разписано, 
така се гласува. Кой ще иде не е толкова важно според мен. 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Г-н Аршински. 
САЛИХ АРШИНСКИ: Благодаря. Г-н Хаджихристев е прав. Само че мисля, че 
предложението ни беше кметът, а при невъзможност упълномощено от него лице. Това 
беше предложението на комисията. 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Разбирам, че вашето предложение е решението да придобие 
редакция: „Упълномощава кмета на община Смолян да присъства, а при невъзможност 
от негова страна, да упълномощи…” … избрано от вас лице. 
(От залата: Няма да стане.) 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Ние го обсъждахме в комисии. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Не го приемам предложението. 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Обсъждахме го в комисии. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Упълномощаването е изрично. Обсъждано е. Уважаеми 
колеги, това за мен е много ясен прагматичен въпрос. Имаме годишно събрание на 
акционерите. То има доста тежък, доста съдържателен дневен ред. Най-нормално е да 
присъства кмета на общината. Ако той е в невъзможност, да заяви и ние ще възложим 
на друг. Титулярът трябва да се покаже на годишното събрание на акционерите. И още 
едно много съществено нещо. След като присъства на това събрание, след като има 
конкретна и точна информация и се запознае с анализа и оценките, които там ще се 
направят, той трябва да ни информира с решенията и с конкретните неща, които са се 
случили там. Защото ние сме принципал, искаме или не искаме. Може и друг да не 
иска, но така е написано и ние го спазваме. Ние сме принципала на общинския пакет 
акции, които са там. И трябва да сме в течение на това, което се е случило. Може да не 
го записваме в решението, но според мен е нормално да препоръчаме на г-н кмета, 
който надявам се, че ще участва там, да направи една кратка анотация, за да ни 
запознае с това как е протекло общото събрание и какви са решенията. 
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НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Аз уважавам Общинския съвет и неговото мнение, на всички и 
всеки съветник и затова променихме да не е Равелов, а да е г-жа Аръчкова. Държа тя да 
представлява. Това е и моето предложение в докладната. 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Г-н Хаджихристев. 
КИРИЛ ХАДЖИХРИСТЕВ: Равелов го подменихме с г-жа Аръчкова за извънредното 
събрание, което е април месец, а се намира решение, тъй като ако сега гласуваме да 
бъде г-н кмета представител на общото събрание, годишното, а той няма възможност, 
на 11-ти имаме сесия, където можем да променим това решение, тъй като на 13-ти е 
общото събрание. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Съгласен съм, но така или иначе г-жа Аръчкова навлезе в 
темата. Държа на моето предложение. 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Моля ви. Предложението на вносителя е за г-жа Аръчкова. 
Има друго предложение, ще го подложим на гласуване. Ако няма други предложения 
алтернативни, моля да прекратим разискванията. Има направено предложение от 
Комисията по законност… 
ДАНЧО КИРЯКОВ: Аз имам предложение. 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Преди да приключим разискванията, г-н Киряков, имате 
думата. 
ДАНЧО КИРЯКОВ: Аз няма да предлагам някой друг да представлява общината. Аз 
имам друго предложение. Въпросът е този, който ще представлява Общинският съвет, 
имам предложение какво да гласува или да предложи на Общото събрание. Г-н 
Мелемов, аз предлагам вие на общото събрание, такава е законовата процедура в 
Търговския закон, да предложите на нашите съдружници там да изкупят акциите на 
Община Смолян в това акционерно дружество. Ако нашите съдружници откажат, 
отиваме да търсим друг купувач. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Г-н Киряков, това е много опасна тактика. Аз така предложих 
на г-жа Петя Славова да изкупи акциите от „Рожен Експрес” на Общината, тя вика 
„Купете моите”. ДАНЧО КИРЯКОВ: Добре, но г-н министъра на здравеопазването, 
респективно министъра на финансите, може да се окаже и да решат в един момент да 
закупят акциите на Община Смолян, с което пък ние си уреждаме задълженията. 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Минаваме нататък. Г-н Кръстанов. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Реплика на г-н Киряков. 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Не сме прекратили разискванията. Имате думата, г-н 
Кръстанов. Г-н Киряков, г-н Кръстанов държи да го чуете. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Благодаря ви, г-жо председател! Г-н Киряков, ако тръгваме 
в тази посока, тогава да търсим формула залистване на акциите ни в публични, тогава 
да ги пуснем на борсата. Предлагате мажоритарния собственик да изкупи акциите. 
(Данчо Киряков, от място: Да.) 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Който е съгласен да прекратим разискванията, моля да гласува. 
(Данчо Киряков, от място: Това е … формула за подпомагане на Общината.) 
ГЛАСУВАХА: „ЗА” – 26, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0. 
СЛАВКА КАМЕНОВА: С 26 гласа „за”, без „против” и „въздържали се”, прекратяваме 
разискванията по т. 26 допълнителна. Тъй като вносителят поддържа внесената 
докладна да се определени г-жа Венера Аръчкова – заместник-кмет като представител 
на Общината в Общото събрание. Направи се предложение от г-н Хаджихристев от 
името на Комисията по законност. Ще подложа на гласуване първото предложение, на 
г-н Хаджихристев от името на Комисията. Поименно гласуване по предложението на г-
н Хаджихристев. 
 

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

 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Само да обявим резултата. 
(Виолета Бояджиева: 10 „за”, „ против” 6, „ въздържали се” 10.) 
СЛАВКА КАМЕНОВА: 10 „за”, „ против” 6, 10 „въздържали се”. Не се приема 
предложението. С две думи казвам. „Против” съм, тъй като вносителят има определени 
съображения финансистът да присъства като представител. Изрично е посочено, г-н 
Киряков, как да се гласува решението. Вие го знаете всъщност. Г-жо Чолакова? 
АНИТА ЧОЛАКОВА: Обяснение на отрицателен вот. Гласувах „против” затова , 
защото в случая ни е предложено от вносителя г-жа Аръчкова да го представлява. Аз 
лично съм убедена, че ние като я упълномощим по всяка една отделна точка тя как да 
гласува, нямаме никакъв проблем с това представителство. И второ. Всичко, което те 
вземат като решение по време на заседанието, ще бъде публикувано в Търговския 
регистър и то е публично достъпно. Всеки може да го прочете и да се запознае с 
абсолютно всички подробности. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Благодаря, че ми имат такова доверие. 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Подлагам на гласуване основното предложение – да бъде 
упълномощена Венера Райчева Аръчкова да представлява Община Смолян на 
редовното Общо събрание. 

 
Поименно гласуване на проекта за решение по т. 26 от дневния ред: 

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

 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Резултат? 
(Виолета Бояджиева: 23 „за”, „ против” 1, „ въздържали се” 2.) 
СЛАВКА КАМЕНОВА: С 23 гласа „за”, решението се приема. 

 
Общинският съвет на основание чл.21 ал.1 т. 9 и 23 и ал.2 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация и 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 във връзка с чл.221, т. 7 и 10 и чл. 226 от 
Търговския закон прие 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

№ 179 
 

I. Упълномощава ВЕНЕРА РАЙЧЕВА АРЪЧКОВА – заместник – кмет на община 
Смолян, да представлява община Смолян на редовното Общо събрание на акционерите 
на МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ „Д-Р БРАТАН 
ШУКЕРОВ“ АД, гр. Смолян, ЕИК 120503871, с адрес: град Смолян, област Смолян, 
община Смолян, бул. „България” № 2, в което Община Смолян е акционер с 35 105 
броя поименни акции, всяка с номинална стойност  от 10 лева, представляващи 9,26 % 
от капитала на дружеството, на 13.05.2016 г. от 11:00 часа и при непровеждане на 
първоначално насроченото общо събрание, поради липса на кворум при условията на 
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чл. 227, ал.3 от Търговския закон, събранието ще се проведе на 30.05.2016 г. от 11:00 
часа, като вземе становище и гласува по проекторешенията, съдържащи се в 
предложения дневен ред, както следва: 

 
1. По точка първа от дневния ред: Доклад на съвета на директорите за дейността 

на дружеството през 2015 г. Проект за решение: Общото събрание на акционерите 
приема доклада на съвета на директорите за дейността на дружеството през 2015 г.- да 
гласува „за” и да изрази положително становище. 

2. По точка втора от дневния ред: Одобряване на годишния финансов отчет на 
дружеството за 2015 г., заверен от регистриран одитор. Проект за решение: Общото 
събрание на акционерите одобрява годишния финансов отчет на дружеството за 2015 г., 
заверен от регистриран одитор - да гласува „за” и да изрази положително становище. 

3. По точка трета от дневния ред: Приемане на консолидирания доклад за 
дейността за 2015 г. Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема 
консолидирания доклад за дейността за 2015 г. - да гласува „за” и да изрази 
положително становище. 

4. По точка четвърта от дневния ред: Одобряване на консолидиран годишен 
финансов отчет за 2015 г., заверен от регистриран одитор. Проект за решение: Общото 
събрание на акционерите одобрява консолидирания годишен финансов отчет за 2015 г., 
заверен от регистриран одитор - да гласува „за” и да изрази положително становище. 

5. По точка пета от дневния ред: Разпределение на печалбата на дружеството за 
2015 г. Проект за решение: Общото събрание на акционерите взема решение за 
разпределение на печалбата на дружеството за 2015 г. - да гласува „за” и да изрази 
положително становище. 

6. По точка шеста от дневния ред: Освобождаване от отговорност на членовете на 
Съвета на директорите за дейността им през 2015 г. Проект за решение: Общото 
събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на съвета на 
директорите за дейността им през 2015 г. - да гласува „за” и да изрази положително 
становище. 

7. По точка седма от дневния ред: Избор на регистриран одитор на дружеството 
за 2016 г. Проект за решение: Общото събрание на акционерите избира и назначава 
предложения регистриран одитор за 2016 г. - да гласува „за” и да изрази положително 
становище. 

8. По точка осма от дневния ред: Промяна в състава на съвета на директорите – 
проект на Решение: Общото събрание на акционерите приема предложената промяна в 
състава на съвета на директорите - да гласува „за” и да изрази положително становище. 

9. По точка девета от дневния ред: Определяне мандата на новоизбрания съвет на 
директорите – проект на Решение: Общото събрание на акционерите определя 
тригодишен мандат на новоизбрания съвет на директорите - да гласува „за” и да изрази 
положително становище. 

10. По точка десета от дневния ред: Определяне възнаграждението на членовете 
на съвета на директорите, на които няма да бъде възложено управлението – проект на 
Решение: Общото събрание на акционерите определя възнаграждението на членовете 
на съвета на директорите, на които няма да бъде възложено управлението, да бъде в 
размер на две средни месечни работни заплати в лечебното заведение, но не повече от 
петкратния размер на минималната месечна работна заплата, установена за страната за 
съответния месец, в съответствие с Наредба № 9 от 2000 г. за условията и реда за 
провеждане на конкурси за възлагане на управлението на лечебни заведения по Закона 
за лечебните заведения, като членовете на съвет на директорите, на които не е 
възложено управлението могат да получават въпросното възнаграждение, в случаите в 
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които това не противоречи на императивните разпоредби на нормативен акт - да 
гласува „за” и да изрази положително становище. 

11. По точка единадесета от дневния ред: Промяна в капитала на дружеството – 
проект на Решение: Общото събрание на акционерите приема предложената промяна в 
капитала на дружеството - да гласува „за” и да изрази положително становище. 

12. По точка дванадесета от дневния ред: Промяна в Устава на дружеството – 
проект на решение: Общото събрание на акционерите приема предложената промяна в 
Устава на дружеството - да гласува „за” и да изрази положително становище. 

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

Общо събрание на акционерите. 
 
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 МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ 
„Д-Р БРАТАН ШУКЕРОВ“ АД, гр. Смолян. 

 
IV. Възлага на упълномощения представител в седемдневен срок след провеждане 

на Общото събрание на акционерите да изготви доклад и представи протокола от 
проведеното събрание. 
 
 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Г-н Хаджихристев. 
КИРИЛ ХАДЖИХРИСТЕВ: Не мога да разбера защо кметът трябва да се крие от 
Общото събрание на акционерите. Нали говорим за нива, когато трябва да се спазват. 
Аз нямам нищо против и знам, че има доверие на г-жа Аръчкова. В крайна сметка, 
когато ние имаме една многопрофилна болница тука в този град, има Общо събрание 
на акционерите, където има акции Общината, мисля, че кметът е представителната 
фигура, която трябва да отиде, да присъства и да си каже мнението. 
(Димитър Кръстанов, от място: От името на групата.) 
СЛАВКА КАМЕНОВА: От името на групата, г-н Кръстанов. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Благодаря ви, г-жо председател! Уважаеми колеги, както 
забелязахте, гласувахме „за” и първия път. Гласувахме „за” кметът да представлява 
Общината, след това гласувахме „за” г-жа Аръчкова да представлява Общината. Има 
една принципна разлика. И принципната разлика е, че едноличният орган на власт в 
Общината е кметът. Той е избран пряко и той делегира на своите заместници права 
само когато не може реално да ги осъществи, дадени му по закон. Така че не е 
проблемът кой колко е компетентен, кой се чувства в свои води във финансите или по 
всички въпроси на Търговския закон, които се обсъждат на подобно годишно събрание. 
Въпросът е на ранг. И е прав г-н Хаджихристев. Рангът на годишно отчетно събрание 
на акционери е на кмета.  
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Може ли един въпрос към вас, г-н Кръстанов, ако разрешите? 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Може разбира се. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Защо делите частни от държавни дружества? Тя Общината е и 
в „Рожен Експрес”, и в „Перелик”. Това трябва да важи за всички. Да го гласуваме един 
път амблок за всички дружества,  които се представляват. Не трябва да подценявате и 
другите дружества. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Тук въпросът опира и до значимостта на Многопрофилна 
болница за активно лечение „Д-р Братан Шукеров” и то в момент, в който тя обслужва 
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целия регион. В момент, в който се прави някаква реформа. Изключително е важно 
вашето участие. И аз категорично няма да приема за принципно. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Много добре знаем всички, че там е важно. Там държавата 
има над 50 %. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Точно защото само вие можете да се опълчите. Ето, още 
един аргумент ми давате. Кой друг може да каже? Вие сте първият партиен 
ръководител на управляващата партия в региона. И се изправяте, и сте кмет на Смолян. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Не, не. Виж, тук в решението пише какво може да казвам. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: И може да се опълчите. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: А, в решението не пише да се опълчвам. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Вие сега като… 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Не е писано да се опълчвам. 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Все пак подлежи на контрол. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Да се опълчите на представителя на държавата тогава, 
когато интересите на населението, което ни е доверило, не са защитени тотално. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Не бих си позволил да излезна извън решението на 
Общинския съвет. Тука не пише опълчване в решението. 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Моля ви, г-н Кръстанов. Мисля, че се казаха достатъчно 
аргументи. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Ако ще гледаме така тясно нещата, значи… Не го приемаме, 
да знаете. 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Достатъчно аргументи се изразиха и в подкрепа на това 
становище.  
 
 
ПО ДВАДЕСЕТ И СЕДМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Отговор на питане от 
общинският съветник Стефан Сабрутев. 
 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Уважаеми общински съветници, както обявих в началото на 
заседанието, постъпило е питане от общински съветник, което сега трябва да се 
разгледа. По процедура г-н Сабрутев има право в рамките до 3 минути да представи 
питането си, след което кметът до 10 минути му дължи отговор. Устен отговор е 
поискан. Само да поясня, че разисквания не се допускат, не се провеждат. Реплики 
също не се допускат. Вносителят на питането има правото в рамките на две минути да 
даде становище по отговора. Г-н Сабрутев, имате право да анонсирате питането. 
СТЕФАН САБРУТЕВ: Благодаря ви, г-жо Каменова. Ще ви помоля или г-н кмете, вие 
да го зачете, тъй като не го нося и да не пропусна някой от въпросите. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Ваше питане си е. 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Няма как да стане. Моля ви, сериозно.  
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Ще снима момчето и после ще стане цирк. 
СТЕФАН САБРУТЕВ: Добре. Почвам да говоря наизуст, но сигурно ще пропусна 
нещо, г-н кмете.  
(Питането беше дадено на общинския съветник Стефан Сабрутев, за да го зачете.)  
(Чете:) „Питане от Стефан Сабрутев, общински съветник от групата на БСП. 
Уважаеми г-н кмете, при общественото обсъждане на отчета за изпълнение на бюджет 
2015 година, в което взех лично участие, на въпросите ми какво е включено в разходите 
за външни услуги, г-жа Аръчкова ми отговори, че в тях влизат и разходите, направени 
за адвокати и адвокатска кантора, които е ползвала Общината по дела. На въпросите 
защо сте ангажирали външни адвокати и кантори при условие, че в Общината има 
голяма правна дирекция с много юристи, г-жа Аръчкова ми отговори, защото на тях 
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общината им плащаше след като се спечелят делата, а не предварително. Г-н кмете, 
няколко пъти общинските съветници от БСП и в предишния Общински съвет питаха за 
точния размер на изразходваните пари от бюджета на Общината за тези външни правни 
услуги, но така и не получиха отговор. Законът за достъп на обществена информация 
ви дава възможност да отговорите за какво се разходват средствата от общинския 
бюджет. Тази информация има публичен характер и ако всичко е в реда на нещата, то 
не следва тя да се крие от жителите на Общината, още по-малко от общинските 
съветници. Използвам правото си, като общински съветник да внеса настоящото питане 
към вас, като моля то да бъде включено в дневния ред на предстоящата сесия на 
Общинския съвет …”, за което благодаря, че я включихте. „Моля да се изготви 
подробна справка и дадете устен отговор на заседанието по следните въпроси:  

1. Колко са заведените съдебни дела през вашия първи мандат от Общината, за 
какво и срещу кого са водени? Колко, от кого и за какво са заведени съдебни 
дела срещу Общината? Колко са всичките разходи по всички съдебни дела, 
които Общината е заплатила като такси, хонорари, експертизи и други разноски? 
От кои юристи Общината е представена по тези дела? Как са приключили тези 
дела и за чия сметка са направени разноските по всяко дело: за такси, адвокатски 
хонорари и други? 

2. Има ли сключени граждански договори, договори с външни юристи, колко са 
тези договори и кои са адвокатите? Какви са условията по тях относно срок на 
действие, размер и начин на заплащане? Адвокатите на граждански договор по 
кои конкретни съдебни дела са представлявали Общината и срещу какъв 
хонорар? 

3. Използвани ли са от Общината и други външни юристи, без с тях да има 
сключен граждански договор, по конкретни дела? По кои дела и за какво са 
водени те? Кои са тези адвокати и срещу какво възнаграждение са участвали по 
всяко дело? Какъв е крайният резултат за Общината по тези дела? 

4. Има ли сключен договор и с адвокатска кантора, коя е тя, ако има и с каква цел е 
ангажирана от Общината? Какво заплащане е получила? 

5. Има ли съдебни дела, които Общината е загубила и колко са всичките разноски 
по тях, които Общината следва да плаща? 

6. По какви причини сте сключили граждански договори и сте ангажирали външни 
адвокати при наличие на правна дирекция в Общината? Вярно ли е, че една от 
причините за това е, защото сте им заплащали след приключване на делата? 

7. Има ли юристи от правния отдел на Община Смолян с граждански договори със 
структури на Община Смолян или второстепенни разпоредители, кои са те, с 
кого са договорите, за какъв период и какви суми? 

Благодаря! 

СЛАВКА КАМЕНОВА: Може ли екземпляра? 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: По първа точка. Съдебни дела на Община Смолян за 
мандат 2011 – 2015 г.. Общ брой дела – 188. Административни дела – 94 броя, от 
които спечелени – 50, загубени – 34, сключено споразумение – 2, висящи – 8. 
Административните дела са образувани срещу заповеди за одобряване на ПУП, 
заповеди за допълване на кадастрална основа, заповеди за премахване на незаконни 
постройки, заповеди за изземване на имоти общинска собственост, заповеди за 
прекратяване на наемни правни отношения. Граждански дела – 44 броя, от които 
спечелени – 16, загубени – 18, сключена спогодба – 5, висящи – 5. Гражданските 
дела са образувани по жалба срещу заповеди за прекратяване на служебни 
правоотношения, по искове за изплащане на задължения на Община Смолян към 
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юридически лица по изпълнени договори. Търговски дела – 12, спечелени – 3, 
загубени – 2, сключено споразумение – 4, висящи – 3. Административно-
наказателни дела – 38 броя. Спечелени – 15, загубени – 23. Наказателните дела са 
образувани по жалба на физически и юридически лица срещу наказателни 
постановления, издадени от Секретаря на община Смолян и Заместник-кмета на 
община Смолян. По втора точка. Има сключени 4 договора с външни юристи в 
размер на 19 000 лева. Това са консултантски и юридически услуги по различни 
дела и във връзка с проекти. Делата са с фактическа и правна сложност. По всички 
са назначавани съдебно-икономически и технически експертизи. Събирана е от 
тяхна страна допълнителна информация за апортите в „Рожен Експрес”, имотите в 
„Смолян Автотранспорт”, особени залози, взаимоотношения с банки, министерства 
и други институции. По трета точка. Няма ползвани юристи без договори. По 
четвърта точка. Ползвали сме адвокат Маргарита Монева за:  
• дело с „Виастройинженеринг”. Делото приключва със съдебно споразумение и 

не е изплащано адвокатско възнаграждение. Съдебните разноски са изцяло 
платени чрез прихващане от „Виастройинженеринг”.  

• „Кискинов”ЕООД. Делото е гледано на три инстанции. Спечелено е пред ВКС. 
Спестени са на Общината над 110 000 лв. главница, лихви и разноски. 
Съдебните разноски са изцяло платени от „Кискинов” ЕООД. 

• „Джемер” ЕООД. Делото приключи с общо споразумение по договора, с което 
са спестени на Община Смолян над 34 000 лв. главница и лихви за забава. 
Общината не е заплащала адвокатско възнаграждение. 

• Консорциум „Светлина” – делото е спечелено на две инстанции. Спестени на 
Общината са над 25 000 лв. от главница, лихви и разноски. Разноските се 
прихващат от задължението на Община Смолян към Консорциум „Светлина”.  

• „Димитър Даракчиев” ООД. Делото е спечелено. Разноските са прихванати 
изцяло задължението на Община Смолян към „Димитър Даракчиев” ООД. 

• „Пътстройинженеринг” АД – делото е във ВКС.  
• СМК „Перелик” – делото е във ВКС; 
• Консорциум „Светлина”. Делото е на първа инстанция. Общината не е 

заплащала адвокатско възнаграждение.  
• Частен съдебен изпълнител Петко Мачкърски.  Взискател „Елмаз” ЕООД по 

делото на Консорциум „Светлина”, длъжник Община Смолян. За жалби, молби 
и представителство по изпълнително дело Община Смолян не е заплащала 
адвокатско възнаграждение.  

Адвокатско дружество „Караманолов и съдружници” са ангажирани по различни дела 
преди 2011 година. Възнагражденията са платени през периода 2012 – 2015 г.  
Срещу „Стрелец – 83” е заведено дело през 2012 г. Пак ни представляват 
„Караманолови и съдружници”. Приключило през 2015 г. Адвокатското 
възнаграждение е за сметка на едноличният търговец. Заведен иск към фирмата, но 
разплатен на адвокатското дружество от Община Смолян в размер на 6 600 лв.  По 
шеста точка. Заради сложността и спецификата на делата се е налагало ползването на 
външни юристи. По седма. Да, има второстепенни разпоредители. Всички 
второстепенни разпоредители са на делегирани бюджети и във връзка с осъществяване 
на тяхната дейност се налага да наемат юристи. Относно сумите по договорите – касае 
се за обществена информация. Може да се предостави след съгласие на лицата, които 
касае. Средната работна заплата на юрист в Община Смолян е 585-590 лв. Броят на 
юристите е 6, технически сътрудници – 2 броя. За 2015 година за цялата дирекция, за 
всичките 8 броя сумата на брутното трудово възнаграждение е 56 223 лв. Тоест 
заплатата на юриста е достатъчно ниска в общината и за да може все пак да ги 
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задържим, ние им даваме правата да работят и в извънработно време, стига това да не 
пречи на работата им основна. 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Г-н Сабрутев, имате правото да изкажете становище по 
отговора. 
СТЕФАН САБРУТЕВ: Аз мога да кажа, че не съм доволен, г-н кмете, от отговора. Там 
имаше много питания: Кой?, Кой?, Кой?, Кои са? Защо е толкова сложно? Тайна ли е да 
се кажат имената? Точно кои договори, с кои фирми, с кои кантори, с кои лица и колко 
суми. Тука вие споменахте на три пъти, че е прихванато от задължението към фирма 
„Х” да кажем, запомних, че „Виастрой” имаше някакво прихващане. Нали това 
прихващане се сещате, че е плащане на адвоката хонорар? А вие казвате, че не е 
заплащано на адвокат. Това не е вярно, вие ме лъжете сега. Платено е на адвоката. От 
дясно на вас стои един сериозен юрист и може да ви каже, че не няма как да се случи да 
не е платено. Прихващането е вид разплащане с него. Вие не ми казвате какви са 
сумите, а казвате: прихванати са. Аз изрично питам кой, колко, за кого, какво и кога. 
Вие ми отговорихте на една десета от моите въпроси. Не съм доволен. Надявам се, че 
след ново питане, което аз ще поставя, в писмен вид, подробно ще ви направя даже 
една табличка хубава, да ми ги разпишете така без ЕГН-та, за да няма пак някакви 
тайни и да искаме съгласие. Не виждам какво съгласие трябва да искаме на служители 
на общината какво са заплащали и какви са заплащанията. Второстепенният 
разпоредител си мисля, че може спокойно да сключи договор с Община Смолян и 
мисля, че е най-морално. Морално е когато Общината има юристи. А вие вдигнете 
заплатите на тези хора, защото е срамно да работят за толкоз ниски заплати. Това е 
ваше право. Аз не бих работил за тази заплата като съм юрист. Намерете начин, но не 
по този начин. Това не е начин. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Аз бях уверен, че няма да сте доволен, г-н Сабрутев. 
СТЕФАН САБРУТЕВ: Как да съм доволен? Вие сте нахвърлили 2-3 цифри и 3-4 имена. 
Аз исках 50-100 имена и да чуя тука хилядите левове, които са изплатени. 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Питането беше във връзка с изпълнението на бюджета, а не за 
лични отношения. Нали така? 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: 100 имена е цялата община. 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Имената не са важни. Закривам заседанието. Колеги, знаете, че 
в 19 часа има благотворителен концерт в подкрепа на инициативата „Дом за едно 
семейство”. Следващата сесия ще бъде на 11 май, 15 часа.  

 
(Заседанието на Общинския съвет беше закрито в 18.15 часа) 
 
 
 
 
СЛАВКА КАМЕНОВА 
Председател на Общински съвет – Смолян 
 
 
 
Изготвил протокола, 
Анелия Кехайова - главен специалист  
в сектор „ Административно обслужване” към Дирекция „ АИО и ОМП”  
 
 
 


