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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 

№ 12 
 
Днес, 12.05.2016 година, от 16.15 часа, в заседателната зала на Община Смолян, 

се проведе заседание на Общински съвет – Смолян, на основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от 

Закона за местното самоуправление и местната администрация. 

Присъстваха: 27 общински съветници. 

Отсъстваха: Анита Чолакова и Филип Топов. 

Заседанието беше открито и ръководено от председателя на Общинския съвет – 

Славка Каменова. 

 

СЛАВКА КАМЕНОВА – председател на Общинския съвет: Уважаеми госпожи и 

господа! С Решение № 257 на Общинска избирателна комисия – Смолян, предсрочно са 

прекратени пълномощията на Петя Стефанова Язова – общински съветник, избран с 

листата на Политическа партия „ГЕРБ”, и е обявен за избран следващият общински 

съветник от листата – Антон Тодоров Василев. Моля г-н Тодоров да застане на 

микрофона за полагане на клетва. Повтаряйте след мен. Моля всички, със ставане на 

крака, да уважим най-важния момент за възникване на пълномощията на общински 

съветник.  

(Всички присъстващи в залата станаха на крака). 

СЛАВКА КАМЕНОВА: „Заклевам се в името на Република България…”… 

АНТОН ТОДОРОВ: Заклевам се в името на Република България… 

СЛАВКА КАМЕНОВА: „… да спазвам Конституцията и законите на страната…”… 

АНТОН ТОДОРОВ: … да спазвам Конституцията и законите на страната… 

СЛАВКА КАМЕНОВА: „… и във всичките си действия…”…   

АНТОН ТОДОРОВ: … и във всичките си действия… 

СЛАВКА КАМЕНОВА: „… да се ръководя от интересите на гражданите от община 

Смолян…”…   

АНТОН ТОДОРОВ: … да се ръководя от интересите на гражданите от община 

Смолян… 

СЛАВКА КАМЕНОВА: „…и да работя за тяхното благоденствие!”…   

АНТОН ТОДОРОВ: … и да работя за тяхното благоденствие! 

СЛАВКА КАМЕНОВА: „Заклех се!”  

АНТОН ТОДОРОВ: Заклех се! 

СЛАВКА КАМЕНОВА: Честито! 

(Ръкопляскания). 

(Новоизбраният общински съветник Антон Тодоров получи удостоверението на 

Общинска избирателна комисия и подписа клетвения лист, след което зае мястото си 

в Общинския съвет.) 

СЛАВКА КАМЕНОВА: Преди проверка на кворума, обявявам, че са постъпили две 

уведомления от общински съветници. Обявете кворума към настоящия момент, г-жо 

Бояджиева. 

(Виолета Бояджиева – гл. експерт в дирекция „АИО и ОМП”: В залата присъстват 

24 общински съветници.) 
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СЛАВКА КАМЕНОВА: 24 общински съветници. Налице е законов кворум за 

провеждане на заседание. Преди да подложа на гласуване дневния ред, обявявам, че 

вносителят, кметът на Община Смолян – г-н Мелемов, оттегля точка 13 „Вземане на 

решение за рефинансиране на съществуващ дълг и други инвестиционни проекти на 

Община Смолян чрез емитиране на облигации”. Оттеглянето на точката е съобразено с 

решение на Комисията по законност, която препоръча вносителят да доработи 

докладната с оглед прецизиране приложението на закона, включително и мотивната 

част на докладната да бъде допълнена и преработена. Поради това подлагам на 

гласуване дневния ред без т. 13 и с предложената допълнителна точка, която е подадена 

в срок, съгласно правилника, с обосновано искане на вносителя. Запознати са 

комисиите. 

(Димитър Кръстанов, от място: А открихме ли заседанието?) 

СЛАВКА КАМЕНОВА: Още не. 

(Димитър Кръстанов, от място: Е как ще гласуваме дневен ред?  

СЛАВКА КАМЕНОВА: Преди да подложа… 

(Димитър Кръстанов, от място: Полага клетва съветник…). 

СЛАВКА КАМЕНОВА: „Преди да подложа…”, казах, „… на гласуване, обявявам, че е 

оттеглена точка”. Затова, откривам заседанието на Общинския съвет и подлагам на 

гласуване при законен кворум дневния ред, без т. 13. 

(Димитър Кръстанов иска думата по процедура). 

СЛАВКА КАМЕНОВА: Какъв е проблемът, г-н Кръстанов? 

ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Уважаема г-жо председател! Г-н кмете, уважаеми кметове 

на населени места, уважаеми колеги и гости! Позволявам си след изключително 

тържественото заседание на Общинския съвет да взема думата по процедурен въпрос. 

(Бел. на прот.: Става въпрос за официалната церемония по връчването на званието 

„Почетен гражданин” на префекта на Източна Македония и Тракия в Гърция – 

Георгиос Павлидис, и на Георги Чилингиров – председател на Дружеството за 

приятелство между България и Гърция, приключила преди заседанието на Общинския 

съвет). Защото, ако четете внимателно, а вие сигурно го четете внимателно, може би 

сте все още под емоционалното въздействие на връчването на отличията на почетните 

граждани, нашия Закон за местното самоуправление и местната администрация и 

Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет – и връчването на 

отличията „Почетен гражданин”, и полагането на клетва от избран общински съветник 

по съответно решение на Избирателната комисия, става в заседание на Общинския 

съвет. 

СЛАВКА КАМЕНОВА: Преди откриването на заседанието. 

ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Ха сега де! 

СЛАВКА КАМЕНОВА: Не, не. Заклеването се извършва преди започването на 

заседанието. В началото на заседанието. 

ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Ха сега де! Четете малко там. Това е първо. Второ: Когато 

сте уведомили общинските съветници, г-жо председател, за предстоящо заседание на 

Общинския съвет, в което ние научаваме оттук-оттам, че има и тържествена част, първа 

точка трябва да бъде „Връчване на отличия на Почетни граждани на Смолян, обявени с 

решение”. И вие лично, а не нашата симпатична г-жа Бояджиева (гл. експерт в 

дирекция „АИО и ОМП”) да ръководи подобно заседание и подобно тържество. Трето: 

Абсолютно недопустимо е уважаваният колега арх. Тони Тодоров да полага клетва 

пред някакъв форум, който нито е обявен, нито се знае какъв е. Откривате заседанието 

на Общинския съвет и предлагате по точка първа кметът да връчи съответните отличия, 

както и по съответния ред, записан и в закона, и в правилника, общинският съветник да 



3 

 

положи клетва на първото заседание, което следва съответно решението на 

Избирателната комисия. Не мога да разбера защо така действате? 

СЛАВКА КАМЕНОВА: Заседанието, г-н Кръстанов, формално започва с проверката на 

кворума. Какво значи? Ние не сме в съдебен процес. Проверихме кворума. Винаги сме 

го правили по този начин. 

ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Какъв съдебен процес? Какво говорите вие? 

СЛАВКА КАМЕНОВА: Съжалявам.  

ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Да. 

СЛАВКА КАМЕНОВА: Ако оспорвате заклеването, да дадем ход на заседанието и да 

повторим клетвата. Това ли искате? 

ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Не оспорвам заклеването. Ние сме достатъчно дълго в този 

Общински съвет с арх. Тони Тодоров, за да оспорвам каквото и да е свързано с него. 

СЛАВКА КАМЕНОВА: Какво е вашето предложение, г-н Кръстанов? 

ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Моето предложение е да обявявате откриването на 

заседанията, за да е ясно и за протокола, и за публиката кога сме в заседание. Ние 

имаме кворум, вие не откривате заседанието. Предлагате да обсъждаме дневния ред, 

съобщавате на публиката… Карате ме да променям тона. Съобщавате на публиката, че 

вносителят оттегля или не оттегля определени точки, без да сте открили заседанието. 

Моля ви, юрист сте! 

СЛАВКА КАМЕНОВА: Г-н Кръстанов, вие бяхте настръхнал още преди да обявим. 

Явно, че имате желание да започваме със скандал заседанието. Не мисля, че имаме 

някакво нарушение на процедурата. Проверихме кворума. Г-н Тодоров се закле в 

началото на заседанието. Нямаме формално изискване да четем определени или 

разпореждане за даване ход на заседанието. Заседанието се откри с проверката на 

кворума и с обявяването, че има законов кворум за откриване на заседанието. Подлагам 

на гласуване дневния ред така, както е предложен, без т. 13, с допълнителната точка. 

(Стефан Сабрутев иска думата по процедура). 

СЛАВКА КАМЕНОВА: Кажете, г-н Сабрутев. 

СТЕФАН САБРУТЕВ: Тъй като гласуваме дневния ред. Уважаема г-жо Каменова, 

уважаеми г-н Мелемов! Имах едно питане към г-н Мелемов, което се надявах да бъде 

включено в дневния ред и да ми бъде отговорено. Само да ми кажете дали ще бъде 

отговорено? И ако не – причината или отказът. Защото в комисии казахте, че има отказ. 

Да ми връчите официално отказа, за да знам на какво основание съответно няма да бъде 

отговорено. Благодаря. 

СЛАВКА КАМЕНОВА: Съгласно чл. 100 и следващите от правилника, в началото на 

заседанието се обявяват постъпили питания от съветник. Не се допуска питане по вече 

зададени въпроси. Отговорът е изготвен до г-н Сабрутев, че питането, което е отправил, 

е недопустимо. Така че няма какво да обявявам. Отговорът е изготвен официално. Г-жа 

Бояджиева прави опит да го връчи. 

(Виолета Бояджиева връчи на Стефан Сабрутев писмения отговор във връзка с 

питането му.) 

СЛАВКА КАМЕНОВА: Продължаваме. Подлагам на гласуване трети път. Който е 

съгласен да приемем така предложения дневен ред, без т. 13, с допълнителната, като 

обявявам, че т. 13 ще се включи в дневния ред за 9 юни… 

ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Г-жо председател, дайте думата за обсъждане на проекта за 

дневен ред. Вие пропускате цели етапи. 

СЛАВКА КАМЕНОВА: Има ли предложения? Има ли предложения по дневния ред за 

включване на други точки? Благодаря, г-н Кръстанов. Има ли други предложения по 

дневния ред, както е предложен предварително, без т. 13, с включената, съгласно 
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правилника, допълнителна точка? Не виждам. Който е съгласен да приемем така 

предложения дневен ред, моля да гласува. 

ГЛАСУВАХА: „ЗА” – 26, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 1. 

СЛАВКА КАМЕНОВА: С 26 гласа „за”, без „против” и 1 „въздържал се”, дневният ред 

се приема. 

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д: 

 

1. Определяне размера на Годишната награда на Община Смолян за 2016г. 

ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – кмет на община Смолян 

 

2. Приемане на годишен доклад за 2015 година за наблюдение и оценка на 

изпълнението на Общински план за развитие на община Смолян за периода 

2014-2020 година . 

ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – кмет на община Смолян 

 

3. Кандидатстване пред Национален Доверителен Екофонд /НДЕФ/ с проектно 

предложение „Доставка на електромобил за нуждите на Общинска 

администрация – Смолян по пилотна схема за насърчаване използването на 

електрически и електрически хибридни превозни средства в рамките на 

Инвестиционна програма за климата/ИПК/. 

ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – кмет на община Смолян 

 

4. Актуализация на Програмата за намаляване на замърсяването с фини прахови 

частици /ФПЧ10/ и План за действие 2015-2020 г. 

ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – кмет на община Смолян 

 

5. Одобряване изменение на Подробен устройствен план - План за регулация на гр. 

Смолян – кв.Райково и кв.Устово за обект : „Път II – 86 – Главна пътна 

комуникация – гр. Смолян” с обхват включващ кварталите: 34, 100, 104, 106, 

109, 120, 121, 130, 701, 1041, 1051, 1096, 1201, 1211, 1261, 1262, 1302, 1304, 3404 

ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – кмет на община Смолян 

 

6. Одобряване на Подробен устройствен план – парцеларен план и устройствена 

план - схема за обект : „Кабелна линия 20 Kv, БКТП и кабелни линии НН за 

присъединяване на „жилищна сграда на Стефан Георгиев” в с. Солища, община 

Смолян” 

ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – кмет на община Смолян 

 

7. Промяна предназначението на част от урегулиран поземлен имот ІІ – 

Озеленяване и гаражи предвиден в устройствения план за озеленена площ в 

кв.125 по плана на гр. Смолян, кв. Смолян. 

ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – кмет на община Смолян 

 

8. Промяна предназначението на част от урегулиран поземлен имот VI – 

Озеленяване предвиден в устройствения план за озеленена площ в кв.57 по 

плана на гр. Смолян, кв. Горно Смолян. 

ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – кмет на община Смолян 
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9. Разрешение за изработване на Подробен устройствен план - План за регулация и 

застрояване за поземлени имоти с идентификатори 67653.7.194 в местност 

„Боева вода” и 67653.714.14 и местност „Стайкови ниви”, землището на гр. 

Смолян. 

ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – кмет на община Смолян 

 

10. Разрешение за изработване на Подробен устройствен план - План за регулация и 

застрояване на поземлен имот с идентификатор 69345.9.308 в местност „Свети 

Дух”, землище на с. Стойките. 

ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – кмет на община Смолян 

 

11. Определяне на преференциални цени за нощувки на външни лица, участници в 

културни мероприятия, организирани от Община Смолян в Ученическо 

общежитие ”Васил Димитров”- Смолян. 

ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – кмет на община Смолян 

 

12. Допълнение на списъка на длъжностите и на лицата за 2016 година, които имат 

право на транспортни разходи 

ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – кмет на община Смолян 

 

13.  Становище на работната група, създадена с Решение № 61 от 25.01.2016 г. на 

Общински съвет – Смолян. 

ДОКЛАДВА: К. Хаджихристев – член на работната група 

 

14. Промяна в състава на Постоянните комисии на Общинския съвет 

  ДОКЛАДВА: Сл. Каменова – председател на Общински съвет 

 

15. Oтчет за дейността на Oбщински съвет – Смолян и неговите Постоянни комисии 

за периода месец ноември 2015 – месец април  2016 година 

  ДОКЛАДВА: Сл. Каменова – председател на Общински съвет 

 

16. Изкупуване на недвижим поземлен имот с идентификатор 67653.923.316 по 

кадастралната карта на гр. Смолян на основание чл.199 от ЗУТ във връзка с чл. 

33 от ЗС 

ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – кмет на община Смолян 

 

 

ПО ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Определяне размера на Годишната 

награда на Община Смолян за 2016 година. 

Докладва: Николай Мелемов – кмет на Община Смолян 

 

СЛАВКА КАМЕНОВА: В комисиите беше направено предложение размерът на 

наградата да бъде 250 лв. Г-н Мелемов, приемате ли предложението? 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Да. 

СЛАВКА КАМЕНОВА: Вносителят приема предложението. Нещо да допълните, г-н 

Мелемов, по това предложение? 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Уважаеми госпожи и господа общински съветници! Според 

Правилника за отличията на Община Смолян, наградата на общината се дава на 

изтъкнати дейци и творци в областта на науката, културата и образованието. Съгласен 

съм, че 250 лв. е по-заслужено и по-правилно за награда. 
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СЛАВКА КАМЕНОВА: Откривам дискусия. Има ли разисквания по тази точка? 

Предложения? Който е съгласен да прекратим разискванията, моля да гласува. 

ГЛАСУВАХА: „ЗА” – 27, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0. 

СЛАВКА КАМЕНОВА: Прекратяваме разискванията. Поименно гласуване на 

решението, като се съобразим със становището на Комисията по законност към 

правните основания се добави също т. 6 на чл. 21 от ЗМСМА. 

 

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

1. Анита Чолакова    – отсъства  

2. Антон Тодоров   – „за” 

3. Валентин Кюлхански   – „за” 

4. Валентин Цолов    – „за” 

5. Данчо Киряков    – „за” 

6. Димитър Кръстанов   – „за” 

7. Димитър Николов  – „за” 

8. Екатерина Гаджева   – „за” 

9. Елисавета Лободова   – „за” 

10.  Ивайло Халваджиев   – „за” 

11.  Иван Пищалов    – „за” 

12.  Илия Томов    – „за” 

13.  Кирил Асенов    – „за” 

14.  Кирил Хаджихристев   – „за” 

15.  Коста Начев    – „за” 

16.  Костадин Василев   – „за” 

17.  Мария Семерджиева   – „за” 

18.  Марияна Методиева   – „за”   

19.  Милен Журналов  – „за” 

20.  Милен Пачелиев   – „за” 

21.  Михаил Гунчев    – „за” 

22.  Михаил Генчев    – „за” 

23.  Петър Мирчев    – „за” 

24.  Салих Аршински   – „за” 

25.  Славка Каменова   – „за” 

26.  Стефан Сабрутев   – „за” 

27.  Стоян Иванов    – „за” 

28.  Филип Топов    – отсъства 

29.  Юлия Кисьова    – „за” 

 

СЛАВКА КАМЕНОВА: Резултат? 

(Виолета Бояджиева: 27 „за”, без „против” и „въздържали се”). 

СЛАВКА КАМЕНОВА: 27 гласа „за”, без „против” и „въздържали се”. Приема се 

предложението. 
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Общинският съвет на основание Раздел ІІІ, т.1 от Правилника за отличията на 

Община Смолян и във връзка с чл.21, ал.1, т.6 и т.23 от ЗМСМА прие 

 

Р Е Ш Е Н И Е: 

№ 180 

 

1. Определя размер на Годишната награда на Община Смолян за 2016 година за 

изтъкнати дейци и творци от областта на образованието, културата, науката и 

журналистиката по повод 24 май – Ден на българската просвета и култура и на 

славянската писменост, на 250 /двеста и петдесет/ лева. 

2. Възлага на Кмета на Община Смолян да определи носителите на Годишната 

награда на Община Смолян за 2016 година от сферата на образованието, културата, 

науката и журналистиката по предложение на техни професионални и творчески 

организации. 

3. Възлага на Кмета на Община Смолян или на упълномощено от него лице да 

впише носителите на Годишната награда на Община Смолян за 2016 година в 

Почетната книга на Общината.  

 

 

ПО ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Приемане на годишен доклад за 2015 

година за наблюдение и оценка на изпълнението на Общински план за развитие 

на община Смолян за периода 2014-2020 година. 

Докладва: Николай Мелемов – кмет на Община Смолян 

 

СЛАВКА КАМЕНОВА: По точка втора няма предложения от комисиите, освен една 

техническа грешка в правното основание. Вместо т. 1 следва да се запише т. 12 на      

чл. 21 от ЗМСМА. Вносителят има ли допълнения? 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Нямам какво да добавя. 

СЛАВКА КАМЕНОВА: Откривам дискусия. Има ли предложения по тази точка? Г-н 

Кръстанов. 

ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Благодаря ви, г-жо председател. Уважаеми г-н кмете! Този 

доклад трябва да съдържа определени изводи, оценки и препоръки, и едновременно с 

това да дава основните насоки като цяло на по-нататъшната дейност както на 

администрацията, така и на нашия орган за местно самоуправление, какъвто е 

Общинският съвет, по отношение на тенденциите в развитието на общината. Аз 

разговарях по тези групи въпроси с ваши заместници в заседанията на комисиите – 

Комисията по бюджет, финанси и икономическо развитие, и Комисията по законност, 

местно самоуправление, обществен ред и сигурност. Какви са вашите основни изводи 

ме интересува, като едноличен орган на изпълнителната власт, като човек, който 

еднолично ръководи администрацията и държи най-отблизо ръка на пулса на основните 

тенденции в развитието на общината? Какви изводи си правите вие? 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Г-н Кръстанов, еднолично не ръководя. Имам екип, на който 

много разчитам. И смятам, че точно това е причината да се изпълнява стриктно 

годишният план. Моите изводи са, че всичко се изпълнява стриктно и точно. 

СЛАВКА КАМЕНОВА: Други? Други изказвания имаме ли? Ако няма, моля да 

прекратим разискванията с вдигане на ръка. 

ГЛАСУВАХА: „ЗА” – 27, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0. 

СЛАВКА КАМЕНОВА: Прекратяват се разискванията. Който е съгласен да приемем 

предложението за приемане на годишния доклад по точка втора, моля да гласува с 

вдигане на ръка. Явно гласуване. 
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ГЛАСУВАХА: „ЗА” – 18, „ПРОТИВ” – 1, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 6. 

СЛАВКА КАМЕНОВА: С 18 гласа „за”, 1 „против” и 6 „въздържали се”, решението се 

приема. 

 

Общинският съвет на основание чл.21, ал.1 т.12, ал.2 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация и чл.23, ал. 4 от Закона за регионалното 

развитие и чл.91, ал.3 от Правилника за прилагане на Закона за регионалното развитие  

прие 

             

Р Е Ш Е Н И Е: 

№ 181 

 

1. Приема годишен доклад за 2015 година за наблюдение и оценка на 

изпълнението на Общински план за развитие на община Смолян за периода 

2014-2020 година. 

Приложение: 

1. Годишен доклад за 2015 година за наблюдение и оценка на изпълнението на 

Общински план за развитие на община Смолян за периода 2014-2020 година. 

 

 

ПО ТРЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Кандидатстване пред Национален 

доверителен екофонд (НДЕФ) с проектно предложение „Доставка на 

електромобил за нуждите на Общинска администрация – Смолян по пилотна 

схема за насърчаване използването на електрически и електрически хибридни 

превозни средства в рамките на Инвестиционна програма за климата (ИПК)”. 

Докладва: Николай Мелемов – кмет на Община Смолян 

 

СЛАВКА КАМЕНОВА: Няма предложения от комисиите. Г-н Мелемов, като вносител, 

имате думата. 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Община Смолян е допустим бенефициент и може да 

кандидатства за финансиране от Инвестиционната програма за климата максимум за 

три превозни средства. Моля за вашето съгласие и решение да кандидатстваме за един 

такъв електромобил. 

СЛАВКА КАМЕНОВА: Откривам дискусия. Г-н Кръстанов. 

ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Благодаря ви, г-жо председател.  Приветстваме всички 

начинания, свързани като цяло с подобряване на екологичната среда, с намаляване на 

емисиите на вредни газове, които се изхвърлят в атмосферата, и забележете, с един 

голям проблем за нашия град и за други градове в Родопите, свързан с твърдото гориво, 

което се използва през зимата, с този смог от твърди фини прахови частици. Ще 

очакваме от Общинската администрация да инициира и по-нататъшна стъпка за 

промяна на горивната база и за намаляване в максимална степен на твърдото гориво, 

особено на нискокалоричните въглища и на някои дървесни видове, които създават 

изключително неблагоприятна околна среда от гледна точка на съдържанието на 

вредни емисии във въздуха през зимата. Известно е, че за разлика от някои градове в 

равнините, при нас през зимата няма течение в долините на реките и този смог, който 

се образува, ще ни създава все повече проблеми. Искам да отбележа, че той все по-

често вече е забелязван и от гостите на нашия регион, който в максимална степен ще 

създава трудности пред по-нататъшното развитие на туризма. Ние се славим като край, 

в който въздухът е чист, слънцето свети 265 дни в годината и т. н. Разбира се, грижата и 
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за нашето население не бива да отива на по-заден план. Благодаря ви. Ще подкрепя 

такова решение. 

СЛАВКА КАМЕНОВА: Благодаря, г-н Кръстанов. Други? Ако няма, да прекратим 

дискусията. Моля, който е съгласен, да гласува с вдигане на ръка. 

ГЛАСУВАХА: „ЗА” – 27, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0. 

СЛАВКА КАМЕНОВА: Прекратяваме разискванията. Поименно гласуване. 

 

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

1. Анита Чолакова    – отсъства  

2. Антон Тодоров   – „за” 

3. Валентин Кюлхански   – „за” 

4. Валентин Цолов    – „за” 

5. Данчо Киряков    – „за” 

6. Димитър Кръстанов   – „за” 

7. Димитър Николов  – „за” 

8. Екатерина Гаджева   – „за” 

9. Елисавета Лободова   – „за” 

10.  Ивайло Халваджиев   – „за” 

11.  Иван Пищалов    – „за” 

12.  Илия Томов    – „за” 

13.  Кирил Асенов    – „за” 

14.  Кирил Хаджихристев   – „за” 

15.  Коста Начев    – „за” 

16.  Костадин Василев   – „за” 

17.  Мария Семерджиева   – „за” 

18.  Марияна Методиева   – „за”   

19.  Милен Журналов  – „за” 

20.  Милен Пачелиев   – „за” 

21.  Михаил Гунчев    – „за” 

22.  Михаил Генчев    – „за” 

23.  Петър Мирчев    – „за” 

24.  Салих Аршински   – „за” 

25.  Славка Каменова   – „за” 

26.  Стефан Сабрутев   – „за” 

27.  Стоян Иванов    – „за” 

28.  Филип Топов    – отсъства 

29.  Юлия Кисьова    – „за” 

 

СЛАВКА КАМЕНОВА: Резултат? 

(Виолета Бояджиева: 27 „за”, без „против” и „въздържали се”). 

СЛАВКА КАМЕНОВА: 27 гласа „за”, без „против” и „въздържали се”. Приема се 

решението по точка трета. 
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Общинският съвет на основание чл. 21, ал. 1, т.6, т.8 и т.23 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, прие  

                                                                

Р Е Ш Е Н И Е: 

№ 182 

 

Общински съвет Смолян дава съгласие: 

 

1. Община Смолян да кандидатства с проектно предложение „Доставка на 

електромобил за нуждите на Общинска Администрация Смолян за отпускане на 

безвъзмездна помощ пред Национален Доверителен Екофонд /НДЕФ/ по 

пилотна схема за насърчаване използването на електрически и електрически 

хибридни превозни средства в рамките на Инвестиционна програма за 

климата/ИПК/; 

2. Общински съвет Смолян упълномощава Кмета на Община Смолян да подпише 

Договор за предоставяне на безвъзмездна помощ за изпълнение на проекта по 

т.1, при одобрено проектно предложение; 

3. Община Смолян се задължава да осигури необходимите финансови средства 

съфинансиране, представляващи сумата до 25 000 лв. /двадесет и пет хиляди 

лева/ в случай на одобрено проектно предложение.  

 

 

ПО ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Актуализация на Програмата за 

намаляване на замърсяването с фини прахови частици (ФПЧ10) и План за 

действие, 2015-2020 година. 

Докладва: Николай Мелемов – кмет на Община Смолян 

 

СЛАВКА КАМЕНОВА: Г-н Мелемов. 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Във връзка с това, което каза г-н Кръстанов за слънцето, за 

въздуха, както и във връзка с приоритетите на Оперативна програма „Околна среда”, 

предлагам в плана за действие на Програмата за намаляване на замърсяването с фини 

прахови частици и План за действие, 2015-2020 г., да бъдат допълнени с мерки, които 

са описани в докладната. 

СЛАВКА КАМЕНОВА: Откривам дискусия. Разисквания? Г-жа Гаджева. 

ЕКАТЕРИНА ГАДЖЕВА: Уважаема г-жо председател! Уважаеми г-н кмет! Г-н 

Кръстанов се изказа по предишната точка и обедини двете точки. Аз ще се изкажа по 

тази и ще изкажа възторга си от факта, че ще закупим електромобил, тъй като наистина 

двете точки са свързани и важни хронологично. Замърсяването с фини прахови 

частици, или този така наречен „смог”, е един от основните проблеми не само на 

община Смолян, не само на България, а и на Европа. Не знам дали знаете колко е важен 

този проблем и че страната ни е изправена пред наказателна процедура от Европейския 

съюз, тъй като редица български градове не могат да достигнат стойности на фини 

прахови частици, съобразно законодателството. Има една активна справка в сайта на 

Изпълнителна агенция по околна среда с градовете, които надвишават показателя 

„фини прахови частици”. Много се радвам да ви кажа, че от януари, февруари и март, 

това са традиционните месеци, в които сме с доста замърсен въздух, сме изпаднали от 

тази справка. Обикновено бяхме в първите пет града по запрашаване. Много приятно за 

мен самата е, че от януари и февруари това не е така. Тука аз лично отчитам два 
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фактора: Единият – по-меката зима и по-малкото отопление в бита. Вторият – че 

пясъкът се събираше тази година ръчно и през зимните месеци, което даде резултат. 

Миенето на улиците не може да бъде при температура под 10 градуса, защото ще 

напълним болницата. Нали не е това идеята? Но събирането на пясъка даде съответния 

ефект. Така че, стъпка по стъпка, аз си мисля, че Смолян постига нужните резултати. 

Най-хубавото е, че сме избираем бенефициент по Оперативна програма „Околна 

среда”. Именно тези мерки са заложени там. И тук всичко, което каза г-н Кръстанов за 

горивни инсталации, е предвидено и именно така изглеждат разписаните точки в 

програмата. Община Смолян има много хубава и подробна програма, а в 

актуализацията са включени и новите мерки, които ни правят допустими и избираеми 

дейности в Оперативна програма „Околна среда” по тази нова ос „Въздух”. Тук са 

именно тези филтри, тези подмени на горивни и палетни инсталации, за които голяма 

част от населението по време на предизборните кампании ни питаше. Примерно аз си 

спомням една такава среща в хотел „Мони”. Така че аз се радвам, че ние си отговаряме 

и си изпълняваме предизборните обещания. Именно чрез тези мерки, чрез изпълнение 

на проект по ОПОС, ще постигнем тези цели. А електромобилът, хибридите, това 

наистина е бъдеще. Много се радвам, че спазваме държавната политика в тази посока. 

Именно за това ги финансира Националният доверителен екофонд и са в политиките за 

изменение на климата. Само малко ми е тъжно, тъй като очаквах, че РИОСВ ще 

притежава електромобила. Ама сега ще отстъпим, щом така единодушно гласувахме. 

На вас ще ви е и по-полезно за териториалния обхват на общината. Много се радвам да 

изпаднем напълно от списъка на градовете с мръсен въздух, а междувременно да 

реализираме и да усвоим всичко, което ще ни помогне за това. Благодаря. 

СЛАВКА КАМЕНОВА: Благодаря, г-жо Гаджева. Други? Да, г-н Василев. 

КОСТАДИН ВАСИЛЕВ: Уважаема г-жо председател, г-н кмете! Няма да се връщам 

върху това, което казаха колегите. Аз ще гласувам „за” тази програма. Това е тема, 

която още в миналия Общински съвет беше повдигната. Аз бях един от хората, които 

поставиха въпроса за филтри на блокове и индивидуални къщи. Но на мен ми се струва 

все пак, че трябва да отделим внимание и за стимулиране на тези хора, които ще сложат 

такива филтри. Това трябва да го предложи Общинска администрация, защото все пак 

това не е някаква инвестиция на блока или къщата. Аз си мисля, че можем да намалим 

малко данъка на сградите, или от този род неща. За следващата година, разбира се. 

Затова предлагам да се помисли по този въпрос. И на г-н кмета също предлагам да се 

помисли по този въпрос, за да бъдат стимулирани тези хора. Благодаря. 

СЛАВКА КАМЕНОВА: Благодаря, г-н Василев. Други? Г-н Хаджихристев. 

КИРИЛ ХАДЖИХРИСТЕВ: Уважаема г-жо председател! Уважаеми г-н кмет! Аз се 

запознах много подробно с плана, който предлагате. Там наистина подробно сте 

описали дейностите, които трябва да се извършат. За да опровергая г-жа Гаджева, 

особено когато се касае за събирането на пясъка след зимното почистване, там 

подробно е изписано даже как се мете – от тротоара към пътя, а от пътя се събира с 

машина-прахосмукачка и т. н., което в Смолян изобщо не съществува. Когато ходим по 

населените места на срещи, хората поставят въпроса и за пътищата, които са от 

републиканската пътна мрежа, минаващи през населените места, които въобще не се 

почистват след като са обработени с пясък. А за това, че пясъкът се е събрал, не съм 

много съгласен. Защото, минете по главна пътна комуникация, да видите как са 

събрани купчинки извън тротоара, които стоят 20 дена. И като мине товарен 

автомобил, какво чудо става за тези, които живеят покрай главна пътна комуникация. 

Така че въпросът ми е: Какво ще направи общината относно този контрол към 

зимнопочистващите фирми да си съберат пясъка, който са използвали през зимата? 
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НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Освен да поискаме да стане общинска пътна мрежа 

републиканската и да почнем да ги контролираме ние. 

СЛАВКА КАМЕНОВА: Други? Г-н Кръстанов. 

ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Благодаря ви, г-жо председател. Г-н кмете, не е точно така. 

Вие сте стопанин на града. Не го забравяйте. И към вас са отправени погледите с 

надежда на хората, че можете да въведете ред в две направления поне. Да настоявате 

пред държавните органи, които стопанисват пътната мрежа, Областно пътно 

управление, да си изпълняват задълженията в чертите на града, върху който вие имате 

правомощия, разбира се и по отношение на пътищата в цялата община. Това първо. 

Второ, един чисто професионален съвет от мен, свързан като цяло с използваните 

материали за опесъчаване на пътната мрежа през зимата: Бяха години, в които, може би 

до миналата, или до по-миналата, не чак толкова отдавна, се опесъчаваше с промит 

пясък. Сега се опесъчава с нещо, което не мога да нарека пясък, което на втория-третия 

ден, особено ако се овлажни, почва да създава много повече проблеми с така наречения 

коефициент на сцепление, отколкото да повишава сцеплението. Тоест влошава го 

максимално, води до планинги. И когато изсъхне всичкото това, първо се нанася върху 

автомобилите, върху крайпътните обекти и в белите дробове на населението. Така че 

конкретната ми професионална препоръка е да се опитате да контролирате като 

стопанин на града, с органите и с властта, която имате, качеството на материалите, 

които се използват за опесъчаване на пътната и уличната мрежа. Аз твърдя, и не е чак 

толкова трудно да бъде доказано, че използваните материали са далеч от стандартите. 

Опесъчава се с пясък, която съдържа много повече кал и фини частици, за които стана 

дума, отколкото кварцови кристалчета – това, което трябва да бъде хвърляно по 

пътищата. Това е изключително важно. Ние всички сме свидетели, особено в края на 

февруари, когато се затопли времето, когато изсъхна тази кал по улиците и пътищата, 

какво запрашаване, и като завали дъжд, какво хлъзгане пада по улиците. Освен че 

създава предпоставка за пътнотранспортни произшествия, че действа изключително 

неблагоприятно върху условията за пътната безопасност, то създава големи проблеми 

на хората, тъй като го вдишват нашите деца и внуци. 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Г-н Кръстанов, вие до неотдавна бяхте областен управител и 

тогава държавната пътна мрежа не беше по-чиста. 

(Димитър Кръстанов, от място: Беше, беше.) 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Беше, така ли? 

(Димитър Кръстанов, от място: Беше. Лично я проверявах. Всяка сутрин. 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Сигурно я помнят всички. И кой я чистеше тогава? Общината. 

Нали? Сега полагаме всички усилия да намерим начин да измием тротоара от 

Пампорово до Смолян, защото наистина е много зле. Но в крайна сметка, Главно пътно 

управление не е на подчинение на кмета. 

(Димитър Кръстанов, от място: Дуплика.) 

СЛАВКА КАМЕНОВА: Г-н Кръстанов. 

ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Ползвам се от правото си на дуплика. Уважаеми г-н кмете, и 

вие, и аз, и много от колегите знаят, че пътните служби играят според тоягата. Ако те 

знаят, че са подложени на една редовна, взискателна контролна дейност, те работят 

съвсем иначе. И ще ви цитирам един много стар грейдерист от Пътно управление. Не 

забравяйте, че съм карал камион в Пътно управление преди много години. Симо 

грейдеристът викаше: „Колеги, внимавайте, шефът е по пътя!”. 

СЛАВКА КАМЕНОВА: Благодаря, г-н Кръстанов. Други разисквания? Други 

предложения, препоръки? Няма. Който е съгласен, моля да гласува да прекратим 

разискванията. 

ГЛАСУВАХА: „ЗА” – 27, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0. 
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СЛАВКА КАМЕНОВА: Прекратяваме разискванията. Който е съгласен да подкрепим 

предложението по точка четвърта, моля да гласува с вдигане на ръка. 

ГЛАСУВАХА: „ЗА” – 26, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 1. 

СЛАВКА КАМЕНОВА: С резултат 26 гласа „за”, без „против”, 1 „въздържал се”, 

решението по точка четвърта се приема. 

 

Общинският съвет на основание чл.20, чл.21, ал.1, т.12, ал.2 от Закона за местно 

самоуправление и местна администрация прие 

 

Р Е Ш Е Н И Е: 

№ 183 

 

В Програмата за намаляване на замърсяването с фини прахови частици /ФПЦ10/ 

и План за действие 2015-2020 г. да бъдат допълнени мерки в раздел 4. Битово 

отопление - намаляване на емисиите  ФПЧ10 с поне 4 ug/m3  в подраздел Ограничаване 

на емисиите от неподвижни източници – 3.1, т.3, Раздел 2,  Приложение 15, Наредба 12. 

1. Мерки адресиращи замърсяването от битовото отопление като: 

 Подмяна на стационарни индивидуални и многофамилни домакински 

горивни устройства на твърдо гориво; 

 Поставяне на филтри за прахови частици на индивидуални горивни 

инсталации; 

 Мерки за алтернативно отопление на жилищни райони, състоящи се от 

индивидуални къщи и/или малки многофамилни сгради, използващи твърдо 

гориво за отопление; 

2. Мерки, адресиращи замърсяването от обществения транспорт, като: 

 Намаляване използването на конвенционални горива в обществения 

транспорт, замяна на изпускателните устройства (retrofitting) на превозните 

средства на градския транспорт; 

3. Други допълнителни мерки, идентифициран и като подходящи от 

бенефициентите за постигане целите на проекта: 

4. Мерки за привеждане на системите за мониторинг качеството на 

атмосферния въздух в съответствие с изискванията на законодателството, 

при доказана и обоснована от общинските власти и компетентните органи 

необходимост. 

 

 

ПО ПЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Одобряване изменение на Подробен 

устройствен план – План за регулация на гр. Смолян – кв. Райково и кв. Устово, 

за обект: „Път ІІ-86 – Главна пътна комуникация – гр. Смолян” с обхват, 

включващ кварталите: 34, 100, 104, 106, 109, 120, 121, 130, 701, 1041, 1051, 1096, 

1201, 1211, 1261, 1262, 1302, 1304, 3404. 

Докладва: Николай Мелемов – кмет на Община Смолян 

 

СЛАВКА КАМЕНОВА: Няма предложения от комисиите. Г-н Мелемов. 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Смятам, че няма какво да се добави. На всички ви е ясна 

значимостта на този път. 

СЛАВКА КАМЕНОВА: Откривам дискусия. Има ли предложения, разисквания? 

Проектът е обявен в Държавен вестник. Няма подадени жалби и възражения. Има ли 

желаещи да вземат думата? Ако няма, моля да прекратим разискванията. 

ГЛАСУВАХА: „ЗА” – 27, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0. 
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СЛАВКА КАМЕНОВА: Прекратяваме разискванията. Който е съгласен да подкрепим 

решението по точка пета, моля да гласува с вдигане на ръка. 

ГЛАСУВАХА: „ЗА” – 27, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0. 

СЛАВКА КАМЕНОВА: С 27 гласа „за”, без „против” и „въздържали се”, решението по 

точка пета се приема. 

 

Общинският съвет на основание чл. 21, ал.1, т.11 от ЗМСМА във връзка с чл. 129, 

ал.1 от ЗУТ, чл.136, ал.1 от ЗУТ и чл.134, ал.2, т.2 от ЗУТ, чл.156а от ЗУТ прие 

 

Р Е Ш Е Н И Е: 

№ 184 

 

           1. Одобрява изменение на Подробен устройствен план - План за регулация на гр. 

Смолян – кв.Райково и кв.Устово за обект : „Път II – 86 – Главна пътна комуникация – 

гр. Смолян” с обхват включващ кварталите: 34, 100, 104, 106, 109, 120, 121, 130, 701, 

1041, 1051, 1096, 1201, 1211, 1261, 1262, 1302, 1304, 3404.  

 2. Съгласно чл. 156а. (Нов - ДВ, бр. 87 от 2010 г.) от ЗУТ,  одобреният подробен 

устройствен план за изграждане на  общински обект от първостепенно значение всички 

органи и лица извършват административно обслужване или съгласуване по този закон в 

срокове, с една втора по-кратки от предвидените. 

 

 

ПО ШЕСТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Одобряване изменение на Подробен 

устройствен план – Парцеларен план и устройствена план-схема за обект: 

„Кабелна линия 20 Кv, БКТП и кабелни линии НН за присъединяване на 

„жилищна сграда на Стефан Георгиев” в с. Солища, община Смолян”. 

Докладва: Николай Мелемов – кмет на Община Смолян 

 

СЛАВКА КАМЕНОВА: Няма предложения от комисиите. Г-н Мелемов. 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Проектът е одобрен от Общинския експертен съвет. Няма 

какво да добавя. 

СЛАВКА КАМЕНОВА: Откривам дискусия. Ако няма разисквания, моля да ги 

прекратим. 

ГЛАСУВАХА: „ЗА” – 27, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0. 

СЛАВКА КАМЕНОВА: Прекратяваме разискванията. Който е съгласен да се подкрепи 

решението по точка шест, моля да гласува с вдигане на ръка. 

ГЛАСУВАХА: „ЗА” – 27, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0. 

СЛАВКА КАМЕНОВА: 27 гласа „за”, без „против” и „въздържали се”. Приема се 

решението по точка шеста. 

 

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

чл.129, ал.1 от ЗУТ, чл. 64 ал. 2 от ЗУТ, чл. 64 ал. 4 т. 1 от ЗЕ прие 

 

Р Е Ш Е Н И Е: 

№ 185 

 

Одобрява Подробен устройствен план - парцеларен план и устройствена план - 

схема за обект : „Кабелна линия 20 Kv, БКТП и кабелни линии НН за присъединяване 

на „жилищна сграда на Стефан Георгиев” в с. Солища, община Смолян, за който обект 



15 

 

е предложен проект за ПУП - парцеларен план и устройствена план - схема, 

предвиждащи възникването на сервитути в полза на „ЕВН България 

Електроразпределение“ ЕАД, гр.Пловдив, КЕЦ Смолян, представлявано от Пеньо 

Станчев Паунов, ЕГН ********** с пълномощно №3685/11.12.2012 год. и 

№3686/11.12.2012 год., заверено от Ваня Захариева - нотариус в района на Пловдивски 

районен съд рег.№ 640 на Нотариалната камара върху следните служещи имоти : 

1. Поземлен имот е идентификатор 68000.2.233 (шест, осем, нула, нула, нула, 

точка, две, точка, две, три, три) - общинска публична собственост с начин на трайно 

ползване: за местен път, трайно предназначение на територията: територия за 

транспорта, с площ 19340 кв.м. (деветнадесет хиляди триста и четиридесет кв.м.), по 

кадастрални карта на с. Солища, общ. Смолян, при граници: поземлен имот с идент. 

68000.2.196 (шест, осем, нула, нула, нула, точка, две, точка, едно, девет, шест), имот с 

идент. 68000.2.189 (шест, осем, нула, нула, нула, точка, две, едно, осем, девет), имот с 

идент. 68000.2.191 (шест, осем, нула, нула, нула, точка, две, точка, едно, девет, едно), 

имот с идент. 68000.2.192 (шест, осем, нула, нула, нула, точка, две, точка, едно, девет, 

две). Собственик на имота е Община Смолян с Булстат 000615118, с площ на 

сервитута 154,27 кв.м. 

2. Поземлен имот е идентификатор 68000.502.450 (шест, осем, нула, нула, 

нула, точка, пет, нула, две, точка, четири, пет, нула) - общинска публична 

собственост с начин на трайно ползване: за първостепенна улица, трайно 

предназначение на територията: урбанизирана, с площ 4730 кв.м. (четири хиляди 

седемстотин и тридесет кв.м.) по кадастрална карта на с. Солища, общ. Смолян, при 

граници: имот с идент. 68000.502.152 (шест, осем, нула, нула, нула, точка, пет, нула, 

две, точка, едно, пет, две), имот с идент. 68000.502.151 (шест, осем, нула, нула, нула, 

точка, пет, нула, две, точка, едно, пет, едно), имот с идент. 68000.502.403 (шест, осем, 

нула, нула, нула, точка, пет, нула, две, точка, четири, нула, три). Собственик на имота 

е Община Смолян с Булстат 000615118, с площ на сервитута 460,18 кв.м.; 

    3. Поземлен имот с идентификатор 68000.502.451 (шест, осем, нула, нула, 

нула, точка, пет, нула, две, точка, четири, пет, едно) - общинска публична 

собственост с начин на трайно ползване: за първостепенна улица, трайно 

предназначение на територията: урбанизирана, с площ 1983 кв.м. (хиляда деветстотин 

осемдесет и три кв.м.) по кадастрална карта на с. Солища, общ. Смолян, при граници: 

имот с идент. 68000.502.82 (шест, осем, нула, нула, нула, точка, пет, нула, две, точка, 

осем, две), имот с идент. 68000.502.104 (шест, осем, нула, нула, нула, точка, пет, нула, 

две, точка, едно, нула, четири), имот с идент. 68000.502.105 (шест, осем, нула, нула, 

нула, точка, пет, нула, две, точка, едно, нула, пет), имот с идент. 68000.502.260 (шест, 

осем, нула, нула, нула, точка, пет, нула, две, точка, две, пест, нула). Собственик на 

имота е Община Смолян с Булстат 000615118, с площ на сервитута 54,41 кв.м.; 

4. Поземлен имот е идентификатор 68000.502.467 (шест, осем, нула, нула, 

нула, точка, пет, нула, две, точка, четири, шест, седем) - общинска публична 

собственост с начин на трайно ползване: за второстепенна улица, трайно 

предназначение на територията: урбанизирана, с площ 912 кв.м. (деветстотин и 



16 

 

дванадесет кв.м.) по кадастрална карта на с. Солища, общ. Смолян, при граници: имот 

с идент. 68000.502.107 (шест, осем, нула, нула, нула, точка, пет,нула, две, точка, едно, 

нула, седем), имот с идент. 68000.502.103 (шест, осем, нула, нула, нула, точка, пет, 

нула, две, точка, едно, нула, три), имот с идент. 68000.502.102 (шест, осем, нула, нула, 

нула, точка, пет, нула, две, точка, едно, нула, две). Собственик на имота е Община 

Смолян с Булстат 000615118, с площ на сервитута 5,35 кв.м.; 

5. Поземлен имот е идентификатор 68000.502.104 (шест, осем, нула, нула, 

нула, точка, пет, нула, две, точка, едно, нула, четири) - общинска частна 

собственост с начин на трайно ползване:ниско застрояване (до 10м), трайно 

предназначение на територията: урбанизирана, , площ 110 кв.м. (сто и десет кв.м.) по 

кадастрална карта на с. Солища, общ. Смолян, при граници: имот с идент. 

68000.502.467 (шест, осем, нула, нула, нула, точка, пет, нула, две, точка, четири, шест, 

седем), имот с идент. 68000.502.103 (шест, осем, нула, нула, нула, точка, пет, нула, две, 

точка, едно, нула, три), имот с идент. : 8000.502.468 (шест, осем, нула, нула, нула, 

точка, пет, нула, две, точка, четири, шест, осем). Собственик на имота е Община 

Смолян с Булстат 000615118, с площ на сервитута 26,96 кв.м.; 

6.Поземлен имот с идентификатор 68000.502.468 (шест, осем, нула, нула, 

нула, точка, пет, нула, две, точка, четири, шест, осем) - общинска публична 

собственост с начин на трайно ползване: за второстепенна улица, трайно 

предназначение на територията: урбанизирана, с площ 1428 кв.м. (хиляда четиристотин 

двадесет и осем кв.м.) по кадастрална карта на с. Солища, общ. Смолян, при граници : 

имот с идент. 68000.502.103 (шест, осем, нула, нула, нула, точка, пет, нула, две, точка, 

едно, нула, три), имот с идент. 68000.502.102 (шест, осем, нула, нула, нула, точка, пет, 

нула, две, точка, едно, нула, две), имот с идент. 68000.502.101 (шест, осем, нула, нула, 

нула, точка, пет, нула, две, точка, едно, нула, едно), имот с идент. 6800.502.82 (шест, 

осем, нула, нула, нула, точка, пет, нула, две, точка, осем, две. Собственик на имота е 

Община Смолян с Булстат 000615118, с площ на сервитута 61,37 кв.м.; 

 

Съгласно чл. 64, ал. 4. т. 2 от Закона за енергетиката една от задължителните 

предпоставки за възникването на сервитутите по смисъла на този нормативен акт е 

титулярят на сервитута да изплати еднократно обезщетение на собственика на имота, 

върху който е възникнал сервитутът, и на носителите на други вещни права върху 

засегнатия имот, като съгласно ал. 6 от същата разпоредба определянето на размера на 

обезщетенията се извършва по реда на чл. 210 и 211 от Закона за устройство на 

територията или по взаимно съгласие на страните с оценка от лицензиран оценител. 

 

Обезщетението, касаещо имотите публична общинска собственост възлиза общо 

в размер на 22 067,40 лв. (двадесет и две хиляди шестдесет и седем лева и четиридесет 

стотинки), но същото не следва да се заплати от „ЕВН България 

Електроразпределение“ ЕАД, тъй като съгласно чл.67, ал.2 от ЗЕ експлоатационните 

дружества имат право безвъзмездно да използват мостове, пътища, улици, тротоари и 

други имоти - публична собственост, за прокарване, скачване, преминаване и 

поддържане на въздушни и подземни електропроводи, газопроводи, топлопроводи, 

водопроводи за енергийни цели, нефтопроводи и нефтопродуктопроводи, като 
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осигуряват техническата безопасност и предприемат мерки за недопускане на

щети. Нормата на чл.67, ал.2 от ЗЕ се явява специална спрямо чл.64, ал.4, т.2 от ЗЕ, с 

оглед на което следва да се приложи в настоящия случай. 

Обезщетението касаещо имота частна общинска собственост възлиза общо в 

размер на 808,80лв. (осемстотин и осем лева и осемдесет стотинки), което „ЕВН 

България Електроразпределение“ ЕАД е заплатило на Община Смолян. 

 

В случая е приложима разпоредбата на чл. 47 буква (б) от Наредбата за 

определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги в Община 

Смолян, тъй като с одобряване на ПУП ще се учредят вещни права  върху общински 

имот, поради което „ЕВН България Електроразпределение“ ЕАД, е заплатило на 

Община Смолян такса от 3 % от стойността на определеното обезщетение в размер на 

686,29лв. (шестстотин осемдесет и шест лева  и двадесет и девет стотинки). 

 

 

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

урегулиран поземлен имот ІІ – Озеленяване и гаражи, предвиден в устройствения 

план за озеленена площ в кв. 125 по плана на гр. Смолян, кв. Смолян. 

Докладва: Николай Мелемов – кмет на Община Смолян 

 

СЛАВКА КАМЕНОВА: Няма предложения от комисиите. Давам думата на вносителя. 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Предлагам на вашето внимание за разглеждане по 

компетентност искане от Илия Бозов за преотреждане на част от УПИ І – Озеленяване 

и гаражи, с обособяване на два нови УПИ – за обществено обслужване и…, и за 

обществено обслужване и гаражи на ул. „Капитан Петко войвода”. 

СЛАВКА КАМЕНОВА: Откривам дискусия. Има ли разисквания, колеги, по тази 

точка? Ако няма, моля да ги прекратим с вдигане на ръка. 

ГЛАСУВАХА: „ЗА” – 27, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0. 

СЛАВКА КАМЕНОВА: Прекратяваме разискванията. Който е съгласен да се подкрепи 

предложението по точка седем, моля да гласува с вдигане на ръка. 

ГЛАСУВАХА: „ЗА” – 27, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0. 

СЛАВКА КАМЕНОВА: С 27 гласа „за”, без „против” и „въздържали се” решението по 

точка седем се приема. 

 

Общинският съвет на основание чл.21 ал.1 т.11 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация и протокол от проведено обществено 

обсъждане на основание чл.127 ал.1 от ЗУТ от 31.03.2016год. прие 

 

Р Е Ш Е Н И Е: 

№ 186 

 

          Допуска промяна на ПУП – ПРЗ с преотреждане на част от УПИ I – Озеленяване 

и гаражи с обособяване на два нови УПИ : …- За обществено обслужване и …  - За 

обществено обслужване и гаражи в кв.125 по плана на гр. Смолян, кв. Смолян, при 

граници : УПИ ІІ – Озеленяване и гаражи, улица „Капитан Петко войвода” и пешеходен 

подход.  

Приложение: Проект за промяна на ПУП – ПРЗ  в кв.125 по плана на гр.Смолян, кв. Смолян в М 1 : 500. 
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ПО ОСМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Промяна предназначението на част от 

урегулиран поземлен имот VІ – Озеленяване, предвиден в устройствения план за 

озеленена площ в кв. 57 по плана на гр. Смолян, кв. Горно Смолян. 

Докладва: Николай Мелемов – кмет на Община Смолян 

 

СЛАВКА КАМЕНОВА: Идентично предложение за промяна предназначение на 

поземлен имот. Няма предложения от комисиите. Г-н Мелемов. 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Искането е от Замфир Копчев, Веска Копчева-Станимирова и 

Роза Копчева-Калемджиева. Имотът се намира в кв. Горно Смолян, ул. „Иглика”. 

СЛАВКА КАМЕНОВА: Откривам дискусия. Има ли разисквания? Ако няма, моля да 

ги прекратим. 

ГЛАСУВАХА: „ЗА” – 27, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0. 

СЛАВКА КАМЕНОВА: Прекратяваме разискванията. Който е съгласен да се подкрепи 

решението по точка осем, моля да гласува с вдигане на ръка. 

ГЛАСУВАХА: „ЗА” – 27, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0. 

СЛАВКА КАМЕНОВА: С 27 гласа „за”, без „против” и „въздържали се” решението по 

точка осем се приема. 

 

Общинският съвет на основание чл.21 ал.1 т.11 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация и протокол от проведено обществено 

обсъждане на основание чл.127 ал.1 от ЗУТ от 27.03.2016год. прие 

 

Р Е Ш Е Н И Е: 

№ 187 

 

          Допуска промяна на ПУП – ПРЗ с преотреждане на част от УПИ VI – 

Озеленяване  и присъединяване към УПИ ХХХ – 294 и УПИ ХХХІ - 294 в кв.57 по 

плана на гр. Смолян, кв. Горно Смолян, при граници : УПИ VІ – Озеленяване,  УПИ 

ХХХ - 294 и УПИ ХХХІ - 294.  
Приложение: Проект за промяна на ПУП–ПРЗ в кв.57 по плана на гр. Смолян, кв. Горно Смолян в             

М 1:500. 
 

 

ПО ДЕВЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Разрешение за изработване на 

Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване за поземлени 

имоти с идентификатори 67653.7.194 в местност „Боева вода” и 67653.714.14 в 

местност „Стайкови ниви”, землище на гр. Смолян. 

Докладва: Николай Мелемов – кмет на Община Смолян 

 

СЛАВКА КАМЕНОВА: Няма предложения от комисиите. Г-н Мелемов, имате думата. 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Искането е от Сирма Кадева. Става въпрос за включване в 

строителните граници на населеното място за жилищно строителство и улична 

регулация. 

СЛАВКА КАМЕНОВА: Откривам дискусия. Предложения? Няма. Моля, който е 

съгласен да прекратим разискванията, да гласува. 

ГЛАСУВАХА: „ЗА” – 27, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0. 

СЛАВКА КАМЕНОВА: Прекратяваме разискванията. Който е съгласен да подкрепим 

предложението по точка девет, моля да гласува с вдигане на ръка. 

ГЛАСУВАХА: „ЗА” – 27, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0. 
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СЛАВКА КАМЕНОВА: С 27 гласа „за”, без „против” и „въздържали се” решението по 

точка девет се приема.  

 

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

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

 

Р Е Ш Е Н И Е: 

№ 188 

 

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

регулация и застрояване за поземлени имоти с идентификатори 67653.7.194 в местност 

„Боева вода и 67653.714.14 в местност „Стайкови ниви”, землището на гр. Смолян със 

следните параметри – устройствена зона Жм, височина на застрояване до 10 метра, 

плътност на застрояване до 40%, кинт до 1.0, 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 гр. Смолян и изработен в М 1:500. 

2. Одобрява задание за изработване за Подробен устройствен план  - План за 

регулация и застрояване за поземлени имоти с идентификатори 67653.7.194 в местност 

„Боева вода и 67653.714.14 в местност „Стайкови ниви”, землището на гр. Смолян.   
 

Приложение : Задание за изработване за Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване 

за поземлени имоти с идентификатори 67653.7.194 в местност „Боева вода и 67653.714.14 и местност 

„Стайкови ниви”, землището на гр. Смолян. 

 

 

ПО ДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Разрешение за изработване на 

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

идентификатор 69345.9.308 в местност „Свети Дух”, землище на с. Стойките. 

Докладва: Николай Мелемов – кмет на Община Смолян 

 

СЛАВКА КАМЕНОВА: Тук също става въпрос за инвестиционно намерение. Г-н 

Мелемов. 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Искането е от „Арис 09” ЕООД, с инвестиционни намерения. 

СЛАВКА КАМЕНОВА: Откривам дискусия. Има ли предложения, изказвания? Ако 

няма, моля да прекратим разискванията. 

ГЛАСУВАХА: „ЗА” – 27, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0. 

СЛАВКА КАМЕНОВА: Прекратяваме разискванията. Който е съгласен да подкрепим 

предложението по точка десет, моля да гласува с вдигане на ръка. 

ГЛАСУВАХА: „ЗА” – 27, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0. 

СЛАВКА КАМЕНОВА: С 27 гласа „за”, без „против” и „въздържали се” 

предложението за решение по точка десет се приема.  
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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 и изменение на действащ ПУП съгласно чл.135 от 

ЗУТ прие 

 

Р Е Ш Е Н И Е: 

№ 189 

 

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

регулация и застрояване за поземлен имот с идентификатор 69345.9.308  в местност 

„Свети Дух”, землище на с. Стойките, който се урегулира и изменя УПИ І – 9306 база 

за отдих с обособяване на два нови УПИ: ІІІ – 841 база за  отдих  със следните 

параметри – устройствена зона Ок, височина на застрояване до 10 метра, плътност на 

застрояване до 30%, кинт до 1.5, озеленяване – мин.60% и УПИ ІV - за  жилищно 

строителство със следните параметри – устройствена зона Жм, височина на застрояване 

до 10 метра, плътност на застрояване 69345.9.308  в местност „Свети Дух”, землище на 

с. Стойките.  

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 и да се извършат 

процедури по чл.17,ал.1 от ЗОЗЗ.  

Проектът да се представи в Община Смолян окомплектован с актуални скици от 

СГКК - Смолян  и изработен в М 1:1000. 

2. Одобрява задание за изработване за „Подробен устройствен план  - План за 

регулация и застрояване за поземлен имот с идентификатор 69345.9.308  в местност 

„Свети Дух”, землище на с. Стойките, който се урегулира и изменя УПИ І – 9306 база 

за отдих с обособяване на два нови УПИ: ІІІ – 841 база за  отдих  и УПИ ІV - за  

жилищно строителство.   
 

Приложение : Задание за изработване за Подробен устройствен план  - План за 

регулация и застрояване за 69345.9.308  в местност „Свети Дух”, землище на  с. 

Стойките.  

 

 

ПО ЕДИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Определяне на 

преференциални цени за нощувки на външни лица, участници в културни 

мероприятия, организирани от Община Смолян, в Ученическо общежитие „Васил 

Димитров” – Смолян. 

Докладва: Николай Мелемов – кмет на Община Смолян 

 

СЛАВКА КАМЕНОВА: Съгласно становището на Комисията по законност, следва към 

правните основания да се цитира и т. 6 на чл. 21 от ЗМСМА. Г-н Мелемов. 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Става въпрос за периода от 1 юли 2016 г. до 31 август 2016 г., 

когато има достатъчно мероприятия в община Смолян и има недостиг на леглова база, 

да се определи сумата от 8 лв. на вечер за участник в мероприятията. 

СЛАВКА КАМЕНОВА: Откривам дискусия. Има ли разисквания по тази точка? Ако 

няма, моля да прекратим разискванията. 

ГЛАСУВАХА: „ЗА” – 27, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0. 

СЛАВКА КАМЕНОВА: Прекратяваме разискванията. Поименно гласуване, колеги, на 

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

1. Анита Чолакова    – отсъства  

2. Антон Тодоров   – „за” 

3. Валентин Кюлхански   – „за” 

4. Валентин Цолов    – „за” 

5. Данчо Киряков    – „за” 

6. Димитър Кръстанов   – „за” 

7. Димитър Николов  – „за” 

8. Екатерина Гаджева   – „за” 

9. Елисавета Лободова   – „за” 

10.  Ивайло Халваджиев   – „за” 

11.  Иван Пищалов    – „за” 

12.  Илия Томов    – „за” 

13.  Кирил Асенов    – „за” 

14.  Кирил Хаджихристев   – „за” 

15.  Коста Начев    – „за” 

16.  Костадин Василев   – „за” 

17.  Мария Семерджиева   – „за” 

18.  Марияна Методиева   – „за”   

19.  Милен Журналов  – „за” 

20.  Милен Пачелиев   – „за” 

21.  Михаил Гунчев    – „за” 

22.  Михаил Генчев    – „за” 

23.  Петър Мирчев    – „за” 

24.  Салих Аршински   – „за” 

25.  Славка Каменова   – „за” 

26.  Стефан Сабрутев   – „за” 

27.  Стоян Иванов    – „за” 

28.  Филип Топов    – отсъства 

29.  Юлия Кисьова    – „за” 

 

СЛАВКА КАМЕНОВА: Резултат? 

(Виолета Бояджиева: 27 „за”, без „против” и „въздържали се”). 

СЛАВКА КАМЕНОВА: 27 гласа „за”, без „против” и „въздържали се”. Приема се 

решението по точка единадесета. 

 

Общинският съвет на основание чл.21, ал.1, т.6, т.23 и ал.2 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация прие 

 

Р Е Ш Е Н И Е: 

№ 190 

 

1.Дава съгласие Кмета на Община Смолян да издаде Заповед за периода от 01 юли 

2016 г. до 31 август 2016 г. на основание §3 от ПЗР на Наредба за определянето и 

администрирането на местните такси и цени на услуги в Община Смолян, с която да 

определи цената за нощувка на външни лица участници в културни мероприятия 

организирани от Община Смолян в Ученическо общежитие „Васил Димитров” да е 8,00 

лева на вечер за един участник.  
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ПО ДВАНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Допълнение на списъка на 

длъжностите и на лицата за 2016 година, които имат право на транспортни 

разходи. 

Докладва: Николай Мелемов – кмет на Община Смолян 

 

СЛАВКА КАМЕНОВА: Имате думата, г-н Мелемов. 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: В Община Смолян са постъпили докладни записки от 

директорите на ДВПР, с. Ровина и ОДЗ „Изворче”, с. Момчиловци, касаещи допълване 

на списъка на длъжностите и на лицата за 2016 година, които имат право на 

транспортни разходи, съгласно приложения № 1 и № 2. Моля за вашето решение. 

СЛАВКА КАМЕНОВА: Откривам дискусия. Има ли предложения по тази точка? Ако 

няма, моля да гласуваме за прекратяване на разискванията. 

ГЛАСУВАХА: „ЗА” – 27, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0. 

СЛАВКА КАМЕНОВА: Прекратяваме разискванията. Поименно гласуване на 

предложението за решение, което следва да се допълни и с т. 6 на чл. 21 от ЗМСМА, 

съгласно становището на Комисията по законност, тъй като има разпореждане с 

бюджетни средства. 

 

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

1. Анита Чолакова    – отсъства  

2. Антон Тодоров   – „за” 

3. Валентин Кюлхански   – „за” 

4. Валентин Цолов    – „за” 

5. Данчо Киряков    – „за” 

6. Димитър Кръстанов   – „за” 

7. Димитър Николов  – „за” 

8. Екатерина Гаджева   – „за” 

9. Елисавета Лободова   – „за” 

10.  Ивайло Халваджиев   – „за” 

11.  Иван Пищалов    – „за” 

12.  Илия Томов    – „за” 

13.  Кирил Асенов    – „за” 

14.  Кирил Хаджихристев   – „за” 

15.  Коста Начев    – „за” 

16.  Костадин Василев   – „за” 

17.  Мария Семерджиева   – „за” 

18.  Марияна Методиева   – „за”   

19.  Милен Журналов  – „за” 

20.  Милен Пачелиев   – „за” 

21.  Михаил Гунчев    – „за” 

22.  Михаил Генчев    – „за” 

23.  Петър Мирчев    – „за” 

24.  Салих Аршински   – „за” 

25.  Славка Каменова   – „за” 

26.  Стефан Сабрутев   – „за” 

27.  Стоян Иванов    – „за” 

28.  Филип Топов    – отсъства 

29.  Юлия Кисьова    – „за” 

 

СЛАВКА КАМЕНОВА: Резултат? 
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(Виолета Бояджиева: 27 „за”, без „против” и „въздържали се”). 

СЛАВКА КАМЕНОВА: С 27 гласа „за”, без „против” и „въздържали се” се приема 

решението по точка дванадесета. 

 

Общинският съвет на основание чл.21, ал.1, т.6, т.23 и ал.2 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация прие 

                                                                                        

Р Е Ш Е Н И Е: 

№ 191 

 

  1. Допълва и актуализира списъка на ДВПР с. Ровина, които имат право на 

транспортни разходи, съгласно Приложение №1, считано от 01.02.2016година. 

 

  2. Допълва и актуализира списъка на пътуващите учители, които имат право на 

транспортни разходи, съгласно Приложение №2, считано от 01.03.2016година. 

 

 

ПО ТРИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Становище на работната група, 

създадена с Решение № 61 от 25.01.2016 г. на Общински съвет – Смолян. 

Докладва: Кирил Хаджихристев – член на работната група 

 

СЛАВКА КАМЕНОВА: Ще докладва председателят на Комисията по законност – г-н 

Кирил Хаджихристев, който е и член на работната група. 

КИРИЛ ХАДЖИХРИСТЕВ: Във връзка с Решение № 61 от 25.01.2016 година 

работната група направи две заседания, като на последното заседание тя излезе с осем 

препоръки към Общинската администрация и към страната по договора, в случая – 

кметът на Община Смолян. Всички от общинските съветници са запознати с това 

становище. Решението на Комисията по законност е, то да бъде прието само за 

сведение. 

СЛАВКА КАМЕНОВА: Откривам дискусия. Г-н Мелемов. 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Съобразявайки се с препоръките на комисията, на 17 май, от 

11 часа,  в 247 зала, ще бъде проведена среща между комисията и фирмата-изпълнител. 

Другите точки смятам, че сме ги изпълнили.  

СЛАВКА КАМЕНОВА: Има ли предложения, изказвания? Г-н Сабрутев. 

СТЕФАН САБРУТЕВ: Уважаеми г-н Мелемов! Забелязах, че на сайта на Община 

Смолян е обявена една много интересна обществена поръчка. 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Участвайте, г-н Сабрутев. 

СТЕФАН САБРУТЕВ: Не, няма да участвам. Тъй като тука ставаше въпрос за 

препоръки, ще ви дам една препоръка за обществена поръчка. 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: За какво става въпрос? 

СТЕФАН САБРУТЕВ: Да, вие в последно време сте активен с обществените поръчки. 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Винаги съм. 

СТЕФАН САБРУТЕВ: Да. Обществената поръчка е, в която Община Смолян търси 

оператор на сепарираща инсталация. Тъй като почти всички знаем кой ще е следващият 

оператор, аз мисля, че трябва да я прекратите. Моля да добавим точка осма от 

препоръките – да се прекрати тази процедура. 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Чакайте, вие ли сте комисията? 

СТЕФАН САБРУТЕВ: Аз съм член на комисията. И тъй като не съм присъствал, сега 

давам едно предложение. Моля да се гласува. Не мисля, че трябва да даваме 

3 600 000… 
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НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Не е хубаво да се дават незаконосъобразни… 

СТЕФАН САБРУТЕВ: Моля да не ме прекъсвате, г-н Мелемов. 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: … незаконосъобразни предложения. 

СТЕФАН САБРУТЕВ: 3 600 000 лева сте предвидили за опериране със сепарираща 

линия за шест години, ако гражданите на Смолян и колегите не знаят. Аз мисля, че това 

не е морално най-малкото. Аз мисля, че има други варианти да се оперира с тази 

инсталация. 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Кажете ги, кажете ги. 

СТЕФАН САБРУТЕВ: Може да направим собствено общинско дружество, което ще ни 

излезе в пъти по-евтино, в пъти. И моля точка осма да я гласуваме като предложение – 

да се оттегли въпросната обществена поръчка. 

СЛАВКА КАМЕНОВА: Може ли да идентифицирате поръчката, тъй като това 

решение, ако се приеме, трябва да има някакъв ефект. Коя поръчка да прекратим? 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Вижте, г-н Сабрутев, имате пълно право да атакувате в 

каквато искате институция – съд, прокуратура, ако смятате, че има закононарушение. 

Ако наистина в това, което говорите, има капка истина, направете го. Ние сме обявили 

поръчка. Съобразили сме се с такива в цялата страна. Няма как да градим сепарираща 

инсталация, без да има оператор. За какво градим сепарираща инсталация? 

(Стефан Сабрутев, от място: …високо ниво… /не се чува ясно/). 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Е, в сравнение с вашия, сигурно не е на високо. Вашия не 

можем да го стигнем. То е ясно. 

(Стефан Сабрутев, от място: Определено, не.) 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: А-а-а, как! 

СЛАВКА КАМЕНОВА: Други предложения има ли, колеги? Г-н Кръстанов. 

ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Благодаря ви, г-жо председател! Г-н кмете, колеги! Явно 

много обществена енергия беше изразходвана, за да обсъдим всичките седем или осем, 

както Стефан добави, препоръки към страната по договора. Искам да подчертая, и 

затова вземам думата, че Общинският съвет като орган за местно самоуправление и 

разпоредител със средствата на местната общност от субсидии или местни приходи, 

няма правомощия да сключва договори, да се явява страна по тях, или да прекратява, да 

анексира, да оптимизира и каквото ни дойде на ум по-нататък. За съжаление, както се 

казва, тези правомощия са вменени на едноличния орган, пак подчертавам. На г-н 

кмета не му е много удобно да го чува (с шеговит тон), ама така е. Едноличен орган на 

власт. Бил съм такъв. Знам, отговорността е голяма, претенциите са много. Рискът да 

сбъркаш, съществува реално. Но така или иначе, аз ви моля, г-н кмете, да се 

задълбочите върху препоръките. И искам да завърша с това, че те са добронамерени, 

експертни, и целят в определена крайна степен да се концентрирате върху контрола 

отново. Защото в нашата велика 1300-годишна държава се оказва, че координацията и 

контролът са двете вълшебни думи, зад които много често стои успехът или неуспехът. 

СЛАВКА КАМЕНОВА: Други разисквания имаме ли?  

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Може би е добре още един път да повторим датата и часа на 

срещата. 

СЛАВКА КАМЕНОВА: Да. На 17 май, от 11.00 часа, в зала 247 зала – среща на 

работната група, кмета на общината и представители на изпълнителя по договорите за 

сметосъбиране. Който е съгласен да прекратим разискванията, моля да гласува. 

(Михаил Генчев, от място: Има предложение от Стефан Сабрутев. Няма ли да го  

гласуваме?) 

СЛАВКА КАМЕНОВА: Нека да прекратим разискванията, тогава ще го подложа на 

гласуване. 

ГЛАСУВАХА: „ЗА” – 27, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0. 
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СЛАВКА КАМЕНОВА: Прекратяваме разискванията. Г-н Сабрутев предлага да се 

добави още една точка в становището, препоръка. Но не знам как да подложим такава 

препоръка, без да е разглеждана в работната група. 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Да я формулира точно. 

СЛАВКА КАМЕНОВА: Бихте ли уточнили, г-н Сабрутев. Помните, че в едно от 

предходните заседания вие атакувахте едно предложение, че не е индивидуализиран 

имот по площ и т. н. Да посочите на какво основание да се прекрати. Коя точно 

поръчка? 

СТЕФАН САБРУТЕВ: На основание, че не е разисквано нито в комисии, а е обявена 

една обществена поръчка за едни средства, които не са предвидени в бюджета на 

общината. Там е записано, доколкото виждам, че те ще бъдат от Министерство на 

околната среда, от таксите. В бюджета гласували ли сме сума по 600 000 лв. на година? 

Аз нямам такива спомени. И тъй като не е гласувана тази сума, аз мисля, че… 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Г-н Сабрутев, за коя година говорим точно? За миналата, за 

догодина? 

СТЕФАН САБРУТЕВ: За тази година. 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Ами за тази година няма да има такава сума. 

СТЕФАН САБРУТЕВ: А защо бързаме толкоз да обявяваме такава обществена 

поръчка, г-н Мелемов? За къде сме се забързали? Като за последно ги пускаме детските 

градини, ще ги храним на кетъринг и какви други там сте ги пуснали.  

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Е, как?! Детските градини трябва да се санират сега, няма да 

ги санираме зимата, г-н Сабрутев! 

СЛАВКА КАМЕНОВА: Има предложение от общински съветник. Процедура на 

гласуване по тази пожелателна препоръка на г-н Сабрутев да се прекрати процедура. 

Който е съгласен с г-н Сабрутев, моля да гласува. 

ГЛАСУВАХА: „ЗА” – 13, „ПРОТИВ” – 12, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 1. 

СЛАВКА КАМЕНОВА: С 13 гласа „за”, 12 „против” и 1 „въздържал се” 

предложението не се приема. Подлагам на гласуване предложението на Комисията по 

законност, да се приеме за сведение становището на работната група. Който е съгласен, 

моля да гласува. 

ГЛАСУВАХА: „ЗА” – 27, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0. 

СЛАВКА КАМЕНОВА: С 27 гласа „за”, без „против” и „въздържали се” се приема за 

сведение становището. 

 

СЛАВКА КАМЕНОВА: По т. 14 и т. 15 съм вносител аз. Моля да изберем 

председателстващ. Ще докладвам само попълването на състава на трите Постоянни 

комисии, тъй като следва на мястото на Петя Язова да изберем г-н Тодоров. 

(Димитър Кръстанов, от място: Горещо подкрепяме.) 

СЛАВКА КАМЕНОВА: Г-н Кръстанов, бихте ли председателствали тези точки. Който 

е съгласен г-н Кръстанов да председателства заседанието, тъй като вносител е 

председателят на Общинския съвет, моля да гласува. 

ГЛАСУВАХА: „ЗА” – 26, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0. 

СЛАВКА КАМЕНОВА: Г-н Кръстанов, заповядайте на микрофона. 

 

 

ПО ЧЕТИРИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Промяна в състава на 

Постоянните комисии на Общинския съвет. 

Докладва: Славка Каменова – председател на Общинския съвет 
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ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Аз тъкмо казах, че подкрепяме предложението арх. Антон 

Тодоров да председателства Комисията по териториално устройство и общинска 

собственост, и вие взехте, че ме натоварихте с още една отговорност, която изпълнявам 

с чувство на… 

СЛАВКА КАМЕНОВА: Ами понеже предварително изразихте подкрепата си. Трябва 

да спазим процедурата все пак. 

ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Да. Аз не съм го крил никога. Аз съм такъв човек, че си 

казвам обикновено какво мисля. Уважаеми колеги! Известно е, днес колегата арх. 

Антон Тодоров положи клетва като общински съветник. Има предложение той да 

оглави Комисията по териториално устройство и общинска собственост, на мястото на 

Петя Язова. Моля за становища, въпроси, обсъждане. Давам ход на дискусия по 

въпроса. Вносителят? 

СЛАВКА КАМЕНОВА: Поддържам докладната. Предварително г-н Тодоров изрази 

съгласие на този етап да бъде член и председател на Комисията по ТУОС. Това е 

предложението ми. 

ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Да, член и председател е точната формулировка. Колеги, 

има ли съгласие? Има ли възражения? 

СЛАВКА КАМЕНОВА: Те са три комисии – бюджет и финанси, и Комисията по 

здравеопазване… 

ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: И член на Комисията по здравеопазване, така ли? 

СЛАВКА КАМЕНОВА: … и социални дейности… 

(От залата: И на Комисията по бюджет и финанси.) 

ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Моля? 

(От залата: И на Комисията по бюджет и финанси.) 

ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: А, и на Комисията по бюджет и финанси. Ето, на един път 

колко нарушения направихме. 

СЛАВКА КАМЕНОВА: … образование, младежта и спорта. Всички дейности (с 

шеговит тон). 

ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Днеска сме изключително интегрални по отношение на 

заемането на всякакви длъжности, постове и т.н. Не виждам желаещи да вземат 

отношение по направеното предложение. Моля колегите, които са съгласни да 

прекратим разискванията, да гласуват с вдигане на ръка. 

ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Моля да обявите резултата. 

(Виолета Бояджиева: 27 „за”, без „против” и „въздържали се”).  

ГЛАСУВАХА: „ЗА” – 27, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0. 

ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Предложението е прието. Да честитим на арх. Антон 

Тодоров! 

(Виолета Бояджиева: Г-н Кръстанов, само  прекратихме разискванията.) 

ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Прекратихме… Извинете. И аз сбърках този път. 

Прекратихме разискванията с пълно мнозинство от присъстващите. Моля колегите, 

които са „за” проекта за решение, внесен от председателя на Общинския съвет – г-жа 

Славка Каменова, да гласуват. 

СЛАВКА КАМЕНОВА: Поименно е гласуването. 

ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Гласуването е поименно. Поименно е гласуването, тъй като 

става дума за персонално решение, за попълване на състав на комисии, председател. 

 

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

1. Анита Чолакова    – отсъства  

2. Антон Тодоров   – не участва в гласуването 

3. Валентин Кюлхански   – „за”  
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4. Валентин Цолов    – „за” 

5. Данчо Киряков    – „за” 

6. Димитър Кръстанов   – „за” 

7. Димитър Николов  – „за” 

8. Екатерина Гаджева   – „за” 

9. Елисавета Лободова   – „за” 

10.  Ивайло Халваджиев   – „за” 

11.  Иван Пищалов    – „за” 

12.  Илия Томов    – „за” 

13.  Кирил Асенов    – „въздържал се” 

14.  Кирил Хаджихристев   – „за” 

15.  Коста Начев    – „за” 

16.  Костадин Василев   – „за” 

17.  Мария Семерджиева   – „за” 

18.  Марияна Методиева   – „за”   

19.  Милен Журналов  – „за” 

20.  Милен Пачелиев   – „за” 

21.  Михаил Гунчев    – „за” 

22.  Михаил Генчев    – „за” 

23.  Петър Мирчев    – „за” 

24.  Салих Аршински   – „за” 

25.  Славка Каменова   – „за” 

26.  Стефан Сабрутев   – „за” 

27.  Стоян Иванов    – „за” 

28.  Филип Топов    – отсъства 

29.  Юлия Кисьова    – „за” 

 

ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Моля да обявите резултата. 

(Виолета Бояджиева: 25 „за”, без „против”, 1 „въздържал се”). 

ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Благодаря ви. Решението е прието. 

 

Общинският съвет на основание чл. 21, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 33, ал. 1,  т. 1 от 

Закона за местното самоуправление и местната администрация прие  

 

Р Е Ш Е Н И Е: 

№ 192 

 

1. Избира Антон Тодоров Василев за Председател на Постоянната комисия по 

териториално устройство, общинска собственост, екология, земеделие и гори и член на 

Постоянната комисия по бюджет, финанси и икономическо развитие и Постоянната 

комисия по здравеопазване и социални дейности, образование, култура, 

вероизповедания, младежта и спорта.      

 

 

ПО ПЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Приемане на отчет за дейността 

на Общински съвет – Смолян и неговите комисии за периода м. ноември 2015 г. – 

м. април 2016 г. 

Докладва: Славка Каменова – председател на Общинския съвет 

 

ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Моля, г-жо Каменова, имате думата като вносител. 
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СЛАВКА КАМЕНОВА: Уважаеми госпожи и господа общински съветници! Отчетът се 

изготвя на основание чл. 27, т. 6 и чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация във връзка с чл. 15, ал. 1, т. 18 от Правилника за 

организацията и дейността на Общинския съвет. Два пъти годишно председателят 

внася отчет за дейността. Съвсем накратко ще маркирам няколко неща. Общински 

съвет – Смолян, е конституиран на 09.11.2015 г. В регистъра на групите на общинските 

съветници са регистрирани три групи: групата на Политическа партия ГЕРБ – 11 

общински съветници, с председател Филип Топов; групата на Коалиция за развитие на 

Община Смолян (КРОС) – 7 общински съветници, с председател Кирил Хаджихристев, 

плюс двамата общински съветници от Коалиция за екологично развитие и устойчивост; 

групата на Политическа партия БСП – 5 общински съветници, с председател Димитър 

Кръстанов. Останалите политически партии и коалиции – Политическа партия 

„Движение за права и свободи” – 2 общински съветници, и Коалиция за община 

Смолян – 2 общински съветници, не са регистрирани в групи. В периода от 09.11.2015 

г. до момента бяха извършени промени в състава на групата на ГЕРБ поради подадени 

оставки от Марин Захариев, д-р Красимир Събев, а впоследствие Петя Пампорова и 

Адриян Петров. Междувременно оставка подаде и инж. Петя Язова и на нейно място 

днес положи клетва арх. Антон Тодоров. Общинският съветник от ДПС Емилия 

Делиева също подаде оставка. На нейно място клетва положи Милен Журналов. 

Създадени са комисии. За отчетния период проведените заседания на Общинския съвет 

са 11; приетите решения – 179; върнато е едно решение за ново обсъждане. В дневния 

ред на заседанията на съвета за този период бяха включени за обсъждане общо 179 

документа, от които: 160 предложения, внесени от кмета на Община Смолян; 17 

проекта за решения са предложени от председателя на Общинския съвет; 2 проекта за 

решения – от Временната комисия; отложени или оттеглени след дебат – няма, до 11-то 

заседание. Решения, по които Общинският съвет не приема предложенията на 

вносителя по докладните записки – 5 бр. Приети са също така наредби, правилници, 

програми. Приет е бюджет на общината за 2016 г. През отчетния период Постоянните 

комисии заседаваха изключително ритмично и отговорно. За първи път в историята на 

Общински съвет – Смолян, се публикуват пълните стенографски протоколи на 

интернет-страницата на общината. Съвсем накратко, колеги, маркирам. Законът ни 

задължава да огласим  този отчет. Освен провалените две заседания на Общинския 

съвет, на които беше предвидено приемането на бюджета на Община Смолян, няма 

други заседания, отложени поради липса на кворум. Спазва се практиката за отсъствия 

от заседания общинските съветници да подават уведомления, съгласно правилника. От 

проведените 11 заседания – с 4 отсъствия е Кирил Асенов; с 2 отсъствия са Елисавета 

Лободова, Илия Томов, Коста Начев и Мария Семерджиева; с по 1 отсъствие са Анита 

Чолакова, Данчо Киряков, Димитър Кръстанов, Иван Пищалов, Милен Пачелиев, 

Михаил Генчев, Петър Мирчев, Стефан Сабрутев и Филип Топов. По отношение 

активността при обсъждане на проектите за решения може да се каже, че се открояват 

общинските съветници Стефан Сабрутев, Димитър Кръстанов, Михаил Генчев. 

Активно участие в дебатите взимат и Екатерина Гаджева, Филип Топов, Петя Язова, 

Кирил Хаджихристев, Кирил Асенов, Стоян Иванов, Салих Аршински и Костадин 

Василев. В краткия период на дейността на конституирания Общински съвет 

общинските съветници взеха участие в редица публични изяви и мероприятия, 

организирани от Община Смолян и по покана на външни организации. От началото на 

м. март председателят на Общинския съвет, съгласувано с Консултативния съвет, обяви 

график за открити приемни в населените места на територията на община Смолян. До 

момента са проведени приемни в селата Търън, Смилян, Момчиловци и Арда, и 

междувременно – в Широка лъка. Част от поставените на тези приемни въпроси, по 
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компетентност са отнесени към кмета на Община Смолян. В отчетния период 

председателят на Общинския съвет  взе участие в националните конференции на 

Националното сдружение на общините в Република България и Националната 

асоциация на председателите на общинските съвети. В дискусионната лектория на  

тема „Ролята и мястото на общинските съвети в местното самоуправление”, 

организирана от Националното сдружение на общините в Република България, взеха 

участие общинските съветници Стоян Иванов, Ивайло Халваджиев, Михаил Гунчев и 

Мария Семерджиева. Останалите общински съветници не проявиха интерес за участие. 

По покана на кмета на Община Ксанти, председателят на Общинския съвет, заедно с 

делегацията на Община Смолян, посети гр. Ксанти за традиционния карнавал, 

организиран по повод празника на града. В обучителни семинари, организирани от 

Националното сдружение на общините, Комисията за предотвратяване и установяване 

на конфликт на интереси и Община Смолян, участие взеха Стоян Иванов, Мария 

Семерджиева и Филип Топов. В своята дейност Общинският съвет е подпомаган от 

Виолета Бояджиева – гл. експерт в Дирекция „АИО”, Бисерка Бекярова – изпълнител-

машинописец, Анелия Кехайова – гл. специалист, Митко Мазаров и Мони Иванов – 

изпълнители-звук студио. Със своя висок професионализъм, компетентност и 

професионално отношение този екип създава отлични условия за добрата подготовка и 

провеждане на заседанията на Общинския съвет и неговите комисии, за изготвянето на 

атовете и тяхното изпълнение. Както виждате, съвсем фактологично маркирах най-

основните неща. Това е един документ, който може да бъде допълнен с вашите 

изказвания. 

ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Благодаря ви, г-жо председател. Уважаеми колеги, откривам 

дискусия и обсъждане по отчета. Моля за становища и въпроси. Има ли желаещи да 

вземат отношение? Г-н Костадин Василев. 

КОСТАДИН ВАСИЛЕВ: Уважаема г-жо председател, аз ще подкрепя отчета, който сте 

направили. Радва ме това, че започнахме добре и спазваме правилника, който беше 

приет от Общинския съвет. Това, благодарение на вас, разбира се. В предишни 

разговори сме говорили, доколкото си спомням и в правилника беше залегнало, сесиите 

на Общинския съвет да бъдат предавани онлайн. Има ли такова решение, което трябва 

да осъществим? И въобще, ще бъде ли осъществено занапред? Благодаря. 

СЛАВКА КАМЕНОВА: Благодаря за този въпрос, г-н Василев. Обсъждала съм с 

Общинска администрация възможността за осигуряване на онлайн излъчване на 

заседанията на Общинския съвет, включително и за електронно гласуване. Това са две 

опции. Но тези две дейности не са обезпечени с бюджета. Евентуално при корекцията 

на бюджета след изтичане на първото полугодие можем да заложим единствено и само 

електронното гласуване. Това е една деловодна система, която не е само деловодна 

система, а е и една система, внедрена в доста общински съвети, която подпомага 

модерно, технологично и успешно организирането, провеждането, съхраняването на 

материалите, оформянето на протоколите и решенията. Там сумата е малко по-ниска, 

така че можем да се преборим евентуално за бюджет. Другият вариант е, евентуално за 

онлайн да търсим други донори, извън бюджета. Това са усилията, които полагаме. 

ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Уважаема г-жо Каменова, имаме разписано в Правилника за 

организацията и дейността на Общинския съвет, че предаваме заседанията онлайн в 

интернет.  

СЛАВКА КАМЕНОВА: Необходими са около 60 000 лева. 

ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: А за системата за гласуване още не сме се произнесли. Моля 

да ни предостави Общинската администрация план-сметка, за да кажем като орган, 

който се разпорежда с общинските финанси, дали може или не може. Нека не се 

предпоставя това. Съжалявам, че вземам думата, а ръководя дискусията. 
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СЛАВКА КАМЕНОВА: Да, благодаря. При актуализацията на бюджета ще поставим 

този въпрос. Ако има ресурс общинският бюджет да подсигури необходимите средства. 

ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Тоест по първия въпрос сме се произнесли с позиция, а по 

втория – предстои обсъждане. Но нека да не излизаме толкова лесно от ситуацията. 

Просто да видим за какви средства става дума и тогава да се произнасяме. Други 

желаещи да вземат отношение, колеги? Не виждам. Който е съгласен да прекратим 

разискванията по отчета за дейността на Общинския съвет, моля да гласува. 

ГЛАСУВАХА: „ЗА” – 27, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0. 

ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Прекратяваме разискванията. Гласуваме за приемане на 

отчета за сведение. Моля, който е съгласен, да гласува. 

ГЛАСУВАХА: „ЗА” – 26, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 1. 

ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Приемаме отчета за дейността на Общинския съвет. 

 

Общинският съвет на основание чл.27, ал.6 и чл.21, ал. 2 от ЗМСМС във връзка с 

чл.15, ал.1, т.18 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет и 

неговите постоянни комисии и взаимодействието му с общинска администрация прие  

 

Р Е Ш Е Н И Е: 

№ 193 

 

1. Приема Отчет за дейността на Общински съвет – Смолян и неговите комисии 

за периода месец ноември 2015 г. - месец април 2016 г. вкл. 

2. Отчетът да се публикува на интернет-страницата на Община Смолян. 

 

ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Ще си позволя, тъй като съм прав вече, да привлека 

вниманието на г-н кмета, уважаема г-жо председател. В средствата за масово 

осведомяване преди 15 дена излезе информация, че са съкратени или са освободени 

всички кметски наместници в община Смолян. Не е приятно да научаваме това от 

медиите. Едновременно с това аз прочетох в „Смолян нюз” едно изявление на кмета. 

Той ще каже дали е така. Държа да ни информира, че той ще отдели икономисаните 

средства за строителство на общински инфраструктурни проекти. Бях много изненадан, 

защото много добре знам как се отделят средства за това. 

СЛАВКА КАМЕНОВА: Г-н Кръстанов, това е извън дневния ред. Ако искате 

включване на допълнителна точка за обсъждане… 

ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Може да е извън дневния ред, но извън правилата е и кметът 

да не ни информира по такива въпроси. Така че го моля сега, тъй като още не сме 

закрили заседанието. 

СЛАВКА КАМЕНОВА: Имаме още една точка, г-н Кръстанов. Така че, ако искате да 

поставите този въпрос, нека да бъде по правилата. ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Поставям 

този въпрос. И държа да ми бъде отговорено. 

СЛАВКА КАМЕНОВА: Да го предложите за разглеждане в заседание… 

ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Не, няма да разглеждаме. Искам да ни информира кметът. 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Аз ще ви информирам, г-н Кръстанов. Наистина не са 

назначени на този етап кметски наместници. Функциите на кметските наместници ще 

бъдат изпълнявани от кметове на близките по-големи села по график. Смятам, че ще се 

справят. Ако има проблеми в бъдеще, винаги може да ги назначим. Но наистина, 

винаги ни призовавате, и ние постоянно икономисваме средства, които къде другаде да 

идат, освен за тези неща. 

СЛАВКА КАМЕНОВА: Преминаваме към разглеждане на т. 16. 

(Михаил Генчев, от място: Чакай, това са средства за фонд „Работна заплата”…) 
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НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Няма какво да те чакам. „Чакай!”. 

(Михаил Генчев, от място: Чакай, бе, как така ги съкращавате…) 

СЛАВКА КАМЕНОВА: Моля ви, г-н Генчев, не подвиквайте! 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Добре де, какво значи „Чакай, бе!”? 

СЛАВКА КАМЕНОВА: Г-н Генчев, моля ви! Минаваме към т. 16. 

 

 

ПО ШЕСТНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Изкупуване на недвижим 

поземлен имот с идентификатор 67653.923.316 по кадастралната карта на гр. 

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

Докладва: Николай Мелемов – кмет на Община Смолян 

 

СЛАВКА КАМЕНОВА: Г-н Мелемов. 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: В Община Смолян е постъпило заявление от наследници на 

Георги Кръстев Радиков, които предлагат общината да изкупи имот с площ 4 736 кв. м., 

находящ се в гр. Смолян, кв. Устово. Към настоящия момент в Община Смолян не се 

предвиждат съответните капиталови вложения за реализиране на улица в гореописания 

имот, с оглед задоволяване на обществени потребности от местно значение. Поради 

тази причина предлагам на Общинския съвет решение, с което отказва да изкупи от 

наследниците на Георги Радиков дадения имот. 

СЛАВКА КАМЕНОВА: Откривам дискусия. Има ли предложения по тази докладна? 

(От залата: В евро ли е предлаганата сума?). 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Евро, да. Не лева. 

СЛАВКА КАМЕНОВА: 47 360 лева. 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Евро. 

СЛАВКА КАМЕНОВА: Евро? 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Евро. 

СЛАВКА КАМЕНОВА: Да, благодаря. Евро. 47 000 евро. Дискусия. Има ли 

предложения? Ако няма, моля да прекратим разискванията. 

ГЛАСУВАХА: „ЗА” – 26, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0. 

СЛАВКА КАМЕНОВА: Един не гласува. Прекратяваме разискванията. Поименно 

гласуване. 

 

Поименно гласуване на проекта за решение по т. 16 от дневния ред: 

1. Анита Чолакова    – отсъства  

2. Антон Тодоров   – „за” 

3. Валентин Кюлхански   – „за”  

4. Валентин Цолов    – „за” 

5. Данчо Киряков    – „против” 

6. Димитър Кръстанов   – „за” 

7. Димитър Николов  – „за” 

8. Екатерина Гаджева   – „за” 

9. Елисавета Лободова   – „за” 

10.  Ивайло Халваджиев   – „за” 

11.  Иван Пищалов    – „за” 

12.  Илия Томов    – „за” 

13.  Кирил Асенов    – „за” 

14.  Кирил Хаджихристев   – „за” 

15.  Коста Начев    – „за” 

16.  Костадин Василев   – „за” 
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17.  Мария Семерджиева   – „за” 

18.  Марияна Методиева   – „за”   

19.  Милен Журналов  – „за” 

20.  Милен Пачелиев   – „за” 

21.  Михаил Гунчев    – „за” 

22.  Михаил Генчев    – „въздържал се” 

23.  Петър Мирчев    – „за” 

24.  Салих Аршински   – „за” 

25.  Славка Каменова   – „за” 

26.  Стефан Сабрутев   – „за” 

27.  Стоян Иванов    – „за” 

28.  Филип Топов    – отсъства 

29.  Юлия Кисьова    – „за” 

 

СЛАВКА КАМЕНОВА: Резултат? 

(Виолета Бояджиева: 25 „за”, 1„против” и 1 „въздържал се”). 

СЛАВКА КАМЕНОВА: 25 гласа „за”, 1 „против” и 1 „въздържал се”. Решението по т. 

16 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: 

№ 194 

 

 1. Отказва да изкупи  от наследници на Георги Кръстев Радиков собственият им  

недвижим имот – поземлен имот с идентификатор 67653.923.316 целия с площ 4736  

(четири хиляди седемстотин тридесет и шест) кв.м., трайно предназначение на 

територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: за друго производство на 

продукти от нефт, въглища, газ, шисти по кадастралната карта на гр. Смолян, одобрена 

със Заповед № 300-5-26/28.04.2006 г. на ИД на Агенцията по геодезия, картография и 

кадастър, при граници: п.и. 67653.923.13, п.и. 67653.923.315, п.и. 67653.923.160, п.и. 

67653.923.252, п.и. 67653.923.248, п.и. 67653923.251, п.и.67653.923.245, п.и. 

67653.923.14, п.и. 67653.923.317, п.и. 67653.7.211 и п.и. 67653.880.7, участващ в УПИ І – 

складова база за електро-монтажно управление, УПИ ІІ – складова база на ПУ и улична 

регулация, кв.2 по плана на гр. Смолян, кв. Устово за предлаганата сума за изкупуване в 

размер  47 360 (четиридесет и седем хиляди триста и шестдесет) евро. 

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

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

поземлен имот цитиран в точка 1. 

 

СЛАВКА КАМЕНОВА: Поради изчерпване на дневния ред… 

ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Процедура от името на група съветници. Преди да отворите 

уста, г-жо председател, и да кажете, че закривате заседанието… 

СЛАВКА КАМЕНОВА: Но ще го закрия. Нямаме друга… 

ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Процедура от името на група съветници. Как да го закриете? 

Няма вече как! То в протокола влезе това, което казвам. 

СЛАВКА КАМЕНОВА: Хайде, да видим. 
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ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Уважаеми г-н кмете, в щата и бюджета, който сме приели за 

2016 година, има 15 души кметски наместници. 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Не се закрива щатът. 

ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: В момента, в който вие ги освободите всички, вие не 

изпълнявате решение на Общинския съвет. И трябва да поискате от нас съгласие за 

това. 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Щатът не се закрива. Утре може да ги назначим. Имам 

правото да ги назнача утре. 

ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Нали говорите… 

СЛАВКА КАМЕНОВА: Аз затова ви предлагам, г-н Кръстанов, нека да отделим време 

отделно на този проблем в нарочно заседание на съвета. Защото има и други 

предложения, да се съкрати с 50 % и със 70 % администрацията. Нека да ги разгледаме 

заедно тези предложения. 

ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Това не може да стане без Общинския съвет. Искам да 

подчертая това. 

СЛАВКА КАМЕНОВА: Няма закриване на щатове. 

ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Е, как...?! 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Щатът не се закрива. Ако реша, утре ще ги назнача. 

СЛАВКА КАМЕНОВА: Закривам заседанието. 

 

 

(Заседанието на Общинския съвет беше закрито в 17.30 часа.) 

 

  

 

СЛАВКА КАМЕНОВА 

Председател на Общински съвет – Смолян    

 

 

 

Изготвил протокола, 

Бисерка Бекярова 

Изпълнител-машинописец 

 

 


