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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 

№ 14 
 
Днес, 28.07.2016 година, от 15.00 часа, в заседателната зала на Община Смолян 

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

Закона за местното самоуправление и местната администрация. 

Присъстваха: 27 общински съветници. 

Отсъстват:Валентин Цолов и Кирил Хаджихристев 

Заседанието беше открито и ръководено от председателя на Общинския съвет – 

Славка Каменова. 

 

СЛАВКА КАМЕНОВА – председател на Общинския съвет: Добър ден на всички! 

Уважаеми г-н кмет! Уважаеми общински съветници! Уважаеми кметове, граждани, 

журналисти, гости! Преди да открия заседанието, ще помоля, г-жо Бояджиева, да 

обявите кворума. 

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

23 общински съветници.) 

СЛАВКА КАМЕНОВА: При наличие на 23-ма общински съветници, е налице 

необходимият кворум, поради което откривам заседанието на Общинския съвет, на 

основание чл. 61 от Правилника за организацията на работата му. Обявявам, че са 

постъпили две уведомления за отсъствие по уважителни причини от общинските 

съветници Валентин Цолов и Кирил Хаджихристев от „Коалиция за развитие на 

община Смолян”. На основание чл. 62, ал. 1 подлагам на гласуване предложения проект 

за дневен ред. Няма постъпили допълнения и предложения за включване на нови точки, 

както е по правилник. Затова моля, колеги общински съветници, които са „за” дневния 

ред, да гласуват, които са „против” дневния ред, да гласуват. 

(Стефан Сабрутев, от място: Г-жо председател, процедура.) 

(Димитър Кръстанов, от място: А обсъждане по дневния ред? Процедура.) 

СЛАВКА КАМЕНОВА: Процедура? Няма обсъждане. Процедура по обсъждане на 

дневния ред няма. Или гласувате „против”, или „за”. Слушам ви обаче, за протокола. 

ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Добър ден! Уважаеми колеги! Уважаеми кметове на 

кметства и населени места! Уважаеми г-н кмете! Уважаеми гости и граждани на 

Смолян! Вземам думата по процедурен въпрос, защото установявам нещо, което не 

знам откъде, как и по какъв ред се въвежда в нашия Правилник за организацията и 

дейността на Общинския съвет. Не може да няма обсъждане по дневния ред. Не може 

да не се правят предложения, възражения, да се изказват мотивирани становища и 

аргументи. Какви са тия правила и норми? Къде ги прочетохте, г-жо председател? 

СЛАВКА КАМЕНОВА: По същество. Г-н Кръстанов, кажете вашето становище. 

ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Настоявам да не нарушавате правилника, а да предоставите 

възможността на общинските съветници да обсъждат предложения проект за дневен 

ред. 

СЛАВКА КАМЕНОВА: По проекта за дневен ред няма разисквания в комисиите. По 

процедура може да бъде извадена от проекта за дневен ред точка, която не е внесена от 

вносител, който е извън кръга на лицата, които имат право да внасят точки, или е извън 

компетенциите на Общинския съвет. Всичко друго е въпрос по същество и се гласува 
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по реда на чл. 81 от правилника. Никой общински съветник няма да бъде лишен от 

правото да възрази по която и да е точка от дневния ред и да гласува, съгласно чл. 81, с 

предложение за отхвърляне, с предложение за отлагане, с предложение за заместване и 

т. н. Така че, съгласно чл. 62, подлагам на гласуване… 

ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Уважаема г-жо председател, няма проект, внесен в тази зала 

по смисъла на Закона за местното самоуправление и местната администрация, по който 

да няма обсъждане. Моля ви се! Не влизайте в… 

СЛАВКА КАМЕНОВА: Който е съгласен… 

ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Какво искате, да стигнем до Административния съд ли? 

СЛАВКА КАМЕНОВА: Който е съгласен да се приеме проектът за дневен ред, който е 

обсъждан в комисии… 

ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Няма такива правила! Правите груба грешка! 

СЛАВКА КАМЕНОВА: Който е съгласен да се приеме проектът за дневен ред, моля да 

гласува. 

ГЛАСУВАХА: „ЗА” – 14, „ПРОТИВ” – 11, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0. 

СЛАВКА КАМЕНОВА: Приема се проектът за дневен ред така, както е обявен. В него 

са включени предложения за решения от вносители, които са в кръга на лицата и по 

преценка са от компетентност на Общинския съвет. 

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д: 

 

1. Кандидатстване на Община Смолян в програмата на Проект „Красива 

България” за 2016 година. 

ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – кмет на община Смолян 
 

2. Участие на Община Смолян в създаване на Структура за Пълно Обслужване 

СПО (one-stop-shop) за подготовка и финансиране на проекти на местни власти за 

енергийна ефективност и ВЕИ в региона на Родопите като част от Асоциацията на 

родопските общини (АРО). 

ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – кмет на община Смолян 
 

3. Учредяване на безвъзмездно право на ползване на вещи частна общинска 

собственост без търг или конкурс на МБАЛ „Д-р Братан Шукеров“ на медицинска 

апаратура, доставена за Регионален онкологичен център, гр. Смолян, по договор 

HiPERB/05/D/SUP/BG_01, финансиран по линия на Гръцки план за Икономическо 

възстановяване и развитите на Балканите. 

ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – кмет на община Смолян 
 

4. Вземане на решение за поемане на дългосрочен дълг за рефинансиране на 

съществуващ дълг на Община Смолян чрез емитиране на облигации. 

ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – кмет на община Смолян 
 

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

право на транспортни разходи. 

ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – кмет на община Смолян 
 

6. Продажба на общински жилищен имот. 

ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – кмет на община Смолян 
 

7. Продажба на поземлен имот с идентификатор 67653.915.649 – частна общинска 

собственост по  реда на чл.35, ал.1 от Закона за общинската собственост и чл.45, ал.1 от 

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

чрез публичeн търг с тайно наддаване. 

ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – кмет на община Смолян 
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8. Продажба на Урегулиран поземлен имот II - 242, кв. 30 по плана на с. 

Могилица, общ. Смолян. 

ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – кмет на община Смолян 
 

9. Продажба на Урегулиран поземлен имот VІІ-държ., в кв. 6 по плана на с. 

Бостина, общ. Смолян. 

ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – кмет на община Смолян 
 

10. Предоставяне на част от имот публична общинска собственост за безвъзмездно 

управление на Окръжен и Районен съд – Смолян по реда на Закона за общинската 

собственост. 

ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – кмет на община Смолян 
 

11. Предоставяне на  безвъзмездно  право  на  ползване на сгради-общинска  

собственост на читалищата на територията на община Смолян. 

ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – кмет на община Смолян 
 

12. Отдаване под наем на части от имот публична общинска собственост,  

находящи се в сграда с идентификатор 67653.934.394.1 (плувен басейн ) по реда на 

Закона за общинската собственост. 

ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – кмет на община Смолян 
 

13. Провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на части 

от учебно заведение по  реда на Закона за общинската собственост. 

ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – кмет на община Смолян 
 

14. Отдаване под наем  чрез публичен търг с тайно наддаване на общински терен  

за поставяне на временни преместваеми - увеселителни съоръжения по реда на чл.56 от 

Закона за устройство на територията , Закона за общинската собственост и Наредбата 

за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги в община 

Смолян. 

ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – кмет на община Смолян 
 

15. Възмездно право на надстрояване върху поземлен имот  67653.917.394 – 

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

собственост. 

ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – кмет на община Смолян 
 

16. Прекратяване на съсобственост по реда на чл. 36, ал.1, т. 2 от ЗОС във връзка с 

чл. 36 от Закона за собствеността – наследници Гвоздев. 

ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – кмет на община Смолян 
 

17. Прекратяване на съсобственост по реда на чл. 36, ал.1, т. 2 от ЗОС във връзка с 

чл. 36 от Закона за собствеността – Станчеви. 

ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – кмет на община Смолян 
 

18. Прекратяване на съсобственост по реда на чл. 36, ал.1, т. 2 от ЗОС във връзка с 

чл. 36 от Закона за собствеността – Тодор Христев Караманолев 

ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – кмет на община Смолян 
 

19. Прекратяване на съсобственост по реда на чл. 36, ал.1, т. 2 от ЗОС във връзка с 

чл. 36 от Закона за собствеността – Олга Димова 

ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – кмет на община Смолян 

 



4 

 

20. Предоставяне на общински поземлен фонд на основание §27, ал.2, т.1 от 

Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на 

Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ЗИДЗСПЗЗ/ 

ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – кмет на община Смолян 
 

21. Разрешение за изработване на Подробен устройствен план - План за регулация 

и застрояване на поземлен имот с №000017 в местност „Поленки”, землище с. Горово. 

ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – кмет на община Смолян 
 

22. Разрешение за изработване на Подробен устройствен план - План за регулация 

и застрояване на поземлен имот с №003007 в местност „Разсадьов чучур”, землище с. 

Соколовци. 

ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – кмет на община Смолян 
 

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

годишно Общо събрание на акционерите на Общинска банка АД, насрочено за 

09.09.2016 г., и гласуване по дневния ред. 

ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – кмет на община Смолян 
 

24. Определяне на представител на Общински съвет – Смолян в поименния състав 

на Областен съвет за намаляване на риска от бедствия. 

 ДОКЛАДВА: Сл. Каменова – председател на Общински съвет 

 

 

ПО ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Кандидатстване на Община Смолян в 

програмата на Проект „Красива България” за 2016 година. 

Докладва: Николай Мелемов – кмет на Община Смолян 

 

СЛАВКА КАМЕНОВА: По приложените становища от комисиите няма предложения 

за промени в тази точка. Вносителят, имате думата. 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Уважаеми дами и господа общински съветници, колеги 

кметове, гости! Отварят се две мерки. Община Смолян е допустима по Мярка М01-01 

„Осигуряване на достъпна среда на обществени сгради”. В момента на правенето на 

докладната не е била определена точната сума, за която ще кандидатстваме. Вече е 

определена. Тя е 105 600 лв. с ДДС. Тоест, нашето съфинансиране ще бъде в размер на 

10 560 лв. 

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

няма предложения, който е съгласен да прекратим дискусията, моля да гласува. 

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

СЛАВКА КАМЕНОВА: Кворумът междувременно е 24 общински съветници. 

Прекратяваме разискванията. Който е съгласен да се подкрепи предложението, 

съответно да изрази своя вот, моля да гласува. Поименно гласуване. Междувременно, 

колеги, искам да обявя още в началото на гласуването, че постъпиха многобройни 

запитвания от граждани по отношение на това коя група как гласува по отделни точки. 

Поради проявения интерес и поради изразяваните становища, че някои от партийните 

групи поддържат един или друг интерес, от следващото заседание ще подложа на 

гласуване по групи. Тъй като не сме въвели електронното гласуване, няма опция, която 

да отразява вида на начина на гласуване на отделните групи, за улеснение и на 

граждани, и на журналисти – по групи. Ако сте съгласни, и днес можем, но нямаме 

готовност. Във връзка с броенето да не допуснем грешка. Но от следващото заседание 

ще обявя поименното гласуване по групи. 

(Димитър Кръстанов, от място: Процедура.) 
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Поименно гласуване на проекта за решение по т. 1 от дневния ред: 

1. Анита Чолакова    – „за” 

2. Антон Тодоров   – „за” 

3. Валентин Кюлхански   – „за”… 

 

ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: В хода на гласуването правите същностни изявления, г-жо 

председател, и след това се чудите защо в хода на гласуването съветниците вземат 

думата. 

СЛАВКА КАМЕНОВА: То е извън точката, така че… 

ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Ех, сега… И аз извън точката. Аз също не искам по точката 

процедурата. 

СЛАВКА КАМЕНОВА: Добре, кажете извън точката. Ние ще го допуснем. Извън 

точката. 

ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Гласуването се извършва по азбучен ред. Стремежът ви да 

го разделите по групи и да политизирате излишно работата на органа не е 

конструктивен. 

СЛАВКА КАМЕНОВА: Няма място за иронизиране и за… 

 

4. Валентин Цолов    – отсъства 

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   – отсъства 

15.  Коста Начев    – „за” 

16.  Костадин Василев   – „за” 

17.  Мария Семерджиева   – „за” 

18.  Марияна Методиева   – „за”   

19.  Милен Журналов  – отсъства 

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    – „за” 

29.  Юлия Кисьова    – „за” 

 

СЛАВКА КАМЕНОВА: Резултат? 

(Виолета Бояджиева: 26 „за”, без „против” и „въздържали се”). 
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СЛАВКА КАМЕНОВА: При кворум междувременно 26 общински съветници, 

гласували 26 гласа „за”, без „против” и „въздържали се”. Приема се предложението по 

т. 1. 

 

Общинският съвет на основание чл. 21, ал. 1, т.6, т.12 и т.23, и ал. 2 от Закона за 

местното самоуправление и местната администрация и чл.60, ал.1 от 

Административнопроцесуалния кодекс прие 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 218 

 

1. Възлага на Кмета на община Смолян да подготви и внесе проектно 

предложение по проект „Красива България“, мярка М01-01 „ОСИГУРЯВАНЕ НА 

ДОСТЪПНА СРЕДА НА ОБЩЕСТВЕНИ СГРАДИ”. 

2. Дава съгласие за осигуряване на необходимото съфинансиране в размер на 

10% от бюджета на проекта или максимум 17 000 лева.  

3. Допуска предварително изпълнение съгласно чл. 60, ал.1 от 

Административнопроцесуалния кодекс. 

 

 

ПО ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Участие на Община Смолян в създаване 

на Структура за Пълно Обслужване СПО (one-stop-shop) за подготовка и 

финансиране на проекти  на местни власти за енергийна ефективност и ВЕИ в 

региона на Родопите като част от Асоциацията на родопските общини (АРО). 

Докладва: Николай Мелемов – кмет на Община Смолян 

 

СЛАВКА КАМЕНОВА: По точка втора, видно от протокола от комисиите, няма 

постъпили предложения за изменения. 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Целта на докладната е общината да участва в Структура за 

пълно обслужване (СПО) за подготовка и финансиране на проекти на местни власти за 

енергийна ефективност и ВЕИ в региона на Родопите. Тази структура ще бъде част от 

Асоциацията на родопските общини (АРО), като АРО ще бъде разширена със звено, 

изпълняващо ролята на Структура за пълно обслужване и с персонал със съответните  

компетенции – технически и финансови експерти. Общините нямат финансов 

ангажимент към подготовката на проекта за финансиране на СПО, както и към 

създаването и издръжката на тази структура. За целта ще се търси европейско 

финансиране. 

СЛАВКА КАМЕНОВА: Откривам дискусия.  

 (Михаил Генчев, от място: Процедура.) 

СЛАВКА КАМЕНОВА: Г-н Генчев. 

МИХАИЛ ГЕНЧЕВ: Виждаме, че в залата е заместник-областният управител. Мисля, 

че е редно да бъде поканен на трибуната. 

СЛАВКА КАМЕНОВА: Г-н заместник-областен управител, като гост или като 

участник в заседанието ще присъствате?  

(Михаил Генчев, от място: Няма значение, трябва да го поканите.) 

СЛАВКА КАМЕНОВА: Заповядайте. 

(Димитър Кръстанов, от място: Той ще каже за какво е дошъл.) 

СЛАВКА КАМЕНОВА: Ще поканим и всички почетни граждани, ако има в залата. 

Всички ще бъдат поканени с уважение. Заповядайте, г-н Петров. 
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(Адриан Петров – заместник-областен управител на област Смолян, зае място до 

председателя на Общинския съвет и кмета на Община Смолян). 

СЛАВКА КАМЕНОВА: Откривам дискусия по т. 2. Има ли предложения, колеги? Ако 

няма, моля да гласуваме прекратяване на разискванията. 

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

СЛАВКА КАМЕНОВА: Прекратяваме разискванията. Поименно гласуване за 

решението според вота. 

 

Поименно гласуване на проекта за решение по т. 2 от дневния ред: 

1. Анита Чолакова    – „за” 

2. Антон Тодоров   – „за” 

3. Валентин Кюлхански   – „за” 

4. Валентин Цолов    – отсъства 

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   – отсъства 

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 Генчев    – „за” 

22.  Михаил Гунчев    – „за” 

23.  Петър Мирчев    – „за” 

24.  Салих Аршински   – „за” 

25.  Славка Каменова   – „за” 

26.  Стефан Сабрутев   – „за” 

27.  Стоян Иванов    – „за” 

28.  Филип Топов    – „за” 

29.  Юлия Кисьова    – „за” 

 

СЛАВКА КАМЕНОВА: Резултат? 

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

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

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

самоуправление и местната администрация прие 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 219 

 

1. Общински съвет Смолян дава съгласие Община Смолян да участва в 

създаването на Структура за Пълно Обслужване СПО (one-stop-shop) за подготовка и 

финансиране на проекти на местни власти за енергийна ефективност и ВЕИ в региона 

на Родопите като част от Асоциацията на родопските общини (АРО) в случай на 

получаване на  финансиране от програма Хоризонт 2020 или друга програма.   

 

 

ПО ТРЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Учредяване на безвъзмездно право на 

ползване на вещи частна общинска собственост без търг или конкурс на МБАЛ 

„Д-р Братан Шукеров” на медицинска апаратура, доставена за Регионален 

онкологичен център, гр. Смолян, по договор HiPERB/05/D/SUP/BG_01, 

финансиран по линия на Гръцки план за Икономическо възстановяване и 

развитие на Балканите. 

Докладва: Николай Мелемов – кмет на Община Смолян 

 

СЛАВКА КАМЕНОВА: Видно от протокола на заседанията на Постоянните комисии, 

няма предложения за изменения и допълнения по т. 3. Имате думата. 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: През м. юли 2005 г. Община Смолян кандидатства за 

финансиране пред Министерство на финансите, като управляващ орган на средствата 

по програмата, с проект „Изграждане на регионален център за онкологични 

заболявания с хоспис”. През 20089 г. Община Смолян получи част от договореното 

медицинско оборудване. Доставеното оборудване, апарати, е подробно описано в 

докладната. Поради изтичане на споразумението и недостиг на средствата не е 

проведена процедура за изпълнение на СМР. Във връзка с гореизложеното, общината 

отправи запитване до МБАЛ „Д-р Братан Шукеров”. След консултации и 

кореспонденция между Министерство на регионалното развитие и благоустройството, 

Министерство на здравеопазването, общината и болницата, както и Посолството на 

Гърция, Община Смолян стартира подготовката на документите по предаване на 

оборудването на МБАЛ „Д-р Братан Шукеров”. Да се използва по предназначение, 

защото стои долу, в избите на общината, и не се използва вече доста години. 

СЛАВКА КАМЕНОВА: Откривам дискусия, колеги. Г-н Кръстанов. 

ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Благодаря ви, г-жо председател. Уважаеми дами и господа 

общински съветници, кметове на населени места! Уважаеми гости! Програмата 

HiPERB на Гръцкото правителство за икономическото възстановяване на Балканите на 

един етап реално беше затруднена, след което и прекратена във връзка с недостиг на 

финансови ресурси, за да продължи да бъде осъществявана първоначалната цел. И 

практически ние в комисиите, в които работихме, обсъждахме и възможността Община 

Смолян не само да предостави безвъзмездно за ползване, но ако е възможно, тъй като 

тя е акционер в Многопрофилната болница за активно лечение „Д-р Братан Шукеров”, 

която е областна по своята същност и функция, практически по този начин да 

реализира възможност за едно по-сериозно отношение към нещо, което не се дарява, а 

се дава под формата на някаква оценена стойност. Това беше нашият замисъл. Оказа се 

обаче, че вероятно гръцката страна, в случая – гръцкото консулство, след 

консултациите, които са направени, е поставило някакви пречки върху 



9 

 

разпоредителните сделки по отношение смяна на собствеността на оборудването. 

Искам да чуя, г-н кмете, дали това е така и как вие лично смятате, дали е по-

целесъобразно да предоставим безвъзмездно нещо, към което отношението като към 

дарение няма да бъде според мене толкова ангажиращо от страна на използването на 

тази апаратура? Безспорно е, че тя трябва да отиде там. Безспорно е, че тя трябва да се 

използва в интерес на гражданите, в интерес на новия център, който се разкрива. 

Безспорно е, че това, което се предлага, е целесъобразно. Големият въпрос е: Дали ние 

да я предоставим безвъзмездно или да направим една оценка според състоянието, в 

което се намира, и с тази стойност да увеличим като апорт акционерното участие на 

Община Смолян в акционерно дружество „Многопрофинална болница за активно 

лечение „Д-р Братан Шукеров”? 

СЛАВКА КАМЕНОВА: Заповядайте, г-н Мелемов. 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Представители на гръцкото консулство бяха на посещение в 

общината и основното, което искаха да видят, беше, дали е налична тази апаратура, 

дали се съхранява добре и дали не е разграбена. Видяха, увериха се, че се съхранява 

добре. Наистина има вариант, но много по-сложно е като процедура с тази апаратура да 

си увеличим капитала. Ще го увеличим с 0,00…, което съществено нищо не ни дава, а 

като процедура ще отнеме още доста време. Така че затова се спираме на предложения 

вариант. 

СЛАВКА КАМЕНОВА: Това е обсъждано като вариант. Други колеги има ли да 

допълнят нещо по предложението – това, което каза г-н Кръстанов, както и по това, 

което беше допълнено към докладната като полезна информация? Има ли, колеги? Ако 

няма, да прекратим разискванията. Който е съгласен, моля да прекратим разискванията. 

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

СЛАВКА КАМЕНОВА: Прекратяваме разискванията. Поименно гласуване според 

вота. 

 

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

1. Анита Чолакова    – „за” 

2. Антон Тодоров   – „за” 

3. Валентин Кюлхански   – „за” 

4. Валентин Цолов    – отсъства 

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   – отсъства 

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 Генчев    – „за” 

22.  Михаил Гунчев    – „за” 
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23.  Петър Мирчев    – „за” 

24.  Салих Аршински   – „за” 

25.  Славка Каменова   – „за” 

26.  Стефан Сабрутев   – „за” 

27.  Стоян Иванов    – „за” 

28.  Филип Топов    – „за” 

29.  Юлия Кисьова    – „за” 

 

СЛАВКА КАМЕНОВА: Резултат? 

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

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

решение по т. 3 се приема. 

 

Общинският съвет на основание чл.21, ал. 1 т.8 и ал. 2 от ЗМСМА и чл. 39, ал. 4 и 

ал. 6 от ЗОС прие 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 220 

 

1. Общински съвет - Смолян дава съгласие Кметът на Община Смолян да учреди 

за срок от 10 години безвъзмездно право на ползване на МБАЛ „Д-р Братан Шукеров“, 

гр. Смолян, върху вещи частна общинска собственост – медицинска апаратура, 

съгласно Приложение 1, доставена по договор HiPERB/05/D/SUP/BG_01, финансиран 

по линия на Гръцки план за Икономическо възстановяване и развитите на Балканите.  

2. Упълномощава Кмета на Община Смолян да издаде заповед и да сключи 

договор с МБАЛ „Д-р Братан Шукеров“ за учредяване на безвъзмездно право на 

ползване върху вещи частна общинска собственост – медицинска апаратура, доставена 

за Регионален онкологичен център - Смолян, по договор HiPERB/05/D/SUP/BG_01, 

съгласно Приложение 1, за срок от 10 години. 

 

 

ПО ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Вземане на решение за поемане на 

дългосрочен дълг за рефинансиране на съществуващ дълг на Община Смолян 

чрез емитиране на облигации. 

Докладва: Николай Мелемов – кмет на Община Смолян 

 

СЛАВКА КАМЕНОВА: По тази точка постъпи предложение от Постоянните комисии, 

което предложение беше съобразено от вносителя. Беше внесена нова, допълнена 

докладна, в която бяха заложени препоръките на комисиите. Приложена е и нова 

подробна справка за съществуващия общински дълг. Нещо да добави вносителят? 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Доста неща вече сме изговорили. Като ново няма какво да 

добавя. Само искам пак дебело да подчертая, че не формираме нов дълг. Тоест, дългът 

на общината не се увеличава. 

СЛАВКА КАМЕНОВА: Откривам дискусия. Моля колегите да бъдат активни. Г-н 

Сабрутев е пръв. След това г-н Кръстанов да се готви. 

СТЕФАН САБРУТЕВ: Уважаема г-жо председател! Уважаеми г-н кмет! Уважаеми 

заместник-областен управител, колеги, кметове на населени места! Аз ще помоля точно 

в тази точка много внимателно да слушат и отразяват медиите на град Смолян, а и 

национални, ако има такива. И най-вече ще помоля да си отворят очите и ушите 

„придворните” медии и да внимават какво пишат утре – да е ясно кой е гласувал, за 
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какво е гласувал, как е гласувал и всички подробности. Предварително благодаря за 

това. Първото нещо, заради което взимам думата, е това, че с учудване установих 

снощи, получавайки становищата на Постоянните комисии, че те не са верни. В 

комисията по ТУОС, на която присъствахте и вие, г-жо Каменова, председателят може 

да потвърди, поискахме от управата да ни се дадат подробни справки по Приложение 

№ 1. И какво имах предвид, за да могат да го отразят медиите: Първо, кредитът в 

„Инвестбанк”, който е посочен, има сума, има лихва. Помолихме лихвата да бъде 

отделена – редовна лихва и лихва за просрочие. Просрочие, което може би е 

възникнало, както разбрахме, че има две изостанали вноски, най-вероятно е голяма част 

от тази лихва, или поне процент от тази лихва. Второ: Помолихме на „ФЛАГ” да бъдат 

разбити по обекти – единственото нещо, това сме получили. Трето: Помолихме цесията 

на „Титан-Клинър” да ни се даде – дата на подписване, кой я е подписал, как е 

възникнала, за какво е възникнала, подробна справка. Както сами виждате, колеги, 

такова нещо няма. Четвърто: Помолихме всички просрочия да ни се дадат, които са 

посочени в т. ІV на последната справка – 595 000 лева – за какво са, кога са възникнали, 

на кого се дължат пари. Това нещо също го няма. Единствено по безлихвения заем не 

искахме, защото той е ясен. На каква мисъл ме навежда точно това, че не се дава 

информация на общинските съветници, както и на целия град Смолян: Явно тука има 

нещо да се крие. Ако нямаше какво да се крие, всичко щеше да е ясно на масата. Ние 

щяхме да се запознаем, щяхме да подкрепим г-н кмета. Но явно тука има много тайни, 

които, най-вероятно, ще излезнат един ден, но няма да е днес. Със становищата дотук. 

Аз имам питане и към тази справка – Приложение № 1, която сте подали. И ако може, 

да ми бъде отговорено. Това е за лихвата по кредита. Коя част е за лихва по просрочия 

на плащания и коя е редовна лихва? Второ: Правя предложение по чл. 4 от 

предложението – фиксираният лихвен процент да бъде не по-висок от 2 %. И веднага 

ще се мотивирам защо. Пазарът на паричните средства от общественото обсъждане до 

сега се промени рязко надолу. Парите струват по-малко. Така да го кажа, грубо и 

директно, за да ме разберат и гражданите, и вие. Не мисля, че над 2 % е допустимо 

Община Смолян да плаща, независимо дали е по облигации. И още повече, че е по 

облигации, а не по кредит. Дори и по кредит да бъде, 2 % е напълно достатъчна лихва. 

И аз мисля, че може да се намери такъв кредитор. Това е предложение, което държа да 

се гласува. И последното нещо, което искам да кажа, е следното: Приложение № 1, 

което ни дадохме за тази сесия, което досега не беше ясно на никой, показва едно: 

Показва, че преди няколко сесии колежката Чолакова излъга, вероятно подведена от 

някой специалист в общината, и каза, че дългът на Община Смолян е 13 милиона, ако 

не се лъжа. Може да бъркам малко цифрите. Тука виждаме, че е 16 милиона. Което 

показва, че явно не се знае колко общо са задълженията. Второ: Показва, че пет години 

управляващите тази община я управляват най-безхаберно. И съвсем отговорно го 

заявявам, че откакто Смолян е град, няма по-безотговорно финансово управление на 

община Смолян. В толкова тежко състояние никога не е изпадала общината. Само 16 

милиона! Нали, не са много?! А останалите просрочия, които са по съдебни дела? Тука 

не ги виждаме, дами и господа, и колеги. Поискахме и тях да чуем. Поискахме да 

видим списъка с всичките задължения, но ние не ги получихме. Явно има какво да се 

крие. И това, че г-н кметът преди малко заяви, че не се увеличава дългът, просто не е 

вярно. Благодаря. 

СЛАВКА КАМЕНОВА: Други изказвания? Г-н Кръстанов, вие сте наред. 

(Христина Сбиркова – гражданка, присъстваща в залата: Може ли и аз, като 

обикновен гражданин, след това да взема отношение?) 

СЛАВКА КАМЕНОВА (към Христина Сбиркова): Седнете. 
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ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Благодаря ви, г-жо председател. Уважаеми колеги! 

Изключително сериозен дебат в няколко комисии по отношение на последното внасяне 

на докладната записка за облигационния заем на Община Смолян в размер на 10 

милиона лева, за 12 години. Оставям настрана всички онези оценки и конкретни упреци 

за това, че три мандата напред ще се ангажира управлението на общината с 

изплащането на дълг, който практически можеше да бъде удължаван още във времето. 

Това е характерно за облигационния заем. Могат да се направят сравнителни анализи, 

ако този дълг беше формиран към определена банка, от гледна точка на точност, 

каквато изисква конкретната ситуация, и на изгода – как щяха да стоят нещата. Но така 

или иначе, не е въпросът само за това. Въпросът е, че ако ние не решим проблема с 

дълга на Община Смолян, Община Смолян се оказва в изключително неблагоприятно, 

незавидно, критично финансово-икономическо състояние. Защото този дълг към 

„Инвестбанк” може да стане много скоро, в близките месеци, изискуем, и това да 

постави под възбрана всякакви разплащания по сметките на общината. Искам да уверя 

всички, че полагаме максимални усилия като група да проявим пълно разбиране за 

това, че има формиран дълг, на част от който главницата е под 6 милиона лв., но заедно 

с лихвите в момента възлиза на 6 170 000 лв. към „Инвестбанк”, който практически не 

се обслужва, тъй като, пак без решение на Общинския съвет, е направен анекс, който 

формира такава месечна вноска, която е непосилна за общината. Най-общо и най-

кратко казано. Аз съм заявявал многократно, заявявам и сега, че групата ни е 

категорично готова да подкрепи рефинансирането на този дълг. Практически това ще 

внесе значително облекчение във финансовото състояние на общината, ще даде 

възможност тя да оперира като цяло по всички онези дейности и публични услуги, 

които осъществява. За съжаление обаче, по един конкретен въпрос не можем да 

постигнем съгласие. И той е, че администрацията и част от колегите не искат по 

никакъв начин да вникнат в изключително категоричната, императивна, както казват 

юристите, законова  разпоредба, че когато се формира дълг и се изисква от нас като 

общински съветници по всички правила и процедури да дадем съгласието си да се 

харчат народни пари, да е разписано изключително еднозначно, точно и ясно за какво 

отиват тези пари. Затова настояваме вече, мисля, на трето заседание на Общинския 

съвет. Не може да се игнорира, абсолютно лицемерно, съдържанието и духа на чл. 14 от 

Закона за общинския дълг, където е написано едно към едно. Четете го, намерете го, 

колеги. Тука има юристи. Нека да станат и да кажат, че г-н кметът и неговата 

администрация трябва да ни предоставят разчет на средствата, за които ние трябва да 

вдигнем ръка и да кажем: „Да, считаме, че е целесъобразно да бъде поет този дълг, за 

да бъдат рефинансирани тези, тези и тези кредити”. За първи път на заседанието на 

комисиите във вторник се появи цесия за 3 200 000 лв. към „Титан-Клинър”. На 

въпроса: „Как така, откъде, по какъв начин и защо скрито и неясно от общинските 

съветници станаха 3 200 000 лв. тези задължения?”, никой не отговаря. И е прав 

колегата Сабрутев. Най-малкото ни се дължи обяснение и информация по тези въпроси. 

Това са изключително тежки задължения на общината, от една страна. От друга страна: 

Ако вие, уважаеми колеги, сега запишете в проекта за решение –  това го заявих и в 

Комисията по бюджет и финанси, и в Комисията по законност, местно самоуправление 

и вътрешна сигурност – ако вие впишете, че рефинансираме задължението на общината 

към „Инвестбанк” и задължението по цесията към „Титан-Клинър”, ние незабавно ще 

гласуваме, или аз ще гласувам „за”, нека да говоря само за себе си. При положение, че 

изпълните поне изискването да информирате общинските съветници за този разход. Не 

може 3 800 000 лв. да бъдат празен чек в ръцете на когото и да е било, независимо на 

какво равнище на управление е той, независимо каква отговорност лежи на плещите му 

и независимо от това колко е добросъвестен, чистосърдечен или предан патриот. Има 
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правила, и те са изключително категорични. По тази причина, при тези обстоятелства, 

независимо, че в случая е направено и процедурно нарушение, няма да се спирам на 

него, но като променихте докладната, трябваше да я предложите на комисия вчера да я 

гледаме, за да влезе днеска в заседанието на Общинския съвет, след като е гледана на 

комисия. Толкова ли е сложно да се разбере?! Независимо от това, игнорираме тия 

дреболии, „Прах по пътя”, както казва един велик народ. Но обстоятелството, че вие 

отказвате, категорично продължавате да отказвате на нас, на общинските съветници, да 

ни заявите писмено, в това число и пред хората, които са ни дали доверие да бъдем тук 

и които представляваме, мотивира по един изключително категоричен, и според мен 

силно мотивиран и обоснован начин нашето гласуване „против”. Благодаря ви. 

СЛАВКА КАМЕНОВА: Г-н Кръстанов, за да изясним ситуацията за гражданите и за 

колегите: Ние сме в ситуация на поемане на дългосрочен дълг по чл. 4, ал. 1, т. 2 – 

„рефинансиране на съществуващ дълг”, а не „финансиране на инвестиционни проекти в 

полза на местната общност”, така, както го изчистихме от първата докладна, за да е 

валидно задължението по чл. 14 от закона – да се прилага подробно описание на всички 

финансови параметри, така, както е описано. Ние сме в задължението, т. е., като 

общински съветници да разгледаме до колко и дали предложението на кмета е в 

рамките на чл. 17. Тоест, зачитам подробно какво трябва да съдържа предложението на 

кмета: 1. Максималния размер на дълга. Имаме ли го? 2. Валутата на дълга. Имаме ли 

го? Имаме. 3. Вида на дълга. 4. Начина на обезпечаване. 5. Условията за погасяване. 6. 

Максималния лихвен процент, такси, комисиони и други. Това са параметрите, които 

трябва да обсъдим. Достатъчно подробно, мотивирано и не знам просто повече, 

отколкото е необходимо, беше мотивирана докладната с всичките тези параметри. 

Въпрос на политическа воля, въпрос на икономическа воля, въпрос на гражданска воля 

е да се подкрепи предложението на кмета да се подпомогне животът на общината. Това, 

че предстои оздравителен план, няма нищо общо.  

ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Общо? 

СЛАВКА КАМЕНОВА: Напротив, общината не е в ситуация на икономическа смърт, 

за да няма право на икономически живот. Тя може да тегли заеми, тя може да се бори с 

кризата и т. н. 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Аз искам думата, за да отговаря на въпросите, които ми 

зададоха. 

СЛАВКА КАМЕНОВА: Г-н кметът има думата. 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Значи, както казах и миналия път, ако не бяхте управлявали 

вие, нямаше да коментираме нито дълг, нито оздравителен план. 

(Михаил Генчев, от място: Хайде, стига бе! Пет години управлявате вие, после ние 

сме виновни!) 

СЛАВКА КАМЕНОВА: Г-н Генчев, напуснете залата! „Хайде, стига бе” не е… 

Напуснете залата! Напуснете залата! 

(Михаил Генчев, от място: Няма да я напусна!) 

СЛАВКА КАМЕНОВА: Имаме ли квестори в залата?  

(Въпросителни погледи в залата). 

СЛАВКА КАМЕНОВА: Лошо, нямаме квестори. 

ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Вие ако не знаете, кой да знае?! Вие трябва да знаете има ли, 

а не някой друг. 

СЛАВКА КАМЕНОВА: Г-н Кръстанов, момент само. Нека да приключи г-н Мелемов. 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Дългът, който коментираме, е формиран от вашето 

управление. Четем: „Инвестбанк” – от 2007 до 2018 г. задължение, отделно с 

„Инвестбанк” се влиза в „Рожен-Експрес” заедно. Общината вкарва имоти за няколко 
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милиона. Къде са тия имоти сега? И срещу това какво има? Осъди ни „Рожен-Експрес” 

за 800 000 лв. за фактури от 2003 година. 

ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Сериозно ли поставяте въпроса за „Рожен-Експрес”, защото 

ще отворим другата дискусия, а тя никак няма да е удобна за вас?! 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Да. Значи, 2006 г. все пак. 

СЛАВКА КАМЕНОВА: Не влизайте в диалог, моля ви. 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Искам да кажа, с „Инвестбанк” от една страна дълг, от друга 

страна – съдружие в „Рожен-Експрес”. Колко имота? Седем или осем имота за 

милиони! Къде са те? 

ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Ако говорите за дълга на „Рожен-Експрес” и на общинските 

гаранции, влизате в едно друго управление... 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Знаете ли, че ни осъди „Рожен-Експрес” да платим 800 000 лв. 

ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Разбира се, че знам. 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: За пътувания на пенсионери от 2003 г. до 2011 г.! 

ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Разбира се. Преди 2003 г. даже. И „Орфей-Експрес” ви 

осъди отпреди 2003-та. 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Ето, за това говорим. Ако не бяхте управлявали, нямаше да 

говорим нито за оздравителни планове, нито за дългове. Само че вашето управление 

трудно се преглъща. Но гарантирам, че в 2019 г. общината ще бъде с минимални 

задължения. 

ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Вие се измъквате, г-жо Каменова, г-н кмете. Ние вземаме 

решение за пътуване на един човек от Смолян до Ровино за 30 лева месечно. 

Общинският съвет взема решение. Защото това са народни пари, които ще бъдат 

употребени за… 

СЛАВКА КАМЕНОВА: Г-н Кръстанов, моля ви! 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Ами „Лайтинг”? Кажете за „Лайтинг”. 

СЛАВКА КАМЕНОВА: Г-н Мелемов, нека да му дадем възможност по същество… 

ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: А искате да ме уверите, че ще вземете 10 милиона кредит за 

12 години, и няма да дадете… 

СЛАВКА КАМЕНОВА: По докладната, г-н Кръстанов. 

ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Как по докладната? Той, г-н кметът, върна киното през 2001 

година. 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Ми то идва оттам всичкото, да не идва от някъде другаде. 

СЛАВКА КАМЕНОВА: По докладната. Довечера на Стария център има 

ретробългарски филми. Заповядайте на Стария център, за да се разтъжите със старото 

българско кино. 

ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Аз гледам повече напред, отколкото в огледалото за обратно 

виждане, защото знам къде съм тръгнал. 

СЛАВКА КАМЕНОВА: Тука сме в един сериозен дневен ред. Годината е 2016-та. Нека 

да гледаме напред. Моля ви, г-н Кръстанов. Както обичате да казвате: Да не гледаме в 

огледалото за задно виждане. 

ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Ами това прави г-н кметът и ме връща към „Рожен-

Експрес”. 

(Реплика на Михаил Генчев). 

СЛАВКА КАМЕНОВА: Г-н Генчев, не ви чувам. Не ви чуваме. Никой не ви чува. 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Стига си викал бе! Стига си викал! Дръж се нормално, 

културно. 

ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Няма да стане с викане, но няма стане и по начин, по който 

се проявява един краен и необясним инат. Кажете за какво става въпрос, и ще ви 

подкрепим. Вие искате нещо друго… 
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(Христина Сбиркова – гражданка: Аз се извинявам много, но като обикновена 

гражданска имам право да взема думата.) 

СЛАВКА КАМЕНОВА: Ако обичате, седнете. 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Няма квестори. 

СЛАВКА КАМЕНОВА: Може ли да извикате охраната?  

(Христина Сбиркова: Г-жо Каменова, мисля, че нямате право да ми отказвате това.) 

СЛАВКА КАМЕНОВА: За следващото заседание може да дадете заявка и ще ви дам 

думата. 

(Христина Сбиркова: Мисля, че става въпрос точно за заема, който ще вземете, 

защото касае всички хора в Смолян.) 

СЛАВКА КАМЕНОВА: Седнете. Може ли да извикате охраната, ако обичате, г-жо 

Бояджиева. 

(Христина Сбиркова: Може, да, може, но първо трябва да се изкажа. Щом взема 

общината заем, значи касае всички хора в Смолян.) 

СЛАВКА КАМЕНОВА: Има ли други изказвания? Г-н Топов, искате ли думата? 

(Филип Топов дава знак, че не иска думата). 

СЛАВКА КАМЕНОВА: Не. Г-н Стоян Иванов. Г-н Иванов. След това г-н Киряков. 

СЛАВКА КАМЕНОВА (към Христина Сбиркова): Седнете. Има ред. Ще ви дам 

думата. Просто има ред. Седнете. Следващата сесия, на 25-ти август. 

СТОЯН ИВАНОВ: Уважаема г-жо председател! Уважаеми г-н кмет!... 

(Христина Сбиркова: Г-жо Каменова, ще бъде много късно. Защото в Община Смолян 

не разглеждате един много важен въпрос – за безработните хора, които са в 

Смолян…) 

СЛАВКА КАМЕНОВА: Седнете, госпожо. 

(Христина Сбиркова: Питам ви, г-жо Каменова, кой може да издържи с нула лева, с 

нула стотинки и дали ще доживее до 25-ти август? Това ви питам. И това касае 

точно заема, който Община Смолян взема.) 

СЛАВКА КАМЕНОВА: Излезте от залата! Колеги, 10 минути почивка, охраната да 

помогне. 

(От залата: Има ли квестори?) 

(Димитър Кръстанов, от място: Каква процедура? Ние нямаме квестори по 

правилник. За какви квестори говорите?) 

СЛАВКА КАМЕНОВА: 10 минути почивка. Охраната да помогне. 

(Михаил Генчев, от място: Какви квестори бе?... /не се чува, шум в залата/) 

СЛАВКА КАМЕНОВА: Ако на вас ви е приятен този начин на разговор… 

(Христина Сбиркова: Защо г-н Мелемов финансира „Арексим инженеринг” и дотира 

превод на „Арексим инженеринг”, при условие, че има толкова хора, които гинат и 

ходят от Устово до Смолян пеш? Моля г-н Мелемов да отговори това на частно, 

дори и в тази 10-минутна почивка.) 

СЛАВКА КАМЕНОВА: Почивка 7 минути, по една цигара… Почивка 10 минути. 

(Христина Сбиркова: Къде отидоха парите? Защо толкова скъпа реклама за вашата 

кандидатура за кмет, а имате толкова пари заеми? Кажете ми, защо раздавахте 

подаръци, за да станете кмет, а общината тъне в заеми?...) 

 

х х х х х 

(След почивката): 

СЛАВКА КАМЕНОВА: Колеги, продължаваме работа. Благодаря за търпението на 

всички! Продължаваме с проверка на кворума. С г-жа Сбиркова ще направя лична 

среща. Поемам ангажимент. Ще я включим за следващото заседание. 

(Христина Сбиркова: Г-жо Каменова, личната среща ще е късно…) 
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СЛАВКА КАМЕНОВА: Сега ще я помоля да спази реда.  

(Христина Сбиркова: Да, ще спазя реда, но както изслушвате всеки човек в тази зала, 

бихте ли изслушали и мен.) 

СЛАВКА КАМЕНОВА: Благодаря ви, г-жо Сбиркова. Като уточните въпросите, които 

са в… 

(Христина Сбиркова: Така, уточнявам въпроса: Защо община, която тегли заем, 

финансира фирма…)  

СЛАВКА КАМЕНОВА: Седнете, за да не ви извеждаме с полиция. 

(Христина Сбиркова: … Защо, г-н Мелемов, не дотирате транспорта в Смолян, а 

дотирате частна фирма?…) 

СЛАВКА КАМЕНОВА: Г-н Генчев, може ли да въдворите ред? Вие, така, я слушате с 

внимание. 

(Михаил Генчев, от място: С огромно удоволствие и знам как! Все някак ще се 

разберем с госпожата.) 

СЛАВКА КАМЕНОВА: Да, да, прекрасно! Много добър тон! 

(Христина Сбиркова продължава да говори на висок тон в залата). 

СЛАВКА КАМЕНОВА: Продължаваме работата на Общинския съвет. Моля проверка 

на кворума, г-жо Бояджиева. 

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

18 общински съветници.) 

СЛАВКА КАМЕНОВА: При 18 общински съветници… 

(Христина Сбиркова продължава да говори на висок тон в залата). 

СЛАВКА КАМЕНОВА: Какво стана с полицията? Полицията всеки момент ще дойде, 

за да изведе г-жа Сбиркова.  

(Христина Сбиркова: Разбира се, с удоволствие, г-жо Каменова. Но вие не ми 

отговорихте колко хора от Смолян работят в Гърция и не си получават 

осигуровките?...) 

СЛАВКА КАМЕНОВА: Г-жо Сбиркова, в момента осъществявате състав на дребно 

хулиганство. 

(Димитър Кръстанов, от място: Моля ви се, недейте така.) 

СЛАВКА КАМЕНОВА: Тя нарушава обществения ред, извинете. 

(Христина Сбиркова, от залата: Не, не обществения, просто имам право като всеки 

човек да се изкажа…). 

СЛАВКА КАМЕНОВА: Добре, не обществения ред, а реда на Общинския съвет, което 

няма нищо общо с обществото. Така ли, г-н Кръстанов? 

(Христина Сбиркова: … И пак задавам въпроса защо г-н Мелемов взема заем, а дотира 

„Арексим инженеринг”?) 

СЛАВКА КАМЕНОВА (към Христина Сбиркова): Излезте! Излезте! 

(Христина Сбиркова: Добре. Искам прозрачност. Хората в Смолян искаме 

прозрачност за самия бюджет на Смолян, както и за какво се използва, защо се 

назначават в общината хора, които не работят, а искате заем. Ами спестете пари 

точно от тези хора, които не работят както трябва в общината, и ще имате пари.) 

СЛАВКА КАМЕНОВА: Продължаваме…  

(Христина Сбиркова продължава да говори. Шум в залата). 

(От залата: Направете нещо…) 

СЛАВКА КАМЕНОВА: Ама тя говори. Тя от половин час говори. 

(Христина Сбиркова: Може ли да попитам защо в дирекцията има икономист и 

насочва жалбите не там където трябва?). 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Тя й е дадена думата. 

СЛАВКА КАМЕНОВА: Тя говори. 
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(Христина Сбиркова: Оттук идват преразходите на средства на общината. И 

колкото и заеми да вземате, не можете да ги покриете. Защо в Дирекцията по право 

са пет човека…). 

СЛАВКА КАМЕНОВА: Извикала съм полиция. 

(Христина Сбиркова: Да, ще дойде и ще излезна. Но пак ще си задам въпроса: Защо 

има пет човека по право, когато на нито една жалба, която е внесена в общината, й е 

отговорено както трябва?Питам ви, ако един… който е прекъсната носеща връзка 

между етажите…/не се чува ясно, шум в залата/) 

СЛАВКА КАМЕНОВА: Г-жо Бояджиева, моля ви, вижте охраната извика ли полиция. 

(Христина Сбиркова: … и общината не носи никаква отговорност… етажна 

собственост… Защо, г-жо Каменова? Вие сте съдия, бивш съдия. Нека има ред…) 

СЛАВКА КАМЕНОВА: Съжалявам, но ние сме в режим на работа. Ако не можем да 

продължим, ще… 

(Христина Сбиркова: Да, аз също държа на работата. Но хората от Смолян имаме 

право да искаме разшифровка на бюджета на общината, както и разходите на 

общината. Защото всичко това е от нашия гръб. Щом сме данъкоплатци…) 

СЛАВКА КАМЕНОВА: Г-жо Сбиркова, излезте от залата. 

(Христина Сбиркова: … от общината са длъжни да дадат разшифровка както на 

бюджета, така и за начина на харчене на средства. Оттук идват и заемите на 

общината. И пак питам: Защо…) 

СЛАВКА КАМЕНОВА: Има ли, колеги, на микрофон други изказвания? Кажете, г-н 

Кръстанов. 

(Христина Сбиркова продължава да говори). 

(Михаил Генчев, от място: Половин час почивка.) 

СЛАВКА КАМЕНОВА: Няма такова нещо. 

(От залата: Каква почивка? Трябва да продължим работата си.) 

ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Уважаеми колеги, нека да продължим работа. Имат 

претенции гражданите на Смолян. Голям част от тях са основателни, но нека да 

продължим работа. 

(Христина Сбиркова: Нека да продължи работата, но като гражданин на Смолян 

имам право да се изкажа на това събрание. И нека г-жа Каменова каже по кой член и 

на какво основание ме гони оттук.) 

СЛАВКА КАМЕНОВА: Има ли други изказвания? Г-н Стоян Иванов. 

(Христина Сбиркова: Нека г-жа Каменова каже по кой член и на какво основание ме 

гони оттук. Аз казвам: Моля ви се, г-жа Каменова да каже по кой член и на какво 

основание иска да напусна залата. При условие, че толкова хора умират в Смолян от 

глад, а общината не взема отношение, нито Агенцията по заетостта. И това трябва 

да ни е номер едно при разглеждане …) 

СЛАВКА КАМЕНОВА: Колеги, искам да ви обясня, че г-жа Сбиркова подаде подробна 

писмена жалба, по която помолих да уточни кои са въпросите, които трябва да зададем 

на Общинския съвет, според компетентността на Общинския съвет. Няма въпроси, 

които могат да ви бъдат зададени. Вие сами чувате за какво става дума. Нямаме 

основание да я включим в дневен ред. Ако уточни въпроси, които могат да бъдат 

зададени на общинските съветници… 

(В залата влизат двама униформени полицаи, които се отправиха към Христина 

Сбиркова). 

СЛАВКА КАМЕНОВА: Така че ще помоля да бъде изведена от залата, за да не 

нарушава реда и да ни даде възможност да продължим работа. 
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(Христина Сбиркова: Искам г-жа Каменова да каже на какво основание не ми дава 

възможност да се изкажа и пренебрегва моето изказване? На какво основание, г-жо 

Каменова?). 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Не сте общински съветник, затова не можете. 

СЛАВКА КАМЕНОВА: Г-жо Сбиркова, не уточнихте в жалбата въпроси, които са от 

компетентност… 

(Христина Сбиркова: И аз имам права. На какво основание г-жа Каменова ми казва да 

излизам от залата?) 

СЛАВКА КАМЕНОВА: Защото нарушавате обществения ред. 

(Униформените полицаи помолиха Христина Сбиркова да напусне залата). 

(Христина Сбиркова: Дайте ми основание. Дайте ми писмено разпореждане. А вие 

защо ме блъскате? Нямате право да ме блъскате… Аз съм гражданин… Имам право 

да се изкажа…). 

СЛАВКА КАМЕНОВА: 10 минути почивка. 

(По време на кратката почивка кметът на общината и председателят на Общинския 

съвет проведоха разговор с Христина Сбиркова). 

СЛАВКА КАМЕНОВА: Колеги общински съветници, моля ви за внимание.  

(Христина Сбиркова продължава да говори на висок тон). 

СЛАВКА КАМЕНОВА: Г-жо Сбиркова, ако замълчите, може и да продължим работа. 

(Христина Сбиркова: Да, слушам.) 

СЛАВКА КАМЕНОВА: Уважаеми общински съветници, по изключение, извън 

процедурата, виждате, че нещата излизат извън контрол. Опитах се да обясня преди 

мъничко. От г-жа Сбиркова има една подробна жалба, която съдържа много 

емоционални оплаквания, но няма нито един въпрос, който е от компетентност на този 

Общински съвет. Помолих да конкретизира въпросите. Конкретизирайки въпросите, тя 

отново не го направи. 

(Христина Сбиркова: Напротив, направено е.) 

СЛАВКА КАМЕНОВА: Искам да помоля г-жа Сбиркова, ако вие дадете съгласие, 

санкция, Общинският съвет, в рамките на 3 минути да й дадем възможност от 

микрофон да уточни въпроси, които този Общински съвет може да реши. Съгласни ли 

сте, уважаеми общински съветници? Резултат, г-жо Бояджиева? 

(Виолета Бояджиева: Всички са съгласни. ) 

СЛАВКА КАМЕНОВА: Всички. С единодушие Общинският съвет дава възможност на 

г-жа Сбиркова в рамките на 3 минути да изложи своите въпроси до Общинския съвет, 

съобразно правомощията на съвета. Заповядайте. 

ХРИСТИНА СБИРКОВА: Благодаря. Първо се извинявам за начина, по който 

действах, но за съжаление от една година влизам в кабинета на г-н Мелемов, но явно 

няма резултати. Ще поставя само един въпрос. Г-жо Каменова, колко дена ще живее 

един човек, който няма пари и не получава, иска да работи, няма работа, не получава 

нито от Агенцията по заетостта, нито му се дава възможност да кара курсове за 

преквалификация, за което г-н Мелемов е запознат още преди два месеца? И защо не е 

взел отношение? Питам се, ако някой няма парички, не става въпрос за мен, нито търся 

нечие място, нито искам да заема нечие място, нито искам да бъдат тук, сред вас, 

защото това, което днес видях, просто ме отврати в интерес на истината, защото 

говорите за вземане на заем, а нямате прозрачност на самите разходи на общината. И 

пак ще задам въпрос: Защо, г-н Мелемов, дотирате „Арексим инженеринг”, при 

условие, че хората ходят пеш от Устово до Смолян? Хайде някоя сутрин да карате 

колата си от Устово до Смолян и да видите колко хора карат пеш. Колко е минималната 

работна заплата в Смолян, колко работни места осигурихте при вашия мандат – и 

минал, и този, колко работни места разкрихте, как се отнесохте към безработните? И 
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още нещо питам: Защо вие теглите заем, при условие, че дадохте толкова пищна 

предизборна кампания? Питам се откъде отидоха тези средства? Искам да задам още 

един въпрос на госпожата, която ви е главен счетоводител (визира Венера Аръчкова – 

заместник-кмет на Община Смолян). Какво прави нейната приятелка в ТСУ, не е 

личен въпрос, която дава жалбите не на този когото трябва и няма нищо общо с ТСУ-

то? Венера Аръчкова, да. Извинявам се! Нямам нищо против, нито съм имала някакви 

пререкания, но питам. Точно така вървят всички пари в общината, в преразход. И 

затова търсите заем. И не тука да гледате какво е и как е, а просто да се даде 

прозрачност какви разходи има общината. И още искам да попитам. Само секунда и 

свършвам. Защо никой от вас не се поинтересува, от Смолян има толкова хора в 

Гърция, които работят, дали получават осигуровки, условията им на труд, както и дали 

посланикът се грижи за тях. Не само за Гърция, но и за Италия. Говоря и за Германия, 

говоря и за Турция, и за Испания. Поинтересува ли се общината как живеят тези хора? 

Поинтересува  ли се за децата, които живеят без родители и растат без родители? И 

още… 

СЛАВКА КАМЕНОВА: Г-жо Славчева, времето ви изтече. Приключихме. 

ХРИСТИНА СБИРКОВА: Не съм „г-жо Славчева”, а г-жа Сбиркова. Питам, г-жо 

Каменова, лично към вас, и излизам. 

СЛАВКА КАМЕНОВА: Лапсус. 

ХРИСТИНА СБИРКОВА: Какво е битова престъпност, бихте ли обяснили на хората, и 

откъде произлиза? Благодаря на всички. 

СЛАВКА КАМЕНОВА: На основание чл. 75 от правилника ще бъде отговорено 

писмено на г-жа Сбиркова. 

(Христина Сбиркова напусна залата). 

СЛАВКА КАМЕНОВА: Продължаваме работа, уважаеми общински съветници. Г-н 

Иванов, имате думата. 

СТОЯН ИВАНОВ: Уважаема г-жо Каменова! Уважаеми г-н кмет! Бюджетната комисия 

за пореден, не знам кой път подкрепи докладната, водена от въпиющата необходимост 

от свеж ресурс, който е необходим на общината, за да продължи да изпълнява 

основните си функции, дадени й от законите и Конституцията. Аз съм убеден, че който 

и да беше кмет тука, даже и г-н Сабрутев да беше кмет, и г-н Асенов да беше кмет, и г-

н Василев, или който и да е там от другите кандидати… 

СЛАВКА КАМЕНОВА: Номинирайте всички, ще останат обидени. 

СТОЯН ИВАНОВ: … без свеж финансов  ресурс няма как да вървим напред. Това е 

повече от ясно. Така че призовавам колегите да се обединим и да подкрепим така 

предложената докладна. В комисията останах изненадан, че г-н Кръстанов, който беше 

областен управител и заместник-областен управител по това време, не знае, че сме 

натрупали задължения към „Титан” в размер на 3 100 000 лв., при положение, че всяка 

година в отчетите публично задълженията са написани – 3 100 000 лв. Влизаш в 

страницата на Община Смолян, всяка година – от 2013-та насам, и ги виждаш 

задълженията, той не знае. Ако не знае, имаме задължения и към Консорциум 

„Светлина” – над 800 000 лв. Знаете ли? Пак по ваше време и вашето управление. 

Текущи, запорирани сметки в момента. И трябва да се плаща. Вие питате „Къде?”. Ми, 

че те толкова са пробойните, че знаем ли къде и коя дупка трябва да запълваме. Дупки 

много, така че не може да връзваш и да казваш: „По това направление ще покриваме 

разходите”. Ми то е като в една фирма – оборотни средства, текущи ангажименти се 

покриват. Така че не виждам тука проблема. Сега, колегата Сабрутев: „2 процента”. 

Добре, ама няма такива заеми с 2 %. Значи, ако е възможно, и 1,5, и 2,5, и 3,5. Ама защо 

трябва да връзваме ръцете? 
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СЛАВКА КАМЕНОВА: Г-н Сабрутев прави предложение, г-н Иванов. Ще го 

подложим на гласуване. 

СТОЯН ИВАНОВ: Не би следвало да се приеме такова предложение. То не се прие и в 

Бюджетната комисия. Смятам, че е крайно време днеска да поемем този ангажимент и 

да дадем възможност общината да продължи да върви напред. Затова призовавам 

колегите още веднъж да подкрепят докладната. 

(Димитър Кръстанов иска думата за реплика). 

СЛАВКА КАМЕНОВА: Реплика на г-н Кръстанов. 

ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Уважаема г-жо председател, благодаря ви. Г-н кмете! 

Уважаеми колеги! Ние имаме по принцип професионални спорове с колегата Стоян 

Иванов. Но аз за първи път видях оня ден, и това е абсолютен факт, че има цесия за 

3 200 000 лв. към „Титан”, не, че има задължения към „Титан”. Аз знам колко са 

задълженията при встъпването в длъжност на г-н Мелемов и неговия екип към „Титан”. 

И моят въпрос е не къде е договорът за цесия, защото знам какво е цедент, цесионер и 

цесионен договор, а как така ние сега научаваме, че цесията е за 3 200 000 лева? Знам, 

че режимът е уведомителен за длъжника. Така че моето областно управителство и 

заместник-областно преди това няма нищо общо с тези въпроси. Защо ги засяга г-н 

Иванов, не мога да разбера. По-важно е друго: Че той бяга от съществения въпрос, от 

приложимостта на чл. 14 от Закона за общинския дълг. Щом се иска дълг, трябва да се 

каже къде отива. В тази връзка… 

СЛАВКА КАМЕНОВА: Не е приложим този текст… 

ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: В тази връзка правя процедурно предложение… 

(Стефан Сабрутев иска думата за реплика). 

ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Процедурното ми предложение, за да не ставам втори път. 

Той ще си я направи г-н Сабрутев репликата. В момента по т. 4 няма никаква 

информация в диска на Общинския съвет, там, където четем докладните. Докладната 

записка, която е правена, е съвършено нова и не е гледана в комисия. Можеше вчера да 

се гледа, за да се гледа днеска. Правя процедурното предложение на основата на нашия 

правилник, да отложим гледането на тази точка. 

СЛАВКА КАМЕНОВА: Г-н Сабрутев. 

СТЕФАН САБРУТЕВ: Реплика към г-н Иванов, тъй като замеси моето име „ако съм 

бил”. Опазил ме е Господ, че не съм кмет на община Смолян. Опазил ме е Господ 

заради мините, които е заложил г-н Мелемов. Знаете ли защо се налага сега да 

гласуваме всичко това? Аз ще ви го кажа. Има един анекс към този договор, който го е 

подписал г-н Мелемов в 2012 година. И вие, г-н Иванов, като председател на 

Бюджетната комисия, би трябвало да сте запознат с него. С този анекс г-н Мелемов в 

2012 година спира да плаща главница, или почти спира, и сега се налага да сме в 

просрочие над 500 000 лева. И аз си мисля, че вие като председател на Бюджетната 

комисия трябва да се оттеглите по много причини. Аз не съм финансист, но явно и вие 

сте толкова добър финансист, колкото всички нас. Второ: Защо трябва да се оттеглите 

от председател… 

СЛАВКА КАМЕНОВА: Въздържайте се от лични нападки. 

СТЕФАН САБРУТЕВ: Не, няма да се въздържам. Говорите за лихвата от 2 %, че е била 

смешна. Вие като председател на Бюджетната комисия и като човек, който трябва да е 

първи между тези, които мислят за финанси в този Общински съвет, би трябвало да се 

запознаете по-добре как върви пазарът на парите. А пазарът на парите е точно този, 

който аз предложих, г-н Иванов. Има фирми в града, които получават лихви на 2 % – за 

инвестиционни, за оборотни, и аз мога да ви ги посоча. Ако уважаемите от мен колеги, 

които управляват общината, не са с такива възможности, за да договорят тези условия, 

мога да им помогна, имам малко опит в това. И отговорно заявявам, че за облигации 
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дори под 2 % трябва да е лихвата. И много държа, пак се обръщам към журналистите, 

искам да отразите гласуването поименно във вашите медии – кой е подкрепил 

разликата от 2-то процента. Защото ще дойде време, когато ще питам къде отидоха тези 

милиони за допълнителните лихви. 

СЛАВКА КАМЕНОВА: Така. Свършихте ли? Други? 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Нека да отговоря. 

СЛАВКА КАМЕНОВА: Да, г-н Мелемов. 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Първо, надявам се да постигнем и може по-добре от 2 %. Това 

ще е въпрос на време. Че има анекс, то не е тайна. Шеф на банката беше общински 

съветник от БСП. Никаква тайна няма. Изобщо не става въпрос. Но трябваше да 

направим анекс, защото имаше да плащаме 6 милиона лв. на „Лайтинг”, 800 хиляди лв. 

на „Рожен-Експрес”, на друг „Експрес”. Храната в детските градини не беше плащана 

от 2009 година. Факт! В 2009-та, в 2010-та и в 2011-та хората си плащат такса за 

детската градина, пък не са плащали храната. Така че затова го направихме този анекс, 

то е ясно. И не е тайна. Пак казвам: Шеф на „Инвестбанк” беше общински съветник от 

БСП. Няма тайни. 

СЛАВКА КАМЕНОВА: Други изказвания има ли? Г-н Асенов. 

КИРИЛ АСЕНОВ: Уважаеми дами и господа! Ако това, което се случи преди малко не 

беше трагично, можеше да е и комично. Сигурен съм, че няма сценарий, който може да 

бъде изкуствено направен, за да предизвика подобно нещо, което да бъде толкова добра 

апликация на всичко, което се случва в нашата община. Тя е извадка от една по-голяма 

икономическа система, наречена „държава”. И когато един човек със средна обща 

култура прочете едни данни на Световната банка и види как една държава като 

Румъния, която почна заедно с нас членството си в Европейския съюз, усвоява с 35 % 

повече средства на глава от населението от еврофондове, и още повече – ги инвестира 

три пъти по-правилно, отколкото България го прави, с най-добрите си правителства, 

които управляват през последните години, ще видите как един среден румънец 

получава приходи, които надвишават средно с 30 % вече приходите на един среден 

българин. Това е достъпна информация за всеки един от вас. В „Гугъл” го пише. 

Сигурен съм, че в залата има икономисти, които могат да го потвърдят. Ние всеки ден 

правим някакви малки стъпки, с които убиваме средата, в която живеем. Точно такава 

една малка стъпка е и този дълг, който ще вземем днес. Представяте ли си 

безпринципния подход да вземеш дълг, който някой ще връща след три мандата, без 

дори да отвориш дума за това да започнеш да връщаш нещо от него?! Представете си, 

кой от вас, защото вие сте извадка от тази община, е в състояние да отиде в банка и да 

поиска дълг, без никой да му потърси отговорност как той ще го обслужва, така че да 

не внесе нито лев главница за целия период от 12 години оттук нататък, или 10?! Това 

не може да се случи. Това е функция от една безумна конюнктура, която всички вие 

наблюдавате и познавате много добре. Аз лично отказвам да бъда част от едно такова 

статукво. И аз ще напусна гласуването на тази точка, защото взимането на дълг за 

погасяване на цесия, за изплащане на цедирани вземания, е нещо, което аз не мога да 

направя и да погледна гражданите на град Смолян в очите като човек, който го е 

направил достойно. Ако искате, вие го направете. В залата има журналисти. Те ще 

гледат точно кой го прави. И повярвайте ми, това ще остане в историята и вие, всички, 

ще бъдете запомнени с това, че сте го направили. За жалост или за късмет, това е много 

малка стъпка, която може би няма да убие общината, тя ще издържи и следващите две и 

три години. Шансът е след това – на власт да дойде някой, който може да се оправи с 

това нещо. Защото виждаме как в последните години никой не се оправя с това. Това е 

жалкото, дами и господа! Аз напускам тази сесия и призовавам всички, които смятат, 

че са достойни хора, да го направят. 
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(Общинските съветници от „Коалиция за развитие на община Смолян” – Кирил 

Асенов, Валентин Кюлхански, Елисавета Лободова, Иван Пищалов и Илия Томов, и 

общинският съветник от „Коалиция за екологично развитие и устойчивост” Коста 

Начев напуснаха залата). 

СЛАВКА КАМЕНОВА: Други изказвания? Има ли, колеги, други изказвания? Ако 

няма други изказвания, да приключим с разискванията. След приключване на 

разискванията имаме две предложения, които ще подложим след това на гласуване. 

Който е съгласен да приключим разискванията, моля да гласува, уважаеми колеги. 

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

СЛАВКА КАМЕНОВА: Приключваме разискванията. Колеги, подлагам на гласуване 

първо предложението на г-н Кръстанов за отлагане разглеждането на предложението по 

тази точка. Явно е гласуването. Който подкрепя предложението на г-н Кръстанов, моля 

да гласува. 

ГЛАСУВАХА: „ЗА” – 5, „ПРОТИВ” – 16, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0. 

СЛАВКА КАМЕНОВА: Не се приема предложението за отлагане. Подлагам на 

гласуване предложението на г-н Сабрутев по предложението на решението – лихвеният 

процент да бъде не по-висок от 2 %. Който подкрепя това предложение, моля да 

гласува. До 2 % е в рамките на до 4 %. Ако се достигне, г-жо Аръчкова, при и до 2 %, 

може да развеете победен флаг в рамките на договарянето. Резултат? 

ГЛАСУВАХА: „ЗА” – 5, „ПРОТИВ” – 14, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 2. 

СЛАВКА КАМЕНОВА: Не се приема предложението. Колеги, подлагам на поименно 

гласуване проекта за решение, така, както е предложен, с допълненията и промените, 

които бяха съобразени по предложение на г-н Топов. Знаете, че бяха направени доста 

промени и допълнения. Така че на практика не е внесена нова докладна, но е 

преработена в изпълнение указанията на… Не коментирам. Не коментирам. Поименно 

гласуване. Вече приключихме с гласуването за отлагане. Поименно гласуване, което е 

според вота, по предложението. 

 

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

1. Анита Чолакова    – „за” 

2. Антон Тодоров   – „за” 

3. Валентин Кюлхански   – отсъства 

4. Валентин Цолов    – отсъства 

5. Данчо Киряков    – „за” 

6. Димитър Кръстанов   – „против” 

7. Димитър Николов  – „за” 

8. Екатерина Гаджева   – „за” 

9. Елисавета Лободова   – отсъства 

10.  Ивайло Халваджиев   – „за” 

11.  Иван Пищалов    – отсъства 

12.  Илия Томов    – отсъства 

13.  Кирил Асенов    – отсъства 

14.  Кирил Хаджихристев   – отсъства 

15.  Коста Начев    – отсъства 

16.  Костадин Василев   – „за” 

17.  Мария Семерджиева   – „за” 

18.  Марияна Методиева   – „против”   

19.  Милен Журналов  – „за”   

20.  Милен Пачелиев   – „против” 

21.  Михаил Гунчев    – „за” 
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22.  Михаил Генчев    – „против” 

23.  Петър Мирчев    – „за” 

24.  Салих Аршински   – „за” 

25.  Славка Каменова   – „за” 

26.  Стефан Сабрутев   – „против” 

27.  Стоян Иванов    – „за” 

28.  Филип Топов    – „за” 

29.  Юлия Кисьова    – „за” 

 

СЛАВКА КАМЕНОВА: Резултат, г-жо Бояджиева? 

(Виолета Бояджиева: 16 „за”, 5 „против”, „въздържали се” няма). 

СЛАВКА КАМЕНОВА: 16 гласа „за”, 5 „против”, „въздържали се” няма. Приема се 

решението по т. 4. 

 

Общинският съвет на основание чл. 21, ал. 1, т. 10 и чл. 52, ал. 4 от Закона за 

местното самоуправление и местната администрация и чл. 3, т. 1, чл. 4, т. 2 и чл. 17 от 

Закона за общинския дълг прие 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 221 

 

І. Приема предложението на кмета на Община Смолян за поемане на  дългосрочен 

дълг в размер на 10 000 000 лв., с цел рефинансиране на съществуващ дълг на Община 

Смолян чрез емитиране на общински ценни книжа – облигации при лихва до 4%.  

ІІ. Определя  следните условия за емитирането на общински ценни 

книжа/облигации/ :  

1. На основание чл.17, ал.1, т.1 от ЗОД – размер на облигационния заем –              

10 000 000 лв.  

Средствата ще бъдат използвани за рефинансиране на съществуващ дълг, като 

приоритетите за погасяване на задължения да са съгласно приложената Справка за 

състоянието на общинския дълг към 30.06.2016г. при отчитане на конкретните 

потребности;  

2. На основание чл. 17, ал. 1, т. 2 от ЗОД – валута на дълга – лева;  

3. На основание чл. 17, ал. 1, т. 3 от ЗОД – вид на дълга – общински дълг по чл. 3, 

т. 1 от ЗОД – емисия общински ценни книжа – облигации;  

4. На основание чл. 17, ал. 1, т. 4 от ЗОД – начин на обезпечаване – настоящи и 

бъдещи постъпления по бюджетната сметка на Община Смолян от собствени приходи 

по чл.6, ал. 1, т. 1 от Закона за общинските бюджети и общата изравнителна субсидия 

чл. 34, ал. 1, т. 3 от Закона за общинските бюджети;  

5. На основание чл. 17, ал. 1, т. 5 от ЗОД – условия на погасяване:  

Падежът на емисията е 12 години, считано от датата на издаване на облигациите. 

За дата на издаване на облигациите се счита датата на регистрацията на емисията в 

„Централен депозитар” АД, като от този момент започват да текат всички срокове във 

връзка с облигационния заем. Срокът за плащане на главницата е 12 години, без 

гратисен период за плащанията по лихви и главница. 

Начин на издължаване на главницата – на 24 шест месечни вноски. 

Амортизационните плащания се правят на 1-во число в началото на всяко шестмесечие, 

от датата на издаване на облигациите. Институцията, обслужваща плащанията по лихви 

и главници, е „Централен депозитар“ АД;  
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6. На основание чл. 17, ал. 1, т. 6 от ЗОД – фиксиран лихвен процент - до 4,00 %. 

Лихвата се плаща на 1-во число в началото на всяко шестмесечие, от датата на издаване 

на облигациите.  

7. На основание чл. 17, ал. 1, т. 6 от ЗОД – такси и комисионни:  

- Такса на инвестиционния посредник – до 20 000 лв., покриваща такси и услуги 

за инвестиционно посредничество;  

- Такси за регистрация на емисията и обслужване в „Централен депозитар“ АД – 

по Тарифа на депозитара; 

- Такси за откриване на набирателна сметка в съответна търговска банка – по 

Тарифа на банката;  

8. На основание чл. 17, ал. 1, т. 6 от ЗОД – други:  

- Максимален брой облигации – 10 000 броя. Номиналната и емисионна стойност 

на всяка една облигация са равни и са в размер на 1 000 лева. При определянето на 

емисионната стойност не е използван особен метод;  

- Вид на облигациите – облигациите от настоящата емисия са поименни, 

безналични, лихвоносни, свободно прехвърляеми, емитирани при условията на 

първично частно предлагане и ще бъдат регистрирани в “Централен депозитар” АД. 

Всички облигации от емисията осигуряват еднакво право на вземане срещу Общината;  

- Права, които облигацията дава: Облигационерите от настоящата емисия 

образуват един клас и имат еднакви права, изразяващи се в правото на вземане върху 

главницата, която представлява номиналната стойност на притежаваните облигации 

(амортизационно плащане) и право на лихва (купонно плащане). Не се предоставят 

права на облигационерите по отношение на други кредитори на Общината;  

- Право да получат лихвени и/или амортизационни плащания имат притежателите 

на облигации, които са вписани като такива най-малко 5 дни преди съответния падеж в 

книгата на облигационерите, водена от ЦД;  

- Записване на облигациите: Облигациите се предлагат за записване само на 

институционални инвеститори и само срещу пари. Няма ограничения на броя на 

облигациите, които един инвеститор може да запише;  

- Записването се счита за успешно приключило, съответно - заемът за валидно 

сключен, когато е изтекъл обявеният срок за записване и е записан целият размер от    

10 000 000 лева, при който облигационният заем се счита сключен и е внесена пълната 

емисионна стойност на записаните облигации. Подписката се счита за успешно 

приключила, съответно – заемът за валидно сключен и когато, дори да не е изтекъл 

обявеният срок за записване, е записан целият размер на облигационната емисия и е 

внесена пълната емисионна стойност на облигациите;  

- Началната дата за записване на облигациите ще се определи допълнително след 

приемане на настоящото решение и след преговори с потенциални институционални 

инвеститори, но не по-късно от 01 септември 2016г.;  

- Крайният срок за записване на облигациите е 20 работни дни от началната дата. 

Общинският съвет овластява кмета на общината с правото да отложи еднократно 

началната дата за записване на облигациите, но не по-късно от 1 октомври 2016 г.. 

Общинският съвет овластява кмета на общината с правото да удължи еднократно срока 

за записване на облигациите, но не по-късно от 1 ноември 2016 г.; 

- Датата на обявяването на заема за сключен, е датата на регистрацията на 

емисията в ЦД. Регистрацията се осъществява в срок до два работни дни след изтичане 

на крайния срок за записване на облигациите;  

- Облигационери – Първичното предлагане, на основание чл. 50, ал. 1 от ЗОД, ще 

е само на институционални инвеститори по смисъла на § 1, т. 1, буква „в” от 

Допълнителните разпоредби на Закона за публичното предлагане на ценни книжа, т.е. 
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банки, които не действат като инвестиционни посредници, инвестиционни дружества, 

договорни фондове, застрахователни дружества, пенсионни фондове или други 

дружества, чиито предмет на дейност изисква придобиване, държане и прехвърляне на 

ценни книжа;  

- Инвестиционен посредник - Облигациите се записват и заплащат чрез 

инвестиционен посредник – член на „Българска фондова борса – София” АД (БФБ), 

осъществяващ сделки на регулиран пазар на ценни книги за негова сметка или сметка 

на негов клиент;  

- Набирателна сметка - Паричните суми, съответстващи на емисионната стойност 

на записаните облигации, се превеждат по специална набирателна сметка. Недопустимо 

е частично заплащане на емисионната стойност;  

- Облигационерите удостоверяват направените си вноски чрез платежния 

документ, който получават записалите облигации лица при извършване на съответното 

плащане по сметката на своя инвестиционен посредник. ЦД издава депозитарни 

разписки на лицата, придобили облигации, при заявяване. Облигационерите получават 

депозитарните си разписки чрез избран от тях инвестиционен посредник; 

- Условия за обявяване на подписката за неуспешно приключила – Подписката се 

обявява за неуспешно приключила в случай, че до изтичане на крайния й срок, 

включително и удължения, бъдат записани по-малко от 10 000 броя облигации. Ако 

подписката приключи, без да се изпълнят предвидените за сключване на заема условия, 

набраните суми се връщат на лицата, записали облигации, заедно с начислената лихва в 

срок до един месец от окончателния край на записването;  

- Последващи действия за допускане на емисията облигации за търговия на БФБ 

могат да се реализират след приключване на първичното частно предлагане;  

- Обратно изкупуване на облигациите - възможно по инициатива на издателя след 

първата година от датата на издаване, на датата на всяко купонно плащане с 30-дневно 

предизвестие в размер на не по-малко от 500 000 лева или суми кратни на тази, при 

допълнително договорена цена на обратно изкупуване до кумулативната сума от           

5 000 000 лева;  

- Общината като Емитент е съответното задължено по облигационния заем лице, 

представлявано от Кмета. Задълженото лице следва да осигури пари по определената от 

ЦД сметка за изплащането на главницата на облигационния заем и дължимите лихви;  

- Кметът на Общината е неин представител по отношение на облигационерите;  

- На основание чл.17, ал.3 от ЗОД възлага на кмета на Общината в съответствие с 

разпоредбите  на  действащото законодателство да проведе процедура за избор на 

финансова институция, която да осигури необходимото финансиране на проекта, или 

на финансов посредник при емитирането на общински ценни книжа, който да изготви 

предложение за частно предлагане на облигациите от настоящата емисия, както и да 

организира пласирането ѝ и да извърши всички други необходими правни и фактически 

действия за изпълнение на настоящото решение;  

- Информацията, необходима на инвеститорите за точна оценка на 

икономическото и финансовото състояние на общината и на правата, свързани с ценни 

книжа се оповестява по следния ред: чрез интернет на страницата на общината и 

избрания инвестиционен посредник.  

ІІІ. Задължава кмета на Община Смолян да внася отчет в Общински съвет – 

Смолян на всяко тримесечие за етапа на изпълнение на взетото решение. 

 

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

СЛАВКА КАМЕНОВА: Обяснение на отрицателен вот. Имате право, г-н Сабрутев. 

Заповядайте. 
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СТЕФАН САБРУТЕВ: Уважаеми колеги! Току-що подкрепихме един акт, който ще 

утежни достатъчно много общината. Защо? Ние не можем да обслужваме кредит 

6 700 000 лв. или 100 000 лв., а сега ще трябва да обсъждаме такъв – 10 милиона лв. 

Искам само за хората, които не подкрепиха моето предложение за 2 % лихва, да 

кажа,тъй като явно не са смятали, че ако въпросният дълг се вземе на 4 %, разликата до 

2 % е 2 400 000 лв. грубо сметнато, съвсем така отгоре-отгоре, за 12 години. Да ни е 

честито! 

СЛАВКА КАМЕНОВА: Продължаваме по точка пета. 

 

 

ПО ПЕТА 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: Няма предложения от комисиите за промяна. Това е 

предложение за допълване на актуализирания списък на лицата, които имат право на 

транспортни разходи. Имате ли да добавите нещо като вносител, г-н Мелемов? 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Не, няма  какво да добавя. 

СЛАВКА КАМЕНОВА: Няма. Откривам дискусия. Ако няма предложения, моля… Да, 

г-н Кръстанов. 

ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Уважаеми колеги! С най-голяма отговорност и 

удовлетворение ще подкрепя разхода от около 30 лева, за да поемем дълг, Общинският 

съвет, към човек, който има право да пътува от Смолян до Ровино и там да упражнява 

своя високоотговорен обществен труд. Моля ви се, ситуацията е повече от куриозна!  

СЛАВКА КАМЕНОВА: Така. Ако няма други изказвания, моля да прекратим 

разискванията. Знаете, че общината не може да направи нищо без санкцията на 

Общинския съвет. 

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

СЛАВКА КАМЕНОВА: Прекратяваме разискванията. Поименно гласуване. 

 

Поименно гласуване на проекта за решение по т. 5 от дневния ред: 

1. Анита Чолакова    – „за” 

2. Антон Тодоров   – „за” 

3. Валентин Кюлхански   – отсъства 

4. Валентин Цолов    – отсъства 

5. Данчо Киряков    – отсъства 

6. Димитър Кръстанов   – „за” 

7. Димитър Николов  – „за” 

8. Екатерина Гаджева   – „за” 

9. Елисавета Лободова   – отсъства 

10.  Ивайло Халваджиев   – „за” 

11.  Иван Пищалов    – отсъства 

12.  Илия Томов    – отсъства 

13.  Кирил Асенов    – отсъства 

14.  Кирил Хаджихристев   – отсъства 

15.  Коста Начев    – отсъства 

16.  Костадин Василев   – „за” 

17.  Мария Семерджиева   – „за” 

18.  Марияна Методиева   – „за”   

19.  Милен Журналов  – „за”   
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20.  Милен Пачелиев   – „за” 

21.  Михаил Генчев    – „за” 

22.  Михаил Гунчев    – „за” 

23.  Петър Мирчев    – „за” 

24.  Салих Аршински   – „за” 

25.  Славка Каменова   – „за” 

26.  Стефан Сабрутев   – „за” 

27.  Стоян Иванов    – „за” 

28.  Филип Топов    – „за” 

29.  Юлия Кисьова    – „за” 

 

СЛАВКА КАМЕНОВА: Резултат? 

(Виолета Бояджиева: 20 „за”, без „против” и „въздържали се”). 

СЛАВКА КАМЕНОВА: С 20 гласа „за”, без „против” и „въздържали се” се приема 

решението по т. 5. 

 

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

самоуправление и местната администрация прие 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 222 

 

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

транспортни разходи, съгласно Приложение №1, считано от 01.07.2016година. 

 

 

ПО ШЕСТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Продажба на общински жилищен имот. 

Докладва: Николай Мелемов – кмет на Община Смолян 

 

СЛАВКА КАМЕНОВА: Предложение за продажба на общински жилищен имот на 

наемател. Социален случай. Г-н Мелемов, тук постъпи предложение от комисиите да 

бъде намалена цената до размера на данъчната оценка по социални съображения. 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: То цялата докладна е със социална насоченост, така че съм 

съгласен. 

СЛАВКА КАМЕНОВА: Приемате да бъде в размер на актуализираната данъчна 

оценка. Откривам разисквания. Ако няма, моля да гласуваме прекратяване на 

разискванията. 

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

СЛАВКА КАМЕНОВА: Прекратяваме разискванията. Поименно гласуване. 

 

Поименно гласуване на проекта за решение по т. 6 от дневния ред: 

1. Анита Чолакова    – „за” 

2. Антон Тодоров   – „за” 

3. Валентин Кюлхански   – отсъства 

4. Валентин Цолов    – отсъства 

5. Данчо Киряков    – отсъства 

6. Димитър Кръстанов   – „за” 

7. Димитър Николов  – „за” 

8. Екатерина Гаджева   – „за” 

9. Елисавета Лободова   – отсъства 
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10.  Ивайло Халваджиев   – „за” 

11.  Иван Пищалов    – отсъства 

12.  Илия Томов    – отсъства 

13.  Кирил Асенов    – отсъства 

14.  Кирил Хаджихристев   – отсъства 

15.  Коста Начев    – отсъства 

16.  Костадин Василев   – „за” 

17.  Мария Семерджиева   – „за” 

18.  Марияна Методиева   – „за”   

19.  Милен Журналов  – „за”   

20.  Милен Пачелиев   – „за” 

21.  Михаил Генчев    – „за” 

22.  Михаил Гунчев    – „за” 

23.  Петър Мирчев    – „за” 

24.  Салих Аршински   – „за” 

25.  Славка Каменова   – „за” 

26.  Стефан Сабрутев   – „за” 

27.  Стоян Иванов    – „за” 

28.  Филип Топов    – „за” 

29.  Юлия Кисьова    – „за” 

 

СЛАВКА КАМЕНОВА: Резултат? 

(Виолета Бояджиева: 20 „за”, без „против” и „въздържали се”). 

СЛАВКА КАМЕНОВА: С 20 гласа „за”, без „против” и „въздържали се” се приема 

решението по т. 6. 

 

Общинският съвет на основание чл. 8, ал. 9, чл. 42, ал. 1 и ал. 2 и чл. 47, ал. 1, т. 3 

от ЗОС, чл.27, ал.1 и чл. 30, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за установяване на 

жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на жилища – общинска 

собственост, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 12 от Закона за Местното 

самоуправление и местната администрация прие 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 223 

 

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

собственост за 2016 година”, приета с Решение № 26/18.12.2015г. на  Общински съвет 

Смолян в Приложение 8 по чл. 43 и чл. 45 от Закона за общинската собственост и 

Приложение № 1 – „Разпоредителни сделки на основание чл. 35 от Закона за 

общинската собственост продажба на имоти – частна общинска собственост, както 

следва : Общински жилищен имот с адрес гр. Смолян, ул. ”Перелик” № 5, жил. блок 

”ДЦ – 12”, вх. В, ап № 50 от Приложение 8, Раздел ІІ „Жилища – фонд за настаняване 

под наем на граждани с установени жилищни нужди“, ред № 62 се премества в 

Приложение № 1 – „Разпоредителни сделки на основание чл. 35 от Закона за 

общинската собственост продажба на имоти – частна общинска собственост.  

2. Дава съгласие за продажба на общински жилищен имот с адрес              гр. 

Смолян, ул. „Перелик“ № 5, жил. блок „ДЦ – 12“, ап. № 50, със застроена площ от 22,05 

кв. м., ведно с 0,99 % идеални части от общите части на сградата и от правото на 

строеж, актуван с акт за общинска собственост № 1849/12.10.2015г на наемателя 
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Иванка Величкова Герчева на цена в размер на 6885,10 (шест хиляди осемстотин 

осемдесет и пет лева и десет стотинки) лева без ДДС. 

3. Упълномощава Кмета на Община Смолян да извърши всички необходими 

правни и фактически действия по изпълнение на горното решение. 

 

 

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

идентификатор 67653.915.649 – частна общинска собственост, по реда на чл. 35, ал. 

1 от Закона за общинската собственост и чл. 45, ал. 1 от Наредбата за реда за 

придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество чрез публичен 

търг с тайно наддаване. 

Докладва: Николай Мелемов – кмет на Община Смолян 

 

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

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Какво да добавя? Площ 302 кв. м., на Стария център. Пазарна 

стойност по оценка на правоспособен оценител – 135 000 лв. без ДДС. Моля за вашето 

решение. 

СЛАВКА КАМЕНОВА: Откривам дискусия. Ако няма предложения, моля да 

прекратим разискванията.  

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

СЛАВКА КАМЕНОВА: Прекратяваме разискванията. Поименно гласуване. 

 

Поименно гласуване на проекта за решение по т. 7 от дневния ред: 

1. Анита Чолакова    – „за” 

2. Антон Тодоров   – „за” 

3. Валентин Кюлхански   – отсъства 

4. Валентин Цолов    – отсъства 

5. Данчо Киряков    – отсъства 

6. Димитър Кръстанов   – „за” 

7. Димитър Николов  – „за” 

8. Екатерина Гаджева   – „за” 

9. Елисавета Лободова   – отсъства 

10.  Ивайло Халваджиев   – „за” 

11.  Иван Пищалов    – отсъства 

12.  Илия Томов    – отсъства 

13.  Кирил Асенов    – отсъства 

14.  Кирил Хаджихристев   – отсъства 

15.  Коста Начев    – отсъства 

16.  Костадин Василев   – „за” 

17.  Мария Семерджиева   – „за” 

18.  Марияна Методиева   – „за”   

19.  Милен Журналов  – „за”   

20.  Милен Пачелиев   – „за” 

21.  Михаил Генчев    – „против” 

22.  Михаил Гунчев    – „за” 

23.  Петър Мирчев    – „за” 

24.  Салих Аршински   – „за” 

25.  Славка Каменова   – „за” 

26.  Стефан Сабрутев   – „за” 

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

29.  Юлия Кисьова    – „за” 

 

СЛАВКА КАМЕНОВА: Резултат? 

(Виолета Бояджиева: 19 „за”, 1 „против”, без „въздържали се”). 

СЛАВКА КАМЕНОВА: С 19 гласа „за”, 1 „против” и без „въздържали се” решението 

по т. 7 се приема.  

 

Общинският съвет на основание чл.35, ал.1 и чл. 41, ал.2 от Закона за общинската 

собственост, във връзка с чл. 45, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление 

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

самоуправление и местна администрация прие 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 224 

 

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

общинска собственост за 2016 година, приета с Решение № 26/18.12.2015 година на 

Общински съвет Смолян в Приложение №1 – Разпоредителни сделки на основание    

чл. 35 от Закона за общинската собственост – продажба на имоти и вещи – частна 

общинска собственост допълва: 

Поземлен имот  с идентификатор 67653.915.649 с площ 302 кв.м. (триста и два 

кв.м.), с начин на трайно ползване: незастроен имот за обществена сграда, комплекс, 

трайно предназначение на територията: урбанизирана по кадастрална карта на гр. 

Смолян, одобрена със Заповед РД-18-14/10.05.2005г. на ИД на АГКК, образуващ УПИ 

VII – За обществено ослужване, кв. 153 по ПУП на гр. Смолян, при граници: поземлен 

имот с идентификатор 67653.915.272, съгласно скица №15-328977-07.07.2016г. от 

Служба по геодезия, картография и кадастър – Смолян, актуван с Акт за частна 

общинска собственост №1846/01.09.2015г., вписан в Служба по вписванията под №17, 

том VI, дело №703/2015 вх. №1984/02.09.2015г.,парт.№31597. 

2. Приема справедлива пазарна стойност на поземлен имот  с идентификатор 

67653.915.649 с площ 302 кв.м. (триста и два кв.м.), с начин на трайно ползване: 

незастроен имот за обществена сграда, комплекс, трайно предназначение на 

територията: урбанизирана по кадастрална карта на гр. Смолян, одобрена със Заповед 

РД-18-14/10.05.2005г. на ИД на АГКК, образуващ УПИ VII – За обществено ослужване, 

кв. 153 по ПУП на гр. Смолян, при граници: поземлен имот с идентификатор 

67653.915.272, съгласно скица №15-328977-07.07.2016г. от Служба по геодезия, 

картография и кадастър – Смолян, актуван с Акт за частна общинска собственост 

№1846/01.09.2015г., вписан в Служба по вписванията под №17, том VI, дело №703/2015 

вх. №1984/02.09.2015г., парт.№31597, като първоначална цена в публичния търг с 

тайно наддаване в размер на 135 000 лева (сто тридесет и пет хиляди лева), без ДДС. 

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

наддаване на гореописания имот – частна общинска собственост. 

4. Упълномощава Кмета на Община Смолян да извърши всички необходими 

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

 

(Михаил Генчев, от място: Обяснение на отрицателен вот.) 

СЛАВКА КАМЕНОВА: Обяснение на отрицателен вот на г-н Генчев. 

МИХАИЛ ГЕНЧЕВ: Предполагам, че разбрахте защо гласувах „против”. Искам само да 

попитам: Колеги, които гласувахме преди малко, разбрахте ли точно за какво става 
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въпрос? Разбрахте ли, че пускаме за продажба едно от най-хубавите места в Стария 

център?! 

СЛАВКА КАМЕНОВА: На комисия беше обсъждано подробно, г-н Генчев. 

МИХАИЛ ГЕНЧЕВ: Питам. Искам да попитам: Разбрахте ли какво направихме в 

момента? Благодаря ви. 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Сега косиш ли го, какво го правиш? 

СЛАВКА КАМЕНОВА: На комисия бяха разглеждани подробно, бяха гледани и 

цветни снимки. 

 

ПО ОСМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Продажба на урегулиран поземлен имот 

ІІ-242, кв. 30 по плана на с. Могилица, община Смолян. 

Докладва: Николай Мелемов – кмет на Община Смолян 

 

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

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Няма какво да добавя. 

СЛАВКА КАМЕНОВА: Вносителят не допълва. Разисквания? Ако няма разисквания, 

моля да гласуваме прекратяване на разискванията. 

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

СЛАВКА КАМЕНОВА: Прекратяваме разискванията. Поименно гласуване. 

 

Поименно гласуване на проекта за решение по т. 8 от дневния ред: 

1. Анита Чолакова    – „за” 

2. Антон Тодоров   – „за” 

3. Валентин Кюлхански   – отсъства 

4. Валентин Цолов    – отсъства 

5. Данчо Киряков    – отсъства 

6. Димитър Кръстанов   – „за” 

7. Димитър Николов  – „за” 

8. Екатерина Гаджева   – „за” 

9. Елисавета Лободова   – отсъства 

10.  Ивайло Халваджиев   – „за” 

11.  Иван Пищалов    – отсъства 

12.  Илия Томов    – отсъства 

13.  Кирил Асенов    – отсъства 

14.  Кирил Хаджихристев   – отсъства 

15.  Коста Начев    – отсъства 

16.  Костадин Василев   – „за” 

17.  Мария Семерджиева   – „за” 

18.  Марияна Методиева   – „за”   

19.  Милен Журналов  – отсъства   

20.  Милен Пачелиев   – „за” 

21.  Михаил Генчев    – „за” 

22.  Михаил Гунчев    – „за” 

23.  Петър Мирчев    – „за” 

24.  Салих Аршински   – „за” 

25.  Славка Каменова   – „за” 

26.  Стефан Сабрутев   – „за” 

27.  Стоян Иванов    – „за” 

28.  Филип Топов    – „за” 

29.  Юлия Кисьова    – „за” 
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СЛАВКА КАМЕНОВА: Резултат? 

(Виолета Бояджиева: 19 „за”, без „против” и „въздържали се”). 

СЛАВКА КАМЕНОВА: С 19 гласа „за”, без „против” и без „въздържали се” решението 

по т. 8 се приема.  

 

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

общинската собственост във връзка с чл. 47 от Наредбата за реда за придобиване, 

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

за местното самоуправление и местна администрация прие 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 225 

 

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

собственост за 2016 година приета с Решение № 26/18.12.2015 година на Общински 

съвет Смолян в Приложение № 2 – Разпоредителни сделки на основание 35, ал. 3 от 

Закона за общинската собственост, допълва Урегулиран поземлен имот II - 242 (втори, 

две, четири, две), с площ 1125 (хиляда сто двадесет и пет) кв.м., кв. 30 по плана на  с. 

Могилица, общ. Смолян, при граници: от две страни улична регулация, УПИ I, актуван 

с Акт за частна общинска собственост № 1865/20.06.2016 год., вписан в Служба по 

вписванията под Акт № 34, том V, дело №561, вх. №1489/27.06.2016 г.  

2. Дава съгласие Община Смолян да продаде на Минчо Малинов Узунов 

Урегулиран поземлен имот II - 242 (втори, две, четири, две), с площ 1125 (хиляда сто 

двадесет и пет) кв.м., кв. 30 по плана на  с. Могилица, общ. Смолян, при граници: от 

две страни улична регулация, УПИ I, актуван с Акт за частна общинска собственост № 

1865/20.06.2016 год., вписан в Служба по вписванията под Акт № 34, том V, дело 

№561, вх. №1489/27.06.2016 г.,  на стойност  4 162 (четири хиляди сто шестдесет и два) 

лева, без ДДС. 

3. Упълномощава Кмета на Община Смолян да извърши необходимите действия 

по изпълнение на горното решение. 

 

 

ПО ДЕВЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Продажба на урегулиран поземлен 

имот VІІ-държавен, кв. 6 по плана на с. Бостина, община Смолян. 

Докладва: Николай Мелемов – кмет на Община Смолян 

 

СЛАВКА КАМЕНОВА: Тук постъпи предложение от комисиите, в Комисията по 

ТУОС мисля, че беше, цената за продажба на имота да бъде намалена на 1 200 лв. без 

ДДС.  

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Съгласен съм. 

СЛАВКА КАМЕНОВА: Вносителят приема предложението да бъде 1 200 лв. 

(Димитър Кръстанов, от място: Да благодарим на кмета, че приема нашите 

предложения.) 

СЛАВКА КАМЕНОВА: Да, кметът приема предложението. 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Обикновено ги приемам. 

СЛАВКА КАМЕНОВА: Приема, независимо… не се поставя под съмнение. 

Разисквания? Слушам ви, г-н Кръстанов. 

ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: За да няма съмнения в това, което се прави, особено със 

социалния случай при продажба на жилището одеве: В Комисията по законност и 
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местно самоуправление, и в Комисията по бюджет и финанси се опитваме да правим 

определени сравнителни анализи, които ни мотивират там, където е възможно, да се 

направи отстъпка от гледна точка на критерия „справедливост”. Така че нищо от тези 

предложения, за които мимоходом се споменава сега, не е случайно. То е все пак 

обвързано. Примерно в конкретния случай, който обсъждаме сега, съпоставяме цени на 

едни селища с други селища. Примерно в този случай квадратурата е много по-малка и 

затуй цената се явява такава. Благодаря. 

СЛАВКА КАМЕНОВА: Благодаря ви, г-н Кръстанов. Ако няма други разисквания, да 

прекратим разискванията. 

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

СЛАВКА КАМЕНОВА: Прекратяваме разискванията. Поименно гласуване. 

 

Поименно гласуване на проекта за решение по т. 9 от дневния ред: 

1. Анита Чолакова    – „за” 

2. Антон Тодоров   – „за” 

3. Валентин Кюлхански   – отсъства 

4. Валентин Цолов    – отсъства 

5. Данчо Киряков    – отсъства 

6. Димитър Кръстанов   – „за” 

7. Димитър Николов  – „за” 

8. Екатерина Гаджева   – „за” 

9. Елисавета Лободова   – отсъства 

10.  Ивайло Халваджиев   – „за” 

11.  Иван Пищалов    – отсъства 

12.  Илия Томов    – отсъства 

13.  Кирил Асенов    – отсъства 

14.  Кирил Хаджихристев   – отсъства 

15.  Коста Начев    – отсъства 

16.  Костадин Василев   – „за” 

17.  Мария Семерджиева   – „за” 

18.  Марияна Методиева   – „за”   

19.  Милен Журналов  – отсъства   

20.  Милен Пачелиев   – „за” 

21.  Михаил Генчев    – „за” 

22.  Михаил Гунчев    – „за” 

23.  Петър Мирчев    – „за” 

24.  Салих Аршински   – „против” 

25.  Славка Каменова   – „за” 

26.  Стефан Сабрутев   – „за” 

27.  Стоян Иванов    – „за” 

28.  Филип Топов    – „за” 

29.  Юлия Кисьова    – „за” 

 

СЛАВКА КАМЕНОВА: Резултат? 

(Виолета Бояджиева: 18 „за”, 1 „против”, без „въздържали се”). 

СЛАВКА КАМЕНОВА: С 19 гласа „за”, 1 „против” и без „въздържали се” решението 

по т. 9 се приема.  

 

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

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

за местното самоуправление и местна администрация прие 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 226 

 

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

собственост за 2016 година приета с Решение № 26/18.12.2015 година на Общински 

съвет Смолян в Приложение № 2 – Разпоредителни сделки на основание 35, ал. 3 от 

Закона за общинската собственост, допълва Урегулиран поземлен имот VІІ – държавен, 

целия с площ 290 (двеста и деветдесет) кв.м., намиращ се в кв. 6 по плана на  с. 

Бостина, общ. Смолян, при граници: От три страни улична регулация, УПИ VІ -76, 

актуван с Акт за частна общинска собственост № 1867/22.06.2016 год., вписан в 

Агенция по вписванията под № 75, том V, дело № 589/2016 год. 

2. Дава съгласие Община Смолян да продаде на Костадин Иванов Вълчев и 

Васил Иванов Вълчев Урегулиран поземлен имот VІІ – държавен, целия с площ 290 

(двеста и деветдесет) кв.м., намиращ се в кв. 6 по плана на  с. Бостина, общ. Смолян, 

при граници: От три страни улична регулация, УПИ VІ -76, актуван с Акт за частна 

общинска собственост № 1867/22.06.2016 год., вписан в Агенция по вписванията под  

№ 75, том V, дело № 589/2016 год. на стойност   1 200,00 ( хиляда и двеста ) лева без 

ДДС. 

3. Упълномощава Кмета на Община Смолян да извърши необходимите действия 

по изпълнение на горното решение. 

 

 

ПО ДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Предоставяне на част от имот 

публична общинска собственост за безвъзмездно управление на Окръжен и 

Районен съд – Смолян, по реда на Закона за общинската собственост. 

Докладва: Николай Мелемов – кмет на Община Смолян 

 

СЛАВКА КАМЕНОВА: Това е тематично предложение. „Синята стая” е специално 

приспособено помещение за провеждане на разпити и изслушване на деца. 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Няма какво да добавя. 

СЛАВКА КАМЕНОВА: Няма предложения от комисиите. Вносителят няма какво да 

добави. Има ли разисквания? Ако няма разисквания, моля да прекратим разискванията. 

След малко ще направим проверка на кворума, г-жо Бояджиева. 

ГЛАСУВАХА: „ЗА” – 17, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0. 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: То това е проверката. 17. 

СЛАВКА КАМЕНОВА: Прекратяваме разискванията. Поименно гласуване. 

 

Поименно гласуване на проекта за решение по т. 10 от дневния ред: 

1. Анита Чолакова    – „за” 

2. Антон Тодоров   – отсъства 

3. Валентин Кюлхански   – отсъства 

4. Валентин Цолов    – отсъства 

5. Данчо Киряков    – отсъства 

6. Димитър Кръстанов   – „за” 

7. Димитър Николов  – „за” 

8. Екатерина Гаджева   – „за” 

9. Елисавета Лободова   – отсъства 
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10.  Ивайло Халваджиев   – „за” 

11.  Иван Пищалов    – отсъства 

12.  Илия Томов    – отсъства 

13.  Кирил Асенов    – отсъства 

14.  Кирил Хаджихристев   – отсъства 

15.  Коста Начев    – отсъства 

16.  Костадин Василев   – „за” 

17.  Мария Семерджиева   – „за” 

18.  Марияна Методиева   – „за”   

19.  Милен Журналов  – отсъства   

20.  Милен Пачелиев   – „за” 

21.  Михаил Генчев    – „за” 

22.  Михаил Гунчев    – „за” 

23.  Петър Мирчев    – „за” 

24.  Салих Аршински   – „за” 

25.  Славка Каменова   – „за” 

26.  Стефан Сабрутев   – отсъства 

27.  Стоян Иванов    – „за” 

28.  Филип Топов    – „за” 

29.  Юлия Кисьова    – „за” 

 

СЛАВКА КАМЕНОВА: Резултат? 

(Виолета Бояджиева: 17 „за”, без „против” и „въздържали се”). 

СЛАВКА КАМЕНОВА: Със 17 гласа „за”, без „против” и „въздържали се” решението 

по т. 10 се приема.  

 

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

самоуправление и местната администрация и чл. 12, ал. 3  от Закона за общинската 

собственост и чл. 82 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2016 г. 

прие 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 227 

 

І. Дава съгласие да се предостави безвъзмездно управление в полза на Окръжен и 

Районен съд  гр. Смолян, върху следните имоти публична общинска собственост: Стаи 

с № 501 и № 502  с обща площ 63,69 кв.м., находящи се на V – ти етаж и съответните 

общи части с площ –59,77 кв.м. в източното крило на административната сграда на 

Община Смолян с идентификатор 67653.918.43.13.5, ситуирана в поземлен имот с 

идентификатор 67653.918.43 по кадастрална карта на гр. Смолян, образуващ УПИ І,    

кв. 6 по ПУП на гр. Смолян, Ц.Ч., актувана с Акт за публична общинска собственост 

№430/15.01.2001 г. 

ІІ. Възлага на кмета на Община Смолян да  издаде заповед и да сключи договор за 

безвъзмездно управление  със срок от 5 /пет/ години на гореописаните помещения.   

 

 

ПО ЕДИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Предоставяне на безвъзмездно 

право на ползване на сгради – общинска собственост, на читалищата на 

територията на община Смолян. 

Докладва: Николай Мелемов – кмет на Община Смолян 
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СЛАВКА КАМЕНОВА: Няма предложения от комисиите. Това е рутинно. Изтекли са 

договорите. 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Няма какво да допълня. 

СЛАВКА КАМЕНОВА: По Закона за читалищата изискванията са спазени. Откривам 

разисквания. Ако няма разисквания, моля да прекратим разискванията, колеги.  

ГЛАСУВАХА: „ЗА” – 18, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0. 

СЛАВКА КАМЕНОВА: Прекратяват се разискванията. Поименно гласуване. 

 

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

1. Анита Чолакова    – „за” 

2. Антон Тодоров   – „за” 

3. Валентин Кюлхански   – отсъства 

4. Валентин Цолов    – отсъства 

5. Данчо Киряков    – отсъства 

6. Димитър Кръстанов   – „за” 

7. Димитър Николов  – „за” 

8. Екатерина Гаджева   – „за” 

9. Елисавета Лободова   – отсъства 

10.  Ивайло Халваджиев   – „за” 

11.  Иван Пищалов    – отсъства 

12.  Илия Томов    – отсъства 

13.  Кирил Асенов    – отсъства 

14.  Кирил Хаджихристев   – отсъства 

15.  Коста Начев    – отсъства 

16.  Костадин Василев   – „за” 

17.  Мария Семерджиева   – „за” 

18.  Марияна Методиева   – „за”   

19.  Милен Журналов  – отсъства   

20.  Милен Пачелиев   – „за” 

21.  Михаил Генчев    – „за” 

22.  Михаил Гунчев    – „за” 

23.  Петър Мирчев    – „за” 

24.  Салих Аршински   – „за” 

25.  Славка Каменова   – „за” 

26.  Стефан Сабрутев   – отсъства 

27.  Стоян Иванов    – „за” 

28.  Филип Топов    – „за” 

29.  Юлия Кисьова    – „за” 

 

СЛАВКА КАМЕНОВА: Резултат? 

(Виолета Бояджиева: 18 „за”, без „против” и „въздържали се”). 

СЛАВКА КАМЕНОВА: С 18 гласа „за”, без „против” и „въздържали се” решението по 

т. 11 се приема.  
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Общинският съвет на основание чл.21, ал.1, т.8  ал.2 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл.11 ал.1, чл. 12 ал.3 от Закона за 

общинската собственост във връзка с чл. 21 ал.3 от Закона за народните читалища и 

чл.39, ал.5 от Закона за общинската собственост и § 4 от ПЗР на Закона за народните 

читалища прие  

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 228 

 

1. Предоставя безвъзмездно право на ползване на имоти-общинска собственост, 

стопанисвани от Народните читалища в Община Смолян, вписани в Националния 

публичен регистър на народните читалища и читалищните сдружения към 

Министерство на културата,  съгласно Приложение І. 

2. Дава съгласие читалищните настоятелства да  отдават  под  наем части  от 

ползваните сгради, по ред определен в Наредбата за реда за придобиване, управление и 

разпореждане с общинско имущество, като  наемът е съобразен  с цените, определени в 

Приложение №2 от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и 

цени на услуги в община Смолян, Раздел V. Тарифа за определяне на месечния наем за 

един квадратен метър при отдаване под наем на общински имоти, като се съобразят с 

чл. 3 ал. 4 от Закона за народните читалища. 

2.1   50 % от получените приходи от наемни правоотношения да се ползват за 

извършване на ремонтно-възстановителни работи на читалищните сгради; 

2.2        50 % от получените приходи от наемни правоотношения да се ползват за 

дейност на читалищата. 

3 Упълномощава Кмета на Община Смолян да сключи договори с 

Председателите на  читалищата за безвъзмездно право на ползване на предоставените 

обекти по Приложение І, за срок от 5 (пет) години. 

 

 

ПО ДВАНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Отдаване под наем на части от 

имот – публична общинска собственост, находящи се в сграда с идентификатор 

67653.934.394.1 (плувен басейн), по реда на Закона за общинската собственост. 

Докладва: Николай Мелемов – кмет на Община Смолян 

 

СЛАВКА КАМЕНОВА: Няма предложения от комисиите. Откривам дискусия. Да, г-н 

Мелемов. 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Само да уточня, че става въпрос за бара в Плувния басейн, 

който трябва да го отдадем под наем на някой да го стопанисва. 

СЛАВКА КАМЕНОВА: Има ли предложения? Разисквания? 

(Димитър Кръстанов, от място: Обща радост имаше в комисиите при това 

съобщение.) 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Върви комисия в момента, така че в скоро време… 

(Антон Тодоров: Кога ще се напълни басейнът?) 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Той е напълнен, готов е. Само комисия да мине. 

(Антон Тодоров, от място: А, да, не е приет.) 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Иначе е пълен. 

СЛАВКА КАМЕНОВА: Чудесно! Ако няма разисквания, колеги, да прекратим 

разискванията.  

ГЛАСУВАХА: „ЗА” – 18, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0. 
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СЛАВКА КАМЕНОВА: Прекратяваме разискванията. Поименно гласуване по това 

предложение. 

 

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

1. Анита Чолакова    – „за” 

2. Антон Тодоров   – „за” 

3. Валентин Кюлхански   – отсъства 

4. Валентин Цолов    – отсъства 

5. Данчо Киряков    – отсъства 

6. Димитър Кръстанов   – „за” 

7. Димитър Николов  – „за” 

8. Екатерина Гаджева   – „за” 

9. Елисавета Лободова   – отсъства 

10.  Ивайло Халваджиев   – „за” 

11.  Иван Пищалов    – отсъства 

12.  Илия Томов    – отсъства 

13.  Кирил Асенов    – отсъства 

14.  Кирил Хаджихристев   – отсъства 

15.  Коста Начев    – отсъства 

16.  Костадин Василев   – „за” 

17.  Мария Семерджиева   – „за” 

18.  Марияна Методиева   – „за”   

19.  Милен Журналов  – отсъства   

20.  Милен Пачелиев   – „за” 

21.  Михаил Генчев    – „за” 

22.  Михаил Гунчев    – „за” 

23.  Петър Мирчев    – „за” 

24.  Салих Аршински   – „за” 

25.  Славка Каменова   – „за” 

26.  Стефан Сабрутев   – отсъства 

27.  Стоян Иванов    – „за” 

28.  Филип Топов    – „за” 

29.  Юлия Кисьова    – „за” 

 

СЛАВКА КАМЕНОВА: Резултат? 

(Виолета Бояджиева: 18 „за”, без „против” и „въздържали се”). 

СЛАВКА КАМЕНОВА: С 18 гласа „за”, без „против” и „въздържали се” решението по 

т. 12 се приема.  

 

Общинският съвет на основание чл.8 ал.9 и чл.14, ал. 7 и ал.8 от Закона за 

общинската собственост, чл.21 ал.1 и ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, 

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

за местното самоуправление и местната администрация прие 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 229 

 

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

собственост за 2016 година приета с Решение № 26/18.12.2015 година на Общински 
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съвет Смолян в Прогнозен списък на имотите общинска собственост, подходящи за 

управление и разпореждане (отдаване под наем), както следва : 

Помещение за Кафе с площ  95,51 кв.м. и тоалетни с обща площ –        21,66 кв.м, 

разположени в  сграда с идентификатор   67653.934.394.1, находяща се в поземлен имот 

с идентификатор  67653.934.394 по кадастрална карта на гр. Смолян, образуващ УПИ 

ІІІ-Плувен басейн кв.170 по плана на гр. Смолян, одобрен със заповед                             

№1425/21.11.1983 г., актувани с Акт за публична общинска собственост 

№110/18.11.1998г. 

ІІ. Дава съгласие Кмета на Община Смолян да отдаде под наем чрез публичен 

търг с тайно наддаване помещение за Кафе, с обща площ  95,51 кв.м. и тоалетни с обща 

площ – 21,66 кв.м, разположени в  сграда с идентификатор   67653.934.394.1, находяща 

се в поземлен имот с идентификатор  67653.934.394 по кадастрална карта на гр. 

Смолян, образуващ УПИ ІІІ-Плувен басейн кв.170 по плана на гр. Смолян, одобрен със 

заповед № 1425/21.11.1983 г., актувани с Акт за публична общинска собственост 

№110/18.11.1998 г. 

с начален годишен наем в размер на 3574,00 лева, без ДДС ( три хиляди петстотин 

седемдесет и четири лева), заплащан на равни месечни вноски след сключване на 

договора. 

ІІІ. Упълномощава кмета на община Смолян да проведе публичен търг с тайно 

наддаване за отдаване под наем на горецитираният обект и да сключи договор за наем 

със срок  от 10 години. 

 

 

ПО ТРИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Провеждане на публичен търг с 

тайно наддаване за отдаване под наем на части от учебно заведение по реда на 

Закона за общинската собственост. 

Докладва: Николай Мелемов – кмет на Община Смолян 

 

СЛАВКА КАМЕНОВА: Няма предложения от комисиите за допълване или изменение. 

Г-н Мелемов. 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Става въпрос за докладна от директора на СОУ „Св. Св. 

Кирил и Методий” – Смолян, за отдаване под наем на помещения в сградата. 

СЛАВКА КАМЕНОВА: Разисквания? Ако няма, моля да прекратим разискванията. 

ГЛАСУВАХА: „ЗА” – 17, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0. 

СЛАВКА КАМЕНОВА: Прекратяваме разискванията. Поименно гласуване. 

 

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

1. Анита Чолакова    – „за” 

2. Антон Тодоров   – отсъства 

3. Валентин Кюлхански   – отсъства 

4. Валентин Цолов    – отсъства 

5. Данчо Киряков    – отсъства 

6. Димитър Кръстанов   – „за” 

7. Димитър Николов  – „за” 

8. Екатерина Гаджева   – „за” 

9. Елисавета Лободова   – отсъства 

10.  Ивайло Халваджиев   – „за” 

11.  Иван Пищалов    – отсъства 

12.  Илия Томов    – отсъства 

13.  Кирил Асенов    – отсъства 
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14.  Кирил Хаджихристев   – отсъства 

15.  Коста Начев    – отсъства 

16.  Костадин Василев   – „за” 

17.  Мария Семерджиева   – „за” 

18.  Марияна Методиева   – „за”   

19.  Милен Журналов  – отсъства   

20.  Милен Пачелиев   – „за” 

21.  Михаил Генчев    – „за” 

22.  Михаил Гунчев    – „за” 

23.  Петър Мирчев    – „за” 

24.  Салих Аршински   – „за” 

25.  Славка Каменова   – „за” 

26.  Стефан Сабрутев   – отсъства 

27.  Стоян Иванов    – „за” 

28.  Филип Топов    – „за” 

29.  Юлия Кисьова    – „за” 

 

СЛАВКА КАМЕНОВА: Резултат? 

(Виолета Бояджиева: 17 „за”, без „против” и „въздържали се”). 

СЛАВКА КАМЕНОВА: 17 гласа „за”, без „против” и „въздържали се”. Предложението 

за решение по т. 13 се приема.  

 

Общинският съвет във връзка с Решение № 178/19.09.2012 г. на Общински съвет 

Смолян, чл.10 ал.4 и чл. 44, ал.1, ал.2, т. 2 от Закона за народната просвета и на 

основание чл.8 ал.9, чл.14 ал.7 от Закона за общинската собственост, чл.21 (а) ал.1 от 

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

чл.21 ал.1 т. 8 ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация 

прие 

   

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 230 

 

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

общинска собственост за 2016 година приета с Решение № 26/18.12.2015 година на 

Общински съвет Смолян в Прогнозен списък на имотите общинска собственост, 

подходящи за управление и разпореждане (отдаване под наем) , както следва : 

Части от училищна сграда СОУ „Св.св. Кирил и Методий“,  гр.Смолян , 

находяща се в поземлен имот с идентификатор 67653.915.345, съгласно скица на 

поземлен имот с № 15-305547-24.06.2016 г. по кадастрална карта и кадастрални 

регистри, одобрени със Заповед РД-18-14/10.05.2005 г на изпълнителния директор на 

АГКК, актувана с акт за общинска собственост №83/30.04.1998 г, както следва:  

 1.Помещение за продажба на закуски и сладкарски изделия (Закусвалня –Син 

бар)  находящо се в самостоятелен обект с идентификатор 67653.915.345.11 с площ 70 

кв.м., разположено в Централен корпус I - партерен етаж;  

2.Кабинет 1 бр.,  находящ се в самостоятелен обект с идентификатор 

67653.915.345.5 с площ 44 кв.м., разположен в източното крило, партерен етаж                             

(самостоятелен вход). 

ІІ. Дава съгласие Кмета на Община Смолян да открие и проведе публичен търг, с 

тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 години на части от училищна сграда 

Средно общообразователно училище „Св.св. Кирил и Методий“,  гр.Смолян , находяща 
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се в поземлен имот с идентификатор 67653.915.345, съгласно скица на поземлен имот с 

№ 15-305547-24.06.2016 г. по кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със 

Заповед РД-18-14/10.05.2005 г на изпълнителния директор на АГКК, актувана с акт за 

публична общинска собственост №83/30.04.1998 г, както следва:  

 1.Помещение за продажба на закуски и сладкарски изделия (Закусвалня –Син 

бар)  находящо се в самостоятелен обект с идентификатор 67653.915.345.11 с площ 70 

кв.м., разположено в Централен корпус I - партерен етаж с начален годишен наем в 

размер на 5292,00 лева,без ДДС;  

2.Кабинет 1 бр.,  находящ се в самостоятелен обект с идентификатор 

67653.915.345.5 с площ 44 кв.м., разположен в източното крило, партерен етаж                             

/ самостоятелен вход/ с начален годишен наем в размер на 912,00 лева , без ДДС. 

ІІІ. Дава съгласие постъпленията от наема да се предоставят  на Средно 

общообразователно училище “Св.св. Кирил и Методий“ гр. Смолян, като второстепенен  

разпоредител с бюджетни средства. 

 

 

ПО ЧЕТИРИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Отдаване под наем чрез 

публичен търг с тайно наддаване на общински терен за поставяне на временни 

преместваеми обекти – увеселителни съоръжения, по реда на чл. 56 от Закона за 

устройство на територията, Закона за общинската собственост и Наредбата за 

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

Смолян. 

Докладва: Николай Мелемов – кмет на Община Смолян 

 

СЛАВКА КАМЕНОВА: Това е за панаира в Устово. Знаете, всяка година. Няма 

предложения от комисиите. Г-н Мелемов, имате думата. 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Няма, но по-рано не е било на търг, а сега решихме на търг, 

защото се оказа, че има повече желаещи. А пък имаше една фирма, вика: „Цял живот 

ние сме я правили”. Хубаво, обаче има и други желаещи, и минаваме на търг. 

СЛАВКА КАМЕНОВА: Това е уточнение, да. Става дума, че всяка година се провежда 

панаира. Колеги, разисквания? Ако няма, моля да прекратим разискванията. 

ГЛАСУВАХА: „ЗА” – 17, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0. 

СЛАВКА КАМЕНОВА: Поименно гласуване. 

 

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

1. Анита Чолакова    – „за” 

2. Антон Тодоров   – отсъства 

3. Валентин Кюлхански   – отсъства 

4. Валентин Цолов    – отсъства 

5. Данчо Киряков    – отсъства 

6. Димитър Кръстанов   – „за” 

7. Димитър Николов  – „за” 

8. Екатерина Гаджева   – „за” 

9. Елисавета Лободова   – отсъства 

10.  Ивайло Халваджиев   – „за” 

11.  Иван Пищалов    – отсъства 

12.  Илия Томов    – отсъства 

13.  Кирил Асенов    – отсъства 

14.  Кирил Хаджихристев   – отсъства 

15.  Коста Начев    – отсъства 
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16.  Костадин Василев   – „за” 

17.  Мария Семерджиева   – „за” 

18.  Марияна Методиева   – „за”   

19.  Милен Журналов  – отсъства   

20.  Милен Пачелиев   – „за” 

21.  Михаил Генчев    – „за” 

22.  Михаил Гунчев    – „за” 

23.  Петър Мирчев    – „за” 

24.  Салих Аршински   – „за” 

25.  Славка Каменова   – „за” 

26.  Стефан Сабрутев   – отсъства 

27.  Стоян Иванов    – „за” 

28.  Филип Топов    – „за” 

29.  Юлия Кисьова    – „за” 

 

СЛАВКА КАМЕНОВА: Резултат? 

(Виолета Бояджиева: 17 „за”, без „против” и „въздържали се”). 

СЛАВКА КАМЕНОВА: Със 17 гласа „за”, без „против” и „въздържали се” се приема 

решението по т. 14.  

 

Общинският съвет на основание чл.8,ал.2 и ал.9 от ЗОС, чл.27, ал.1 от Наредбата 

за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, чл.12 от 

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

рекламните, информационните и монументално-декоративни елементи и за рекламната 

дейност на територията на Община Смолян и чл.21, ал.1,т.8 и ал.2 от Закона за 

местното самоуправление и местната администрация прие 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 231 

 

I. Допълва Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска 

собственост за 2016 година приета с Решение №26/18.12.2015година на Общински съвет 

Смолян в Приложение №7, 570 кв. м от имот с идентификатор 67653.925.476 по 

кадастралната карта на гр. Смолян. 

ІI.  Допуска разполагането в  терен с идентификатор 67653.925.476 на   временни 

преместваеми обекти – развлекателни и увеселителни съоръжения за времето на 

провеждане на традиционния Устовски панаир през месец октомври 2016г. до 

приключването му. 

ІІI. Дава съгласие Кмета на Община Смолян да открие процедура за провеждане на 

публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на общински терен за поставяне 

на временни преместваеми обекти – развлекателни и увеселителни съоръжения , както 

следва: 

                    

№  

по ред 

Местонахождение 

1 Терен за поставяне на временни преместваеми обекти – развлекателни и  

увеселителни съоръжения с площ 570 кв.м., находящ се в гр.Смолян, в 

поземлен имот с идентификатор 67653.925.476 по кадастрална карта на 

гр.Смолян ( зеленчуков пазар – кв. Устово) 
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ІV. Определя следните условия на публичния търг с тайно наддаване: 

    1. Минималната тръжна цена не може да бъде по – ниска от посочената в  

Приложение №2, I – Такса за ползване на пазари, тържища, панаири, тротоари, площади, 

улични платна и терени с друго предназначение, №.IV от Наредбата за определянето и 

администрирането на местните такси и цени на услуги в община Смолян, която е 1 лв. на 

кв.м. на ден /без ДДС/ . 

V. Упълномощава кмета на Община Смолян  да проведе публичен търг с тайно 

наддаване за отдаване под наем на горецитирания  терен за разполагане на временни 

преместваеми обекти – развлекателни и увеселителни съоръжения, да изготви заповеди 

и да сключи договори за наем за срока през който ще се проведе традиционния 

Устовски панаир през месец  октомври 2016г.    

 

ПО ПЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Възмездно право на 

надстрояване върху поземлен имот 67653.917.394 – частна общинска собственост, 

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

Докладва: Николай Мелемов – кмет на Община Смолян 

 

СЛАВКА КАМЕНОВА: Няма предложения от комисиите. 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Нямам какво да допълня. 

СЛАВКА КАМЕНОВА: Нямате какво да допълните. Дискусия. Ако няма предложения, 

моля да прекратим разискванията. 

ГЛАСУВАХА: „ЗА” – 17, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0. 

СЛАВКА КАМЕНОВА: Прекратяваме разискванията. Поименно гласуване. 

 

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

1. Анита Чолакова    – „за” 

2. Антон Тодоров   – отсъства 

3. Валентин Кюлхански   – отсъства 

4. Валентин Цолов    – отсъства 

5. Данчо Киряков    – отсъства 

6. Димитър Кръстанов   – „за” 

7. Димитър Николов  – „за” 

8. Екатерина Гаджева   – „за” 

9. Елисавета Лободова   – отсъства 

10.  Ивайло Халваджиев   – „за” 

11.  Иван Пищалов    – отсъства 

12.  Илия Томов    – отсъства 

13.  Кирил Асенов    – отсъства 

14.  Кирил Хаджихристев   – отсъства 

15.  Коста Начев    – отсъства 

16.  Костадин Василев   – „за” 

17.  Мария Семерджиева   – „за” 

18.  Марияна Методиева   – „за”   

19.  Милен Журналов  – отсъства   

20.  Милен Пачелиев   – „за” 

21.  Михаил Генчев    – „за” 

22.  Михаил Гунчев    – „за” 

23.  Петър Мирчев    – „за” 

24.  Салих Аршински   – „за” 

25.  Славка Каменова   – „за” 
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26.  Стефан Сабрутев   – отсъства 

27.  Стоян Иванов    – „за” 

28.  Филип Топов    – „за” 

29.  Юлия Кисьова    – „за” 

 

СЛАВКА КАМЕНОВА: Резултат? 

(Виолета Бояджиева: 17 „за”, без „против” и „въздържали се”). 

СЛАВКА КАМЕНОВА: Със 17 гласа „за”, без „против” и „въздържали се” се приема 

решението по т. 15.  

 

Общинският съвет на основание чл. 8, ал. 9 и чл. 38, ал. 2 от Закона за общинската 

собственост във връзка с чл. 57, ал. 1 от Наредбата за реда за придобиване, управление 

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

самоуправление и местна администрация прие 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 232 

 

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

собственост за 2016 година приета с Решение № 26/18.12.2015 година на Общински 

съвет Смолян в Приложение № 2 – Разпоредителни сделки на основание чл. 37 и чл. 38 

от Закона за общинската собственост, допълва 108,80 (сто и осем цяло осемдесет) кв.м., 

а именно надстрояване за І (първи) етаж с площ 57,42 (петдесет и седем цяло 

четиридесет и два) кв.м., ІІ (втори) етаж с площ 51,38 (петдесет и едно цяло тридесет и 

осем) към сгради с идентификатори 67653. 917.394.4 (шест, седем, шест, пет, три, 

точка, девет, едно, седем, точка, три, девет, четири, точка, четири), с предназначение 

хангар, депо, гараж, брой етажи: 1 (един), със застроена площ 23 (двадесет и три)  кв.м. 

и 67653. 917.394.5 (шест, седем, шест, пет, три, точка, девет, едно, седем, точка, три, 

девет, четири, точка, пет), с предназначение хангар, депо, гараж, брой етажи: 1 (един), 

със застроена площ 22 (двадесет и два)  кв.м. по кадастралната карта на гр. Смолян, 

одобрена със Заповед № РД-18-14/10.05.2005 год. на Изпълнителен директор на АГКК, 

изменена със Заповед № 18-14898-11.12.2014 год., находящи се в поземлен имот с 

идентификатор № 67653. 917.394 (шест, седем, шест, пет, три, точка, девет, едно, седем, 

точка, три, девет, четири) с площ 670 (шестстотин и седемдесет) кв.м., начин на трайно 

ползване: Ниско застрояване (до 10m), трайно предназначение на територията: 

Урбанизирана, при граници: 67653.917.1012, 67653.917.401, 67653.917.392, УПИ ІІ-

1191, кв.190 по плана на гр. Смолян, който поземлен имот е частна общинска 

собственост на основание Акт за частна общинска собственост № 1792/13.11.2014 год., 

вписан в Служба по вписвания № 151, том VІІ, н.д. 544, вх. №2230/18.11.2014 год. 

2. Дава съгласие Община Смолян да учреди възмездно право на строеж на Марко 

Тодоров Джуфарев в размер на 108,80 (сто и осем цяло осемдесет) кв.м., а именно 

надстрояване за І (първи) етаж с площ 57,42 (петдесет и седем цяло четиридесет и два) 

кв.м., ІІ (втори) етаж с площ 51,38 (петдесет и едно цяло тридесет и осем) към сгради с 

идентификатори 67653. 917.394.4 (шест, седем, шест, пет, три, точка, девет, едно, 

седем, точка, три, девет, четири, точка, четири), с предназначение хангар, депо, гараж, 

брой етажи: 1 (един), със застроена площ 23 (двадесет и три)  кв.м. и 67653. 917.394.5 

(шест, седем, шест, пет, три, точка, девет, едно, седем, точка, три, девет, четири, точка, 

пет), с предназначение хангар, депо, гараж, брой етажи: 1 (един), със застроена площ 22 

(двадесет и два)  кв.м. по кадастралната карта на гр. Смолян, одобрена със Заповед № 

РД-18-14/10.05.2005 год. на Изпълнителен директор на АГКК, изменена със Заповед   
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№ 18-14898-11.12.2014 год., находящи се в поземлен имот с идентификатор № 67653. 

917.394 (шест, седем, шест, пет, три, точка, девет, едно, седем, точка, три, девет, 

четири) с площ 670 (шестстотин и седемдесет) кв.м., начин на трайно ползване: Ниско 

застрояване (до 10m), трайно предназначение на територията: Урбанизирана, при 

граници: 67653.917.1012, 67653.917.401, 67653.917.392, УПИ ІІ-1191, кв.190 по плана 

на гр. Смолян, който поземлен имот е частна общинска собственост на основание Акт 

за частна общинска собственост № 1792/13.11.2014 год., вписан в Служба по вписвания 

№ 151, том VІІ, н.д. 544, вх. №2230/18.11.2014 год. на стойност 1015,00 (хиляда и 

петнадесет) лева без ДДС. 

3. Упълномощава Кмета на Община Смолян да извърши необходимите действия 

по изпълнение на горното решение. 

 

ПО ШЕСТНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Прекратяване на 

съсобственост по реда на чл. 36, ал. 1, т. 2 от ЗОС във връзка с чл. 36 от Закона за 

собствеността. 

Докладва: Николай Мелемов – кмет на Община Смолян 

 

СЛАВКА КАМЕНОВА: Няма предложения от комисиите. 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Те са няколко такива точки. Те са ги обсъждали в комисии. Аз 

няма какво да добавя към тези точки. 

СЛАВКА КАМЕНОВА: Дискусия? Няма. Да прекратим разискванията, който е 

съгласен. 

ГЛАСУВАХА: „ЗА” – 17, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0. 

СЛАВКА КАМЕНОВА: Прекратяваме разискванията. Поименно гласуване. 

 

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

1. Анита Чолакова    – „за” 

2. Антон Тодоров   – отсъства 

3. Валентин Кюлхански   – отсъства 

4. Валентин Цолов    – отсъства 

5. Данчо Киряков    – отсъства 

6. Димитър Кръстанов   – „за” 

7. Димитър Николов  – „за” 

8. Екатерина Гаджева   – „за” 

9. Елисавета Лободова   – отсъства 

10.  Ивайло Халваджиев   – „за” 

11.  Иван Пищалов    – отсъства 

12.  Илия Томов    – отсъства 

13.  Кирил Асенов    – отсъства 

14.  Кирил Хаджихристев   – отсъства 

15.  Коста Начев    – отсъства 

16.  Костадин Василев   – „за” 

17.  Мария Семерджиева   – „за” 

18.  Марияна Методиева   – „за”   

19.  Милен Журналов  – отсъства   

20.  Милен Пачелиев   – „за” 

21.  Михаил Генчев    – „за” 

22.  Михаил Гунчев    – „за” 

23.  Петър Мирчев    – „за” 

24.  Салих Аршински   – „за” 
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25.  Славка Каменова   – „за” 

26.  Стефан Сабрутев   – отсъства 

27.  Стоян Иванов    – „за” 

28.  Филип Топов    – „за” 

29.  Юлия Кисьова    – „за” 

 

СЛАВКА КАМЕНОВА: Резултат? 

(Виолета Бояджиева: 17 „за”, без „против” и „въздържали се”). 

СЛАВКА КАМЕНОВА: Със 17 гласа „за”, без „против” и „въздържали се” се приема 

решението по т. 16.  

 

Общинският съвет на основание чл.36 от Закона за собствеността  във връзка с чл. 

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

т. 3 и чл. 49, ал. 3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с 

общинско имущество и чл. 21, ал.1, т. 8 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и 

местна администрация прие 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 233 

 

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

собственост за 2016 година приета с Решение № 26/18.12.2015 година на Общински 

съвет Смолян в Приложение № 3 по чл. 36, ал. 1, т.2 от Закона за общинската 

собственост, допълва 13 (тринадесет) кв.м., представляващи  13/33 (тринадесет върху 

тридесет и три) идеални части от сграда с идентификатор 67653.917.551.26 целия с 

площ 33 (тридесет и три) кв.м. на 1 етаж, предназначение: хангар, депо, гараж, 

актувани с Акт за частна общинска собственост № 1862/20.04.2016 год., вписан в 

Агенция по вписванията под № 173, том ІІІ, дело № 417/2016 год.  

2. Дава съгласие за прекратяване на съсобственост като Община Смолян продава 

на Тотка Горчева Гвоздева, Иван Василев Гвоздев и Станка Василева Делирадева 13 

(тринадесет) кв.м., представляващи  13/33 (тринадесет върху тридесет и три) идеални 

части от сграда с идентификатор 67653.917.551.26 цялата с площ 33 (тридесет и три) 

кв.м. на 1 етаж, предназначение: хангар, депо, гараж, актувани с Акт за частна 

общинска собственост № 1862/20.04.2016 год.,  вписан в Агенция по вписванията под 

№ 173, том ІІІ, дело № 417/2016 год.  на пазарна цена в размер на 3 263,00 (три хиляди 

двеста шестдесет и три) лева. 

3. Упълномощава Кмета на Община Смолян да извърши всички необходими 

правни и фактически действия по изпълнение на горното решение. 

 

ПО СЕДЕМНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Прекратяване на 

съсобственост по реда на чл. 36, ал. 1, т. 2 от ЗОС във връзка с чл. 36 от Закона за 

собствеността. 

Докладва: Николай Мелемов – кмет на Община Смолян 

 

СЛАВКА КАМЕНОВА: Същото предложение, прекратяване на съсобственост. Но тук 

са други съсобственици. Идентични случаи, различни имоти. Няма предложения от 

комисиите.  

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Няма какво да добавя. 

СЛАВКА КАМЕНОВА: Дискусия? Ако няма разисквания, моля да ги прекратим. 

ГЛАСУВАХА: „ЗА” – 17, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0. 
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СЛАВКА КАМЕНОВА: Прекратяваме разискванията. Поименно гласуване. 

 

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

1. Анита Чолакова    – „за” 

2. Антон Тодоров   – отсъства 

3. Валентин Кюлхански   – отсъства 

4. Валентин Цолов    – отсъства 

5. Данчо Киряков    – отсъства 

6. Димитър Кръстанов   – „за” 

7. Димитър Николов  – „за” 

8. Екатерина Гаджева   – „за” 

9. Елисавета Лободова   – отсъства 

10.  Ивайло Халваджиев   – „за” 

11.  Иван Пищалов    – отсъства 

12.  Илия Томов    – отсъства 

13.  Кирил Асенов    – отсъства 

14.  Кирил Хаджихристев   – отсъства 

15.  Коста Начев    – отсъства 

16.  Костадин Василев   – „за” 

17.  Мария Семерджиева   – „за” 

18.  Марияна Методиева   – „за”   

19.  Милен Журналов  – отсъства   

20.  Милен Пачелиев   – „за” 

21.  Михаил Генчев    – „за” 

22.  Михаил Гунчев    – „за” 

23.  Петър Мирчев    – „за” 

24.  Салих Аршински   – „за” 

25.  Славка Каменова   – „за” 

26.  Стефан Сабрутев   – отсъства 

27.  Стоян Иванов    – „за” 

28.  Филип Топов    – „за” 

29.  Юлия Кисьова    – „за” 

 

СЛАВКА КАМЕНОВА: Резултат? 

(Виолета Бояджиева: 17 „за”, без „против” и „въздържали се”). 

СЛАВКА КАМЕНОВА: Със 17 гласа „за”, без „против” и „въздържали се” се приема 

решението по т. 17.  

 

Общинският съвет на основание чл.36 от Закона за собствеността  във връзка с чл. 

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

т. 3 и чл. 49, ал. 3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с 

общинско имущество и чл. 21, ал.1, т. 8 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и 

местна администрация прие 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 234 

 

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

собственост за 2016 година приета с Решение № 26/18.12.2015 година на Общински 

съвет Смолян в Приложение № 3 по чл. 36, ал. 1, т.2 от Закона за общинската 
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собственост, допълва 287,5 (двеста осемдесет и седем цяло и петдесет) кв.м., 

представляващи  287,5/575 (двеста осемдесет и седем цяло и петдесет върху петстотин 

седемдесет и пет) идеални части от поземлен имот с идентификатор 67653.925.205 

целия с площ 575 (петстотин седемдесет и пет) кв.м., начин на трайно ползване: ниско 

застрояване (до 10m), трайно предназначение на територията: урбанизирана, актувани с 

Акт за частна общинска собственост № 1868/22.06.2016 год.  

2. Дава съгласие за прекратяване на съсобственост между Община Смолян и 

Екатерина Рашкова Станчева и  Дмитрий Атанасов Станчев, чрез изкупуване на 287,5 

(двеста осемдесет и седем цяло и петдесет) кв.м., представляващи  287,5/575 (двеста 

осемдесет и седем цяло и петдесет върху петстотин седемдесет и пет) идеални части от 

поземлен имот с идентификатор 67653.925.205 целия с площ 575 (петстотин седемдесет 

и пет) кв.м., начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10m), трайно 

предназначение на територията: урбанизирана, актувани с Акт за частна общинска 

собственост № 1868/22.06.2016 год., на пазарна цена в размер на 8222,00 (осем хиляди 

двеста двадесет и два) лева, без ДДС. 

3.Упълномощава Кмета на Община Смолян да извърши всички необходими 

правни и фактически действия по изпълнение на горното решение. 

 

ПО ОСЕМНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Прекратяване на 

съсобственост по реда на чл. 36, ал. 1, т. 2 от ЗОС във връзка с чл. 36 от Закона за 

собствеността. 

Докладва: Николай Мелемов – кмет на Община Смолян 

 

СЛАВКА КАМЕНОВА: Също предложение за прекратяване на съсобственост. 

Дискусия? Ако няма, моля да прекратим разискванията. 

ГЛАСУВАХА: „ЗА” – 16, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0. 

СЛАВКА КАМЕНОВА: Прекратяваме разискванията. Поименно гласуване. 

 

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

1. Анита Чолакова    – „за” 

2. Антон Тодоров   – отсъства 

3. Валентин Кюлхански   – отсъства 

4. Валентин Цолов    – отсъства 

5. Данчо Киряков    – отсъства 

6. Димитър Кръстанов   – „за” 

7. Димитър Николов  – „за” 

8. Екатерина Гаджева   – „за” 

9. Елисавета Лободова   – отсъства 

10.  Ивайло Халваджиев   – „за” 

11.  Иван Пищалов    – отсъства 

12.  Илия Томов    – отсъства 

13.  Кирил Асенов    – отсъства 

14.  Кирил Хаджихристев   – отсъства 

15.  Коста Начев    – отсъства 

16.  Костадин Василев   – „за” 

17.  Мария Семерджиева   – „за” 

18.  Марияна Методиева   – „за”   

19.  Милен Журналов  – отсъства   

20.  Милен Пачелиев   – „за” 

21.  Михаил Генчев    – „за” 
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22.  Михаил Гунчев    – „за” 

23.  Петър Мирчев    – „за” 

24.  Салих Аршински   – „за” 

25.  Славка Каменова   – „за” 

26.  Стефан Сабрутев   – отсъства 

27.  Стоян Иванов    – „за” 

28.  Филип Топов    – „за” 

29.  Юлия Кисьова    – „за” 

 

СЛАВКА КАМЕНОВА: Резултат? 

(Виолета Бояджиева: 17 „за”, без „против” и „въздържали се”). 

СЛАВКА КАМЕНОВА: Със 17 гласа „за”, без „против” и „въздържали се” се приема 

решението по т. 18.  

 

Общинският съвет на основание чл.36 от Закона за собствеността  във връзка с чл. 

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

т. 3 и чл. 49, ал. 3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с 

общинско имущество и чл. 21, ал.1, т. 8 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и 

местна администрация прие 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 235 

 

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

собственост за 2016 година приета с Решение № 26/18.12.2015 година на Общински 

съвет Смолян в Приложение № 3 по чл. 36, ал. 1, т.2 от Закона за общинската 

собственост, допълва 9,36 (девет цяло тридесет и шест) кв.м., представляващи  

9,36/329,36 идеални части от Урегулиран поземлен имот ІІ – 279 целия с площ 329,36 

(триста двадесет и девет цяло и тридесет и шест) кв.м., при граници: УПИ VІІІ-281, 

УПИ VІІ -280,  улична регулация, намиращ се в кв. 23 по плана на  с. Полковник 

Серафимово, общ. Смолян, актувани с Акт за частна общинска собственост                  

№ 1866/22.04.2016 год., вписан в Агенция по вписванията под № 74, том V, дело           

№ 588/2016 год. 

2. Дава съгласие за прекратяване на съсобственост като Община Смолян продава 

на Тодор Христев Караманолев 9,36 (девет цяло тридесет и шест) кв.м., 

представляващи  9,36/329,36 идеални части от Урегулиран поземлен имот ІІ – 279 

целия с площ 329,36 (триста двадесет и девет цяло и тридесет и шест) кв.м., при 

граници: УПИ VІІІ-281, УПИ VІІ -280,  улична регулация, намиращ се в кв. 23 по плана 

на  с. Полковник Серафимово, общ. Смолян, актувани с Акт за частна общинска 

собственост № 1866/22.04.2016 год., вписан в Агенция по вписванията под № 74, том V, 

дело № 588/2016 год.  на пазарна цена в размер на 102,00 (сто и два) лева без ДДС. 

3.  Упълномощава Кмета на Община Смолян да извърши всички необходими 

правни и фактически действия по изпълнение на горното решение. 
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ПО ДЕВЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Прекратяване на 

съсобственост по реда на чл. 36, ал. 1, т. 2 от ЗОС във връзка с чл. 36 от Закона за 

собствеността. 

Докладва: Николай Мелемов – кмет на Община Смолян 

 

СЛАВКА КАМЕНОВА: Предложение за прекратяване на съсобственост в с. Кукувица. 

Разисквания? Ако няма, да прекратим разискванията. 

ГЛАСУВАХА: „ЗА” – 16, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0. 

СЛАВКА КАМЕНОВА: Прекратяваме разискванията. Поименно гласуване. 

 

Поименно гласуване на проекта за решение по т. 19 от дневния ред: 

1. Анита Чолакова    – „за” 

2. Антон Тодоров   – отсъства 

3. Валентин Кюлхански   – отсъства 

4. Валентин Цолов    – отсъства 

5. Данчо Киряков    – отсъства 

6. Димитър Кръстанов   – „за” 

7. Димитър Николов  – „за” 

8. Екатерина Гаджева   – „за” 

9. Елисавета Лободова   – отсъства 

10.  Ивайло Халваджиев   – „за” 

11.  Иван Пищалов    – отсъства 

12.  Илия Томов    – отсъства 

13.  Кирил Асенов    – отсъства 

14.  Кирил Хаджихристев   – отсъства 

15.  Коста Начев    – отсъства 

16.  Костадин Василев   – „за” 

17.  Мария Семерджиева   – „за” 

18.  Марияна Методиева   – „за”   

19.  Милен Журналов  – отсъства   

20.  Милен Пачелиев   – „за” 

21.  Михаил Генчев    – „за” 

22.  Михаил Гунчев    – „за” 

23.  Петър Мирчев    – „за” 

24.  Салих Аршински   – „за” 

25.  Славка Каменова   – „за” 

26.  Стефан Сабрутев   – отсъства 

27.  Стоян Иванов    – „за” 

28.  Филип Топов    – „за” 

29.  Юлия Кисьова    – „за” 

 

СЛАВКА КАМЕНОВА: Резултат? 

(Виолета Бояджиева: 17 „за”, без „против” и „въздържали се”). 

СЛАВКА КАМЕНОВА: Със 17 гласа „за”, без „против” и „въздържали се” се приема 

предложението за решение по т. 19.  
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Общинският съвет на основание чл.36 от Закона за собствеността,  във връзка с 

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

ал.1, т.3 и чл.49, ал.3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане 

с общинско имущество и чл.21, ал.1, т.8 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и 

местна администрация прие 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 236 

 

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

собственост за 2016 година приета с Решение № 26/18.12.2015 година на Общински 

съвет Смолян в Приложение № 3 по чл. 36, ал. 1, т.2 от Закона за общинската 

собственост, допълва 417 (четиристотин и седемнадесет) кв.м., представляващи 417/483 

(четиристотин и седемнадесет върху четиристотин осемдесет и три) идеални части от 

поземлен имот с идентификатор № 40498.601.397 (четири, нула, четири, девет, осем, 

точка, шест, нула, едно, точка, три, девет, седем), целия с площ от 483 (четиристотин 

осемдесет и три) кв.м., с трайно предназначение на територията: Урбанизирана, с. 

Кукувица, общ. Смолян, при граници: 40498.601.398 (четири, нула, четири, девет, осем, 

точка, шест, нула, едно, точка, три, девет, осем), 40498.601.399 (четири, нула, четири, 

девет, осем, точка, шест, нула, едно, точка, три, девет, девет), 40498.601.391 (четири, 

нула, четири, девет, осем, точка, шест, нула, едно, точка, три, девет, едно), 40498.601.20 

(четири, нула, четири, девет, осем, точка, шест, нула, едно, точка, две, нула), 

40498.601.854 (четири, нула, четири, девет, осем, точка, шест, нула, едно, точка, осем, 

пет, четири) и 83274.828.395 (осем, три, две, седем, четири, точка, осем, две, осем, 

точка, три, девет, пет), актувани с Акт за частна общинска собственост № 

1678/24.09.2012 год., вписан в ЗС/ПВ под акт №45, том VІ, дело № 1086/2012 го., вх. № 

1800/02.10.2012 год. 

2. Дава съгласие за прекратяване на съсобственост между Община Смолян и 

Олга Степанова Димова, чрез изкупуване на 417 (четиристотин и седемнадесет) кв.м., 

представляващи  417/483 (четиристотин и седемнадесет върху четиристотин осемдесет 

и три) идеални части от поземлен имот с идентификатор № 40498.601.397 (четири, 

нула, четири, девет, осем, точка, шест, нула, едно, точка, три, девет, седем), целия с 

площ от 483 (четиристотин осемдесет и три) кв.м., с трайно предназначение на 

територията: Урбанизирана, с. Кукувица, общ. Смолян, актувани с Акт за частна 

общинска собственост № 1678/24.09.2012 год., при граници: 40498.601.398 (четири, 

нула, четири, девет, осем, точка, шест, нула, едно, точка, три, девет, осем), 

40498.601.399 (четири, нула, четири, девет, осем, точка, шест, нула, едно, точка, три, 

девет, девет), 40498.601.391 (четири, нула, четири, девет, осем, точка, шест, нула, едно, 

точка, три, девет, едно), 40498.601.20 (четири, нула, четири, девет, осем, точка, шест, 

нула, едно, точка, две, нула), 40498.601.854 (четири, нула, четири, девет, осем, точка, 

шест, нула, едно, точка, осем, пет, четири) и 83274.828.395 (осем, три, две, седем, 

четири, точка, осем, две, осем, точка, три, девет, пет) на пазарна цена стойност 2 627,00 

(две хиляди шестстотин двадесет и седем) без ДДС. 

3. Упълномощава Кмета на Община Смолян да извърши необходимите действия 

по изпълнение на горното решение. 
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ПО ДВАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Предоставяне на общински 

поземлен фонд на основание § 27, ал. 2, т. 1 от Преходните и заключителни 

разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и 

ползването на земеделските земи (ЗИДЗСПЗЗ). 

Докладва: Николай Мелемов – кмет на Община Смолян 

 

СЛАВКА КАМЕНОВА: Дискусия? Ако няма предложения за промени, моля да 

прекратим разискванията. 

ГЛАСУВАХА: „ЗА” – 18, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0. 

СЛАВКА КАМЕНОВА: Прекратяваме разискванията. Поименно гласуване за 

земеделските земи. 

 

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

1. Анита Чолакова    – „за” 

2. Антон Тодоров   – „за” 

3. Валентин Кюлхански   – отсъства 

4. Валентин Цолов    – отсъства 

5. Данчо Киряков    – отсъства 

6. Димитър Кръстанов   – „за” 

7. Димитър Николов  – „за” 

8. Екатерина Гаджева   – „за” 

9. Елисавета Лободова   – отсъства 

10.  Ивайло Халваджиев   – „за” 

11.  Иван Пищалов    – отсъства 

12.  Илия Томов    – отсъства 

13.  Кирил Асенов    – отсъства 

14.  Кирил Хаджихристев   – отсъства 

15.  Коста Начев    – отсъства 

16.  Костадин Василев   – „за” 

17.  Мария Семерджиева   – „за” 

18.  Марияна Методиева   – „за”   

19.  Милен Журналов  – отсъства   

20.  Милен Пачелиев   – „за” 

21.  Михаил Генчев    – „за” 

22.  Михаил Гунчев    – „за” 

23.  Петър Мирчев    – „за” 

24.  Салих Аршински   – „за” 

25.  Славка Каменова   – „за” 

26.  Стефан Сабрутев   – отсъства 

27.  Стоян Иванов    – „за” 

28.  Филип Топов    – „за” 

29.  Юлия Кисьова    – „за” 

 

СЛАВКА КАМЕНОВА: Резултат? 

(Виолета Бояджиева: 18 „за”, без „против” и „въздържали се”). 

СЛАВКА КАМЕНОВА: С 18 гласа „за”, без „против” и „въздържали се” се приема 

решението по т. 20.  
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Общинският съвет на основание чл.21, ал.1, т.8 и ал.2  от Закона за местното 

самоуправление и местната  администрация, §27, ал.2, т.1 от Преходните и 

заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за 

собствеността и ползването на земеделските земи прие 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 237 

 

І. Дава съгласие поземлен имот с проектен идентификатор 67653.92.32, с проектна 

площ 1482 кв.м., трайно предназначение на територията – земеделска,  начин на трайно 

ползване – друг вид нива, находящ се в землището на гр. Смолян, да бъде предоставен 

на Общинска служба по земеделие – Смолян за постановяване на решение за 

възстановяване правото на собственост на наследници на Мария Спасова Ангелиева. 

 

ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: От името на група съветници, да разведрим обстановката. 

СЛАВКА КАМЕНОВА: Почивка? 

ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Няма да има почивка. Ние ще стоим до края, защото сме 

хора, които държат на позициите и ангажиментите си. Възползвам се от възможността. 

Уважаеми г-н кмет! Уважаема г-жо председател! Уважаеми колеги! В залата има 18 

общински съветници – от ГЕРБ, от коалицията с ДПС и с „Народен съюз”, един 

независим, и ние – четирима от БСП. Тоест, работим нормално, даже преди да дойде 

арх. Антон Тодоров, нашият колега и приятел. В началото на заседанието щях да 

направя едно обстойно и много сериозно изявление за Рожен. Но сега ще се възползвам 

от това, че няма журналисти, и ще бъда много кратък. Вероятно при друг повод ще 

говорим по този въпрос. От името на групата искам да отбележа и да направя 

декларация, че сме силно обезпокоени от това, което се случи на последния събор на 

Рожен. 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Освиркването? 

ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Не, ни най-малко. Оставяме настрана реакцията на 

публиката към вашето и на г-жа Цачева появяване. Но изявени наши творци, лауреати 

на десетки престижни национални и международни форуми, почетни граждани на 

Смолян, хора като мене, които са носители, и последно – на „Златен плакет” от Рожен, 

като член на Мъжката вокална група на Гела, сме силно обезпокоени от една 

недопустима комерсиализация на събора. И ще спра дотук. Пресконференцията, която 

се проведе след това, беше някакъв невероятен фарс. Одобряваме позицията на кмета 

като цяло и ние заставаме зад това догодина да не се прави събор на Рожен. Но има 

нещо, което категорично трябва да заявим, и то е, че общината трябва да бъде 

основният организатор и ръководител на всички тези събори. Свидетел съм как по 

отношение на гелския събор, тъй като имам някакво участие… 

СЛАВКА КАМЕНОВА: Г-н Кръстанов, това в каква връзка е сега? 

ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Това е изявление от група съветници. И вие, госпожо, ще 

трябва да го изтърпите. 

СЛАВКА КАМЕНОВА: За разведряване? За разведряване може. 

ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: За разведряване на обстановката, да. 

СЛАВКА КАМЕНОВА: Добре. 

ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: От това могат да се извадят политически дивиденти, а 

виждате, че аз не го правя. Можех да го направя пред една по-широка публика и пред 

журналисти. Ние сме загрижени за това, че идва някой и казва: „Вие направете 

гайдарското надсвирване, а аз ще отговарям за другото”. Има ли някой представа какво 

е „другото”? Затуй говоря така. Ние сме сега вътрешен кръг. Остава в протокола, но не 
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го говорим широко, публично. Така че общината в основата с ресурсите, с 

възможностите, с хората, които има, и никой да не заявява, че се е разплащал с 

участници в събора. И лани, и сега ние, самодейците, отиваме на собствени разноски, 

верни на традициите да съхраним какъвто и да е – автентичен, и не чак толкова, 

фолклор. Правим нещо, което има някаква стойност за нас като държава и за региона 

като такъв – център и крепост на българщината. Така че нашето категорично заявление, 

особено към администрацията, е: Нека да се преосмисли. За мен е горчив опитът на 

последния „Рожен”. Фолклорът и традициите са основното, което трябва да стои като 

акцент в организацията на тази крупна национална проява. И да не избуяват съвсем, 

съвсем други, далечни… Но сега си обяснявам, след всичките тия изпълнения, защо в 

Библията пише, че Христос е изгонил търговците от храма. Да ме извиняват 

търговците! Изявлението ми има повече семантичен, двусмислен характер от тази 

гледна точка. Нищо лично! Не става дума за конкретния случай. Защото духът, вярата, 

упованието в онова, което народът ни е сътворил и което можем да пренесем, е далеч, 

далеч по-стойностно, по-истинско и по-верен ориентир за всичко това, което правим. 

Така че, благодаря ви! Продължаваме работа. Няма да се спирам и коментирам нито 

един финансов въпрос, свързан като цяло със събора, и нито едно нарушено 

правомощие на общинските съветници, свързано с тези разходи, които са направени 

там. Оставям всичко това настрана. Говоря за основните, за главните изводи и насоки, 

така, както стоят според мен и моите колеги от групата на Левицата. Но, благодаря! Да 

продължим нататък. 

СЛАВКА КАМЕНОВА: Благодаря ви, г-н Кръстанов, за това въведение. Продължаваме 

по точка 21-ва. 

 

ПО ДВАДЕСЕТ И ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Разрешение за 

изработване на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване на 

поземлен имот с № 000017 в местност „Поленки”, землище с. Горово. 

Докладва: Николай Мелемов – кмет на Община Смолян 

 

СЛАВКА КАМЕНОВА: Няма предложения за промени. Дискусия? Ако няма, моля да 

прекратим разискванията, колеги, с явно гласуване. 

ГЛАСУВАХА: „ЗА” – 18, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0. 

СЛАВКА КАМЕНОВА: Прекратяваме разискванията. Който е съгласен да подкрепим 

решението, както е предложено, моля да гласува. Явно гласуване. 

ГЛАСУВАХА: „ЗА” – 18, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0. 

СЛАВКА КАМЕНОВА: С 18 гласа „за”, без „против” и „въздържали се” се приема 

решението по т. 21.  

 

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

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

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 238 

 

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

регулация и застрояване на поземлен имот с №000017 в местност „Поленки“ землище с. 

Горово, със следните устройствените параметри  – устройствена зона Пп, плътност на 

застрояване до 80%, височина до 10 метра, кинт до 2.0, озеленяване – мин.20% 

Проектът да се изработи от правоспособни проектанти и да отговаря на 

изискванията на Наредба № 8 от 14.06.2001 г. за обема и съдържанието на 
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устройствените схеми и планове и Наредба № 7 от 22.12.2003 г. за правила и нормативи 

за устройство на отделните видове територии и устройствени зони. Към проекта да се 

представят становища от РИОСВ, РЗИ и схеми Ел и Ви К части.  

Проектът да се представи в Община Смолян окомплектован с актуална скица от 

картата на възстановената собственост на с. Горово и изработен в М 1:1000. 

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

регулация и застрояване на поземлен имот с №000017 в местност „Поленки”, землище 

с.Горово.  
      
Приложение : Задание за изработване за Подробен устройствен план - План за регулация и 

застрояване на поземлен имот с №000017 в местност „Поленки”, землище с. Горово и ПУП. 

 

ПО ДВАДЕСЕТ И ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Разрешение за 

изработване на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване на 

поземлен имот с № 003007 в местност „Разсадьов чучур”, землище с. Соколовци. 

Докладва: Николай Мелемов – кмет на Община Смолян 

 

СЛАВКА КАМЕНОВА: Няма предложения от комисиите. Пълна е преписката. 

Дискусия? Ако няма, моля да прекратим дискусията. 

ГЛАСУВАХА: „ЗА” – 18, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0. 

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

решението, моля да гласува с вдигане на ръка.  

ГЛАСУВАХА: „ЗА” – 18, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0. 

СЛАВКА КАМЕНОВА: С 18 гласа „за”, без „против” и „въздържали се” се приема 

решението по т. 22.  

 

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

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

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 239 

 

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

регулация и застрояване на поземлен имот с №003007 в местност „Разсадьов чучур”, 

землище с. Соколовци, със следните устройствените параметри  – устройствена зона 

Ов, плътност на застрояване до 30%, височина до 7 метра, кинт до 0.8, озеленяване – 

мин.50% 

Проектът да се изработи от правоспособни проектанти и да отговаря на 

изискванията на Наредба № 8 от 14.06.2001 г. за обема и съдържанието на 

устройствените схеми и планове и Наредба № 7 от 22.12.2003 г. за правила и нормативи 

за устройство на отделните видове територии и устройствени зони. Към проекта да се 

представят становища от РИОСВ, РЗИ и схеми Ел и Ви К части.  

Проектът да се представи в Община Смолян окомплектован с актуална скица от 

картата на възстановената собственост на с. Соколовци и изработен в М 1:1000. 

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

регулация и застрояване на поземлен имот с №003007 в местност „Разсадьов чучур”, 

землище с. Соколовци.  
Приложение: Задание за изработване за Подробен устройствен план - План за регулация и 

застрояване на поземлен имот с №003007 в местност „Разсадьов чучур”, землище с. Соколовци 

и ПУП. 
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ПО ДВАДЕСЕТ И ТРЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Упълномощаване на 

представител на Община Смолян за участие в редовно годишно Общо събрание на 

акционерите на „Общинска банка” АД, насрочено за 09.09.2016 г., и гласуване по 

дневния ред. 

Докладва: Николай Мелемов – кмет на Община Смолян 

 

СЛАВКА КАМЕНОВА: Предложение за упълномощаване на Венера Райчева Аръчкова 

– заместник-кмет на Община Смолян, да представлява Община Смолян на редовното 

годишно Общо събрание на акционерите на „Общинска банка” АД. Няма предложения 

от комисиите. Предложението е пълно. 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ (с шеговит тон): Тука може би е най-важното да подчертаем, 

че събранието ще бъде на 9-ти септември. 

(Димитър Кръстанов, от място: Ние сме силно…/не се чува/)  

(Смях в залата). 

СЛАВКА КАМЕНОВА: Това въведение имаше ефект. Колеги, ако сте съгласни, да 

прекратим разискванията. 

ГЛАСУВАХА: „ЗА” – 18, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0. 

СЛАВКА КАМЕНОВА: Прекратяваме разискванията. Поименно гласуване за 

определяне на г-жа Аръчкова за представител. 

 

Поименно гласуване на проекта за решение по т. 23 от дневния ред: 

1. Анита Чолакова    – „за” 

2. Антон Тодоров   – „за” 

3. Валентин Кюлхански   – отсъства 

4. Валентин Цолов    – отсъства 

5. Данчо Киряков    – отсъства 

6. Димитър Кръстанов   – „за” 

7. Димитър Николов  – „за” 

8. Екатерина Гаджева   – „за” 

9. Елисавета Лободова   – отсъства 

10.  Ивайло Халваджиев   – „за” 

11.  Иван Пищалов    – отсъства 

12.  Илия Томов    – отсъства 

13.  Кирил Асенов    – отсъства 

14.  Кирил Хаджихристев   – отсъства 

15.  Коста Начев    – отсъства 

16.  Костадин Василев   – „за” 

17.  Мария Семерджиева   – „за” 

18.  Марияна Методиева   – „за”   

19.  Милен Журналов  – отсъства   

20.  Милен Пачелиев   – „за” 

21.  Михаил Генчев    – „за” 

22.  Михаил Гунчев    – „за” 

23.  Петър Мирчев    – „за” 

24.  Салих Аршински   – „за” 

25.  Славка Каменова   – „за” 

26.  Стефан Сабрутев   – отсъства 

27.  Стоян Иванов    – „за” 

28.  Филип Топов    – „за” 

29.  Юлия Кисьова    – „за” 
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СЛАВКА КАМЕНОВА: Резултат? 

(Виолета Бояджиева: 18 „за”, без „против” и „въздържали се”). 

СЛАВКА КАМЕНОВА: С 18 гласа „за”, без „против” и „въздържали се” се приема 

решението по т. 23.  

 

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

местното самоуправление и местната администрация и чл. 34 от Наредбата за 

условията и реда за упражняване на правата на собственост на общината в търговски 

дружества с общинско участие и общински предприятия, във връзка с чл.221, т.7 и 10 и 

чл. 226 от Търговския закон прие 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 240 

 

I. Упълномощава ВЕНЕРА РАЙЧЕВА АРЪЧКОВА – заместник кмет на община 

Смолян, да представлява община Смолян на редовното годишно Общо събрание на 

акционерите на Общинска банка АД, ЕИК 121086224, със седалище и адрес на 

управление гр. София, район Оборище, ул. "Врабча" № 6, в която Община Смолян е 

акционер, на 09.09.2016 г. от 14:00 часа и при непровеждане на първоначално 

насроченото редовно годишно Общо събрание поради липса на кворум при условията 

на чл. 227, ал.3 от Търговския закон на 30.09.2016 г. от 14:00 часа, като вземе 

становище и гласува по проекторешенията, съдържащи се в предложения дневен ред, 

както следва: 

1. По точка първа от дневния ред: Вземане на решение за одобряване на 

заверения от назначеното специализирано одиторско предприятие „ Ърнст и Янг одит“ 

ООД годишен индивидуален финансов отчет на „Общинска банка“ АД за 2015г. - да 

гласува „за” и да изрази положително становище. 

2. По точка втора от дневния ред: Одобряване на годишния индивидуален доклад 

за дейността на „Общинска банка“ АД за 2015г. – да гласува „за” и да изрази 

положително становище. 

3. По точка трета от дневния ред: Вземане на решение за одобряване доклада на 

независимия одитор за дейността на „ Общинска банка“ АД за 2015г. – да гласува „за“ 

и да изрази положително становище.  

4. По точка четвърта от дневния ред: Вземане на решение за одобряване на 

заварения от назначеното специализирано одиторско предприятие „ Ърнст и Янг одит“ 

ООД годишен консолидарен финансов отчет на „ Общинска банка“ АД за 2015г. – да 

гласува „за“ и да изрази положително становище.  

5. По точка пета от дневния ред: Вземане на решение за одобряване на годишния 

консолидарен доклад за дейността на „ Общинска банка“ АД за 2015г.- да гласува „за“ 

и да изрази положително становище.  

6. По точка шеста от дневния ред: Вземане на решение за одобряване на 

консолидарния доклад на независимия одитор за дейността на „ Общинска банка“ АД 

за 2015г.- да гласува „за“ и да изрази положително становище.  

7. По точка седма от дневния ред: Вземане на решение за разпределение на 

печалбата на „Общинска банка“ АД, реализирана през 2015г., и неразпределената 

печалба от минали години и за разпределяне на девиденти.- да гласува „за“ и да изрази 

положително становище.  

8. По точка осма от дневния ред: Вземане на решение за увеличаване на капитала 

на „Общинска банка“ АД от 49 195 610 лева на 54 963 450 лева със собствени средства 
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от банката по реда на чл. 197, ал. 1 от Търговския закон чрез превръщане на част от 

печалбата за финансовата 2015г. и за минали години в капитал – да гласува „за“ и да 

изрази положително становище.  

9. По точка девета от дневния ред: Освобождаване от отговорност на членовете 

на Надзорния и Управителния съвет на „ Общинска банка“ АД за дейността им през 

2015г.- да гласува „за“ и да изрази положително становище. 

10. По точка десета от дневния ред: Вземане на решение за преизбиране на 

членовете на Надзорния съвет на „ Общинска банка“ АД за нов мандат от 3 ( три) 

години- да гласува „за“ и да изрази положително становище.  

11. По точка единадесета от дневния ред: Вземане на решение за създаване на 

Одитен комитет, определяне на броя на членовете и мандата му и избор на членове на 

одитния комитет- да гласува „за“ и да изрази положително становище.  

12. По точка дванадесета от дневния ред: Вземане на решение за освобождаване 

на директора на Специализираната служба за вътрешен одит ( дирекция „ 

Вътрешнобанков одит“) – да гласува „за“ и да изрази положително становище.  

13. По точка тринадесета от дневния ред: Вземане на решение за избор на 

директор на Специализираната служба за вътрешен одит  ( дирекция „ Вътрешнобанков 

одит“) – да гласува „за“ и да изрази положително становище.  

14. По точка четиринадесета от дневния ред: Избор на специализирано одиторско 

предприятие за проверка и заверка на годишния индивидуален финансов отчет и 

годишния консолидарен финансов отчет на „ Общинска банка“ АД за 2016г., както и 

надзорните отчети, определени от БНБ – да гласува „за“ и да изрази положително 

становище.  

15. По точка петнадесета от дневния ред: Приемане на изменения и допълнения в 

предмета на дейност и в Устава на „Общинска банка“ АД – да гласува „за“ и да изрази 

положително становище.  

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

Общо събрание на акционерите на Общинска банка АД. 

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

решение да извършва всички необходими действия за защита на интересите на община 

Смолян като акционер в Общинска банка АД. 

IV. Възлага на упълномощения представител в седемдневен срок след провеждане 

на Общото събрание на акционерите да изготви доклад и представи протокола от 

проведеното събрание. 

V. Възлага на Кмета на община Смолян изпълнението на настоящото решение. 

 

СЛАВКА КАМЕНОВА: По т. 24 съм вносител аз. Трябва да изберем председателстващ. 

Г-н Топов? 

(Филип Топов, от място: Нека някой друг да е…) 

СЛАВКА КАМЕНОВА: Правите си отвод. Г-н Кръстанов? Да изберем г-н Кръстанов 

да председателства последната точка. Който е съгласен, моля да гласува. 

ГЛАСУВАХА: „ЗА” – 17, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0. 

СЛАВКА КАМЕНОВА: Г-жо Бояджиева, моля да дадете на г-н Кръстанов докладната 

записка и поименен списък за вота. Заповядайте на микрофона, г-н Кръстанов. 

 

ПО ДВАДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Определяне на 

представител на Общински съвет – Смолян, в поименния състав на Областен 

съвет за намаляване на риска от бедствия. 

Докладва: Славка Каменова – председател на Общинския съвет  
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ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Уважаеми колеги! Наред с Областния съвет за борба със 

стихийните бедствия, аварии и катастрофи се е оформил и още един нов орган, който се 

нарича „Областен съвет за намаляване на риска от бедствия”. На мене, като човек, 

който има специална подготовка в тази област, да боря такива неща, ми звучи много 

интересно, защото единият можеше да покрие другия, но няма значение. Нашият 

ангажимент и задача в момента е не да се концентрираме върху нашите лични чувства, 

одобрение или неодобрение, а върху това, че трябва да определим представител на 

Община Смолян. И кой е представителят по докладната? Кого предлагате? 

СЛАВКА КАМЕНОВА: Уважаеми колеги! От 5 юли влезе в сила. Предлагам 

Екатерина Гаджева, която има капацитета, познанията и професионалния опит да бъде 

един достоен и функционално добре подготвен представител в този Областен съвет. 

ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Имам проблеми с връзката с материалите. 

СЛАВКА КАМЕНОВА: Областният управител трябва да издаде заповед, в която да 

определи поименния състав. Той по принцип е изчерпателно посочен като длъжности в 

закона. Затова ви моля да подкрепите това предложение. 

ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Няма по подходящ представител. Обсъждахме го в комисия. 

Категорично се подкрепя участието на г-жа Екатерина Гаджева като специалист в този 

орган. Така че, моля, имате думата за становища, въпроси, уточнения, обсъждания. 

Разкривам дискусия. Има ли желаещи да вземат отношение по въпроса? Не виждам. 

Моля да прекратим  разискванията. Който е съгласен, да гласува с вдигане на ръка. 

ГЛАСУВАХА: „ЗА” – 18, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0. 

ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Благодаря ви, колеги. Прекратихме разискванията. Който е 

съгласен г-жа Екатерина Гаджева да бъде представител на Община Смолян в 

Областния съвет за намаляване риска от бедствия и аварии, да гласува „за”. 

СЛАВКА КАМЕНОВА: Поименно е гласуването. 

ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Поименно ли е? Извинете ме. Пристъпваме към поименно 

гласуване. 

 

Поименно гласуване на проекта за решение по т. 24 от дневния ред: 

1. Анита Чолакова    – „за” 

2. Антон Тодоров   – „за” 

3. Валентин Кюлхански   – отсъства 

4. Валентин Цолов    – отсъства 

5. Данчо Киряков    – отсъства 

6. Димитър Кръстанов   – „за” 

7. Димитър Николов  – „за” 

8. Екатерина Гаджева   – „за” 

9. Елисавета Лободова   – отсъства 

10.  Ивайло Халваджиев   – „за” 

11.  Иван Пищалов    – отсъства 

12.  Илия Томов    – отсъства 

13.  Кирил Асенов    – отсъства 

14.  Кирил Хаджихристев   – отсъства 

15.  Коста Начев    – отсъства 

16.  Костадин Василев   – „за” 

17.  Мария Семерджиева   – „за” 

18.  Марияна Методиева   – „за”   

19.  Милен Журналов  – отсъства   

20.  Милен Пачелиев   – „за” 

21.  Михаил Генчев    – „за” 
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22.  Михаил Гунчев    – „за” 

23.  Петър Мирчев    – „за” 

24.  Салих Аршински   – „за” 

25.  Славка Каменова   – „за” 

26.  Стефан Сабрутев   – отсъства 

27.  Стоян Иванов    – „за” 

28.  Филип Топов    – „за” 

29.  Юлия Кисьова    – „за” 

 

ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Моля да обявите резултата? 

(Виолета Бояджиева: 18 „за”, без „против” и „въздържали се”). 

ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Благодаря ви, колеги.  

 

Общинският съвет в изпълнение на разпоредбата на новосъздадения чл.64а от 

ЗЗБ, на основание чл.21, ал. 1, т. 15 от ЗМСМА, във връзка с чл. 64 а ал.2 от ЗЗБ прие 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 241 

 

Определя общинския съветник   Екатерина Гаджева  за представител в  Областен 

съвет за намаляване риска от бедствия. 

 

ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Имате думата, г-жо председател. 

СЛАВКА КАМЕНОВА: Благодаря ви, г-н Кръстанов. Уважаеми колеги, поради 

изчерпване на дневния ред закривам заседанието. Моля ви да проверите вашите 

ангажименти за 25 август. Казвам ви го отсега, защото е наложително да направим едно 

заседание през август месец заради измененията, които настъпиха в Закона за 

предучилищно и училищно образование. Ще се наложи Общинският съвет да вземе 

няколко решения, които са важни, и те трябва да влязат в сила преди първия учебен 

ден. Така че ако има някой, който наистина няма да може да присъства, нека да ме 

уведоми своевременно, за да реагираме навреме. Но засега – заседание на 25 август, а 

на 22 август да бъдат комисиите. Благодаря ви много! Закривам заседанието. 

 

(Заседанието на Общинския съвет беше закрито в 17.00 часа.) 

 

  

 

СЛАВКА КАМЕНОВА 

Председател на Общински съвет – Смолян    
 

 

 

Изготвил протокола, 

Бисерка Бекярова 

Изпълнител-машинописец 

 


