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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 
№ 16 

 

 
Днес, 01.09.2016 година, от 9.00 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, във връзка с чл.130д, 
ал.4 от Закона за публичните финанси. 

Присъстваха: 25 общински съветници. 
Отсъстваха: Данчо Киряков, Коста Начев, Марияна Методиева и Милен 

Пачелиев. 
Заседанието беше открито и ръководено от председателя на Общинския съвет – 

Славка Каменова. 
 
СЛАВКА КАМЕНОВА – председател на Общински съвет - Смолян: Добро утро! С 
пожелание за хубав и успешен ден всички! Да започнем. Проверка на кворума, г-жо 
Бояджиева. 
(Виолета Бояджиева – гл. експерт в дирекция „ АИО и ОМП”: 19 общински съветника 
присъстват в залата.) 
СЛАВКА КАМЕНОВА: 19 общински съветници. Налице е кворум за откриване на 
заседанието на Общински съвет – Смолян. Обявявам, че са постъпили уведомления от 
общинските съветници – д-р Мариана Методиева, инж. Милен Пачелиев, Коста Начев, 
Данчо Киряков и Кирил Асенов. Колеги, пред вас е проекта за дневен ред, заедно с 
трите допълнителни точки, които бяха предмет на обсъждане в комисиите. Имате 
думата за предложение по проекта за дневен ред. Не виждам предложения. Да 
гласуваме анблок проекта за дневен ред и допълнителните точки, при положение, че 
няма различно предложение. Моля, който е съгласен, да гласува с вдигане на ръка. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА” – 19, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0. 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Проектът за дневен ред, който е обявен в срок плюс 
допълнителните три точки, става редовен дневен ред на заседанието на Общинския 
съвет, 16-то по ред от началото на мандата.  
 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:  
 

1. Награждаване на Родопски драматичен театър „Николай Хайтов“ - Смолян, по 
повод 65 години от неговото създаване.  

ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – кмет на Община Смолян 
 

2. Приемане на План за финансово оздравяване на  ОбщинаСмолян. 
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – кмет на Община Смолян 

 
3. Одобряване на промени в актуализираната средносрочна бюджетна прогноза за 
периода 2017 – 2019година на Община Смолян. 

ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – кмет на Община Смолян 
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4. Предстоящо откриване на Плувен басейн – гр. Смолян и необходимост от 
назначаване на служители. 

ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – кмет на Община Смолян 
 

5. Приемане на Наредба за записване, отписване и преместване  на децата в 
общинските детски градини на територията на Община Смолян. 

ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – кмет на Община Смолян 
 

6. Утвърждаване на маломерни самостоятелни и слети паралелки по чл.11и 
чл.11а. и на групи по чл.2, ал.8 от Наредба №7/29.12.2000 г. МОН за определяне 
броя на  паралелките и групите и броя на учениците и на децата в паралелките и 
в групите на училищата, детските градини и обслужващите звена, за учебната 
2016/2017 година. 

ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – кмет на община Смолян 
 

7. Откриване на процедура по създаване на Организация за управление на 
Туристически район „Родопи“. 

ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – кмет на Община Смолян 
 

8. Обезпечаване на второ авансово плащане по договор за безвъзмездна помощ    
BG04-02-03-038-014 по проект „Прилагане на мерки за енергийна ефективност и 
възобновяема енергия в три сгради на територията на община Смолян – II ОУ 
„Проф. Д-р Асен Златаров“, VI ОУ и ГПЧЕ „Иван Вазов“ и ОДЗ 3 „Родопчанче“, 
финансиран от Финансовия механизъм на Европейското икономическо 
пространство 2009-2014, Грантова схема BG 04-02-03 “Мерки за повишаване на 
енергийната ефективност и използване на възобновяема енергия в общински и 
държавни сгради и локални отоплителни системи“. 

ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – кмет на Община Смолян 
 

9. Кандидатстване на Община Смолян с проект по Финансовия механизъм на 
Европейското икономическо пространство 2009-2014, Програма BG04 
„Енергийна ефективност и възобновяема енергия“, Процедура за подбор на 
проектни предложения BG04-02-03-1 „Повишаване на енергийната ефективност 
и използване на енергия от възобновяеми източници за отопление в общински и 
държавни сгради и локални отоплителни системи“, Мярка 2: Мерки за 
използване на възобновяема енергия. 

ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – кмет на Община Смолян 
 

10. Приемане на Програма за управление на отпадъците в община Смолян за 
периода 2016-2020 год. 

ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – кмет на Община Смолян 
 

11. Разрешение за изработване на проект за изменение  на Подробен устройствен 
план - План за улична регулация в поземлен имот с идентификатор 67653.873.1 
землище на гр. Смолян и допълнение на Годишната програма за управление и 
разпореждане с имоти – общинска собственост за 2016 година, приета с Решение 
№ 26 от 18.12.2015 година на Общински съвет Смолян. 

ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – кмет на Община Смолян 
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12. Промяна предназначението на част от урегулиран поземлен имот V – 
Озеленяване предвиден в устройствения план за озеленена площ в кв.57 по 
плана на гр. Смолян, кв. Устово. 

ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – кмет на Община Смолян 
 

13. Разрешение за изработване на Подробен устройствен план - План за регулация 
и застрояване  на поземлени имоти с идентификатори 67653.136.17 и 
67653.136.21 в местност „Падалото”, землището на  гр. Смолян. 

ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – кмет на Община Смолян 
 

14. Разрешение за изработване на Подробен устройствен план - План за регулация 
и застрояване на поземлен имот с идентификатор 67653.52.14 в местност 
„Къшлите”, землището на гр. Смолян. 

ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – кмет на Община Смолян 
 

15. Разрешение за изработване на Подробен устройствен план - План за регулация 
и застрояване на поземлен имот с идентификатор 14605.9.74 в местност 
„Орничето”, землище с. Гела. 

ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – кмет на Община Смолян 
 

16. Разрешение за изработване на Подробен устройствен план - План за 
застрояване за част от поземлен имот с №007014 в местност „Борцето”, землище 
на с. Соколовци. 

ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – кмет на Община Смолян 
 

17. Продажба на поземлен имот с идентификатор 67653.920.79,  образуващ УПИ 
ІV- ИГЖС, кв. 37 по плана на гр. Смолян. 

ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – кмет на Община Смолян 
 

18. Изкупуване на недвижим поземлен имот с идентификатор 67653.913.755 по 
кадастралната карта на гр. Смолян на основание чл.199 от ЗУТ във връзка с     
чл. 33 от ЗС. 

ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – кмет на Община Смолян 
 

19. Сключване на предварителен договор по реда на чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ за 
поземлен имот с идентификатор 67653.917.147 

ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – кмет на Община Смолян 
 

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

ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – кмет на Община Смолян 
 

21. Отдаване под наем чрез публично оповестен конкурс на помещение  за услуги 
на населението по реда на Закона за общинската собственост. 

ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – кмет на Община Смолян 
 

22. Отдаване под наем чрез публично оповестен конкурс на помещение  за Кафе 
сладкарница ведно с помещение за услуги на населението по реда на Закона за 
общинската собственост 

ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – кмет на Община Смолян 
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23. Провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на 
обособени части от учебно заведение по  реда на Закона за общинската 
собственост.   

ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – кмет на Община Смолян 
 

24. 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 
 

25. Даване на съвместни дежурства от доброволците на Доброволно формирование 
на община Смолян, област Смолян СМ – 198 – 01 и служители на Районна 
служба „Пожарна безопасност и защита на населението“ – Смолян ( РС“ПБЗН“). 

ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – кмет на Община Смолян 
 

26. Определяне на  представители на Общински съвет - Смолян в поименния 
състав на Общински съвет за намаляване на риска от бедствия. 

 ДОКЛАДВА: Сл. Каменова – председател на Общински съвет 
 

27. Продажба на поземлен имот с идентификатор 67547.501.1434,  образуващ УПИ 
ХVІ- 1434, кв. 36 по плана на с. Смилян, общ. Смолян. 

ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – кмет на Община Смолян 
 

28. Продажба на  Урегулиран поземлен имот ІІ - държавен, кв. 39 по плана на         
с. Петково, общ. Смолян. 

ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – кмет на Община Смолян 
 

29. Промяна на наименованиeто на общински детски градини.     
  ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – кмет на Община Смолян 

 
 
ПО ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Награждаване на Родопски драматичен 
театър „Николай Хайтов” – Смолян, по повод 65 години от неговото създаване.  

Докладва: Николай Мелемов – кмет на Община Смолян 
 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Комисиите са дали положително становище по 
предложението. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Уважаеми госпожи и господа общински съветници! На 19 и 20 
септември 2016 г. Родопския драматичен театър „Николай Хайтов” ще отбележи 
тържествено 65-годишнината от своето създаване. Започнал дейността си като театър 
на колела, Родопският драматичен театър бързо се утвърждава като необходима и 
желана професионална културна институция в град Смолян и целия среднородопски 
регион. Честването на 65-годишнината на Родопския драматичен театър е съпроводен с 
поставяне на 12 билборда с информация за събитието, с издаване на юбилеен албум за 
историята и репертоара на театъра и с премиерата на спектакъла „Рибарски свади” от 
Карло Голдони. Във връзка с гореизложеното, предлагам на Общински съвет – Смолян 
да приеме решение да награди Родопски драматичен театър „Николай Хайтов” по 
повод 65-годишнината от неговото създаване с парична награда в размер на 1 000 лв. 
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СЛАВКА КАМЕНОВА: Колеги, откривам дискусия. Някой ще изкаже ли мнение, да 
подкрепи? Да, г-н Кръстанов. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Благодаря ви, г-жо председател! Уважаеми г-н кмете, 
уважаеми кметове, колеги общински съветници, уважаеми гости, дами и господа! Не 
мога да се сдържа, както се казва в такива случаи. Родопският драматичен театър е 
емблематичен не само за Родопите, но и за България. Той е емблематичен с това, че в 
един район, който бележи вековна изостаналост, който практически поради своята 
относителна отдалеченост и планинското разположение е откъснат от централните 
райони на страната, където и възраждането в края на 19 век и всички други процеси на 
индустриализация и култура закъсняват, развива този културен институт с 
изключителна активност и може да се каже ентусиазъм. Родопският драматичен театър 
е средище може би и затова, защото е по-настрани малко понякога през годините, като 
средище на новаторство, като средище на свободен дух и където разбира се много 
много родопчани активно участват в създаването на културния продукт, на една много 
високо патриотична и една по своята същност високо хуманна идея. Не искам да се 
връщам към тези имена, които са написани там, но тук твориха изключителни 
български творци и ще започна с Любен Гройс, Крикор Азарян, Юлия Огнянова. В 
онези години така се случи, че двама души стоящи в тази зала лично даваха съгласие 
Александър Морфов да постави еди-какво си на сцената на Родопски драматичен 
театър. Навън пред вратата една холандска пиеса, която по същество беше водеща като 
цяло в културния живот през началото на 90-те години. Така че всички ние, стоящи 
тука в тази зала, и аз основно затова вземам думата, имаме невероятен, мащабен, 
грандиозен морален ангажимент към тази институция. Разбира се, той е толкова по-
голям за всеки, колкото по-високо място заема той в йерархията на управлението на 
държавата и общината. Родопският драматичен театър е изключително културно 
естетическо достояние за Родопите. Да го пазим, да го развиваме и да му е честита 
кръглата годишнина! Ще подкрепим тази докладна записка. 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Благодаря ви, г-н Кръстанов за прекрасните думи. Има ли 
колеги други становища? Ако няма, да прекратим разискванията по т. 1. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА” – 23, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0.  
СЛАВКА КАМЕНОВА: Прекратяваме разискванията. Поименен вот, колеги, за 
решението. 
 

Поименно гласуване на проекта за решение по т. 1 от дневния ред: 
1. Анита Чолакова     – „за” 
2. Антон Тодоров      – „за” 
3. Валентин Кюлхански    – „за” 
4. Валентин Цолов     – „за” 
5. Данчо Киряков     – отсъства 
6. Димитър Кръстанов    – „за” 
7. Димитър Николов    – „за” 
8. Екатерина Гаджева    – „за” 
9. Елисавета Лободова    – „за” 
10. Ивайло Халваджиев    – „за” 
11.  Иван Пищалов     – „за” 
12.  Илия Томов     – „за” 
13.  Кирил Асенов     – „за” 
14.  Кирил Хаджихристев    – „за” 
15.  Коста Начев     – отсъства 
16.  Костадин Василев    – „за” 
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17.  Мария Семерджиева    – „за” 
18.  Марияна Методиева    – отсъства 
19.  Милен Журналов    – „за” 
20.  Милен Пачелиев    – отсъства 
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: 25 „за”, без „ против” и „ въздържали се”.) 
СЛАВКА КАМЕНОВА: С 25 гласа „за”, без „против” и „въздържали се”, приема се 
решението по т. 1. Желаем успешен и творчески юбилей на театъра. 

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

самоуправление и местната администрация прие 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
№ 243 

 
1. Награждава Родопски драматичен театър „Николай Хайтов“ – Смолян, по 

повод 65-тата годишнина от неговото създаване, с парична награда в размер на 1 000 
(хиляда)  лева. 
 
 
ПО ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Приемане на План за финансово 
оздравяване на Община Смолян. 

Докладва: Николай Мелемов – кмет на Община Смолян 
 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Разгледан е планът, който беше подложен и на второ 
обществено обсъждане. План допълнен и съобразен. От комисиите няма постъпили 
становища. Вносителят, имате думата. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Уважаема г-жо председател на Общински съвет, уважаеми 
общински съветници! Лично аз съм убеден, че за последен път ще  коментираме план 
за финансово оздравяване на общината. Защото 2011 година по всичките 6 показателя 
не отговаряхме и бяхме на червено. В момента сме само по два и до половин година ще 
остане само един показател. Това е поети ангажименти. Тука е по-сложно, защото във 
времето са сключени договори без срок. Фирмите в крайна сметка вярно, че в момента 
не работят по тези  договори, но нищо не им пречи и не искат да се отказват, но ние ще 
проведем разговори, особено за договори, които при всички положения е ясно, че вече 
не са актуални. Сигурен съм, че все пак и да остане този показател поети ангажименти, 
ще бъде единствен и ние няма да влизаме след половин година в графата „общини за 
финансово оздравяване”. Направихме и второ обществено обсъждане, при което по-
подробно бяха разяснени нещата. Имаме комуникация с Министерство на финансите, 
планът ни е одобрен от тях. Смятам, че всичко, което се е казало се е казало и на 
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комисии, и на обществено обсъждане. Не виждам какво да добавя. Пак казвам, уверен 
съм, че за последен път ще коментираме такъв план. 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Благодаря ви, г-н кмет. Колеги, откривам дискусия. Г-н 
Иванов, председател на Комисията по бюджет и финанси. 
СТОЯН ИВАНОВ: Уважаема г-жо председател, уважаеми г-н кмет, уважаеми гости, 
журналисти! Бюджетната комисия подкрепи с около 70 % вот настоящата докладна. 
Няма и как да не я подкрепи, защото няма реална причина да не предложим на 
Министерство на финансите Плана за финансово оздравяване. Планът за финансовото 
оздравяване има три основни цели. Първата е да видим защо сме стигнали до тука. 
Втората е да се възползваме от тази възможност, която ни дава закона да ползваме 
временен безлихвен заем. Третата е все пак да анализираме възможностите за 
увеличаване на приходите и намаляване на разходите. По първата причина – целта, 
според мен, а и само според мен, то е повече от ясно, че сме влезли в оздравителен 
режим по силата на два сключени договора от 2006 година. Това е договорът за чистота 
и договорът за заем. Тука изключвам другите договори – Консорциум „Светлина” и 
другите, които сме говорили, изплатени няколко десетки милиони и т. н. Договорът за 
чистота към този момент ни носи 3 600 000 – 3 700 000 лв. годишно плащане към 
фирмата за чистота по силата на начина на сключения договор. Преди 10 години сме 
плащали около 1 милион, сега по силата на договора плащаме 3 600 000, заложено в 
бюджета. Така и догодина, така и 2018-та, така и 2019-та. Това е видно от бюджетната 
прогноза, която ни е представена. Този договор ни донесе и ангажименти за разходи 
около 20 милиона по тази справка, която г-жа Аръчкова даде на г-н Сабрутев и 
колегите от БСП виждат и знаят това. С този договор имаме ангажименти към тази 
фирма в размер на 20 милиона лева. Този договор, видно от справката за просрочени 
задължения, към тази фирма в момента дължим над 3 милиона лева. Другият договор – 
договорът за заем. Този договор, сключен през 2006 година, към този момент ни е 
донесъл 4 милиона лихви платени. Точно толкова – 4 милиона е временния безлихвен 
заем от Министерство на финансите. Тоест, ако го нямаше този заем, сключен тогава 
по целесъобразност от гледна точка на предстоящите избори, в момента нямаше да има 
безлихвен заем към Министерство на финансите. Щеше да има един дълг само към 
ФЛАГ – 2 300 000 и нищо повече. И ние нямаше да се занимаваме с общински дълг. 
Система от показатели – 6. По отношение на разходите казах. Това е най-тежкото ни 
перо, с което трябва да се борим, защото договорът за чистота ще увеличава тези 
разходи от гледна точка на това, че минималната заплата ще се увеличава, това е 
неизбежно. Не знаем през 2021 година колко ще плащаме. Ние знаем, че събираме в 
момента около 2 милиона лева. Ще продължаваме да плащаме лихви и главници по 
този договор за заем от 2006 година, това е неизбежно. От тука нататък да спорим – 
представителни разходи 15 000 лв., разходи за външни юридически услуги – 15-20 000 
лв., ама какво значение има като дължим милиони милиони по други направления? 
Важно е, но в края на краищата това са двата основни ангажимента, които ни тежат. По 
отношение на поети ангажименти за разходи. Видно от справката на Министерство на 
финансите – 72 милиона. Аз си направих труда до 55 милиона ги смятах, стари 
задължения – 2006-та, 2007-ма, 2008-ма, 2009-та, 2010-та. Пак ви казах, само на 
фирмата за чистота дължим 20 милиона по тези ангажименти. Следващият показател – 
просрочени задължения. Пак се връщам, над 3 милиона е просроченото задължение 
към фирмата за чистота. Те са 4 100 000, просто щяха да бъдат минимални. Тука 
отварям една скоба – 2012 година министър Дянков чрез Министерство на финансите 
погаси 10 милиона лева. Ако не беше ги погасил, към този момент те щяха да бъдат 14. 
По простата причина, че всяка година 1 милион лихва. Тоест просрочените задължения 
щяха да бъдат 14 +4 – 18 милиона. Сега са 4. По отношение на общинския дълг. 
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12 700 000 по последна справка на г-жа Аръчкова. 6 милиона и нещо по заема, 4 
милиона безлихвен към Министерство на финансите и 2 300 000 към ФЛАГ. И пак се 
връщам и казвам, ако не беше този заем, сега нямаше да имаме общински дълг, защото 
дълга към ФЛАГ знаете, че го поема държавата. Бюджетното салдо, следващият 
показател, то е нулево. Тоест Общината последните четири години е спазвала 
фискалната дисциплина, тоест не е харчила повече от колкото е успяла да събере под 
формата на данъци. И накрая, по отношение на приходите. Там се анализират два 
данъка – данък моторни превозни средства и данък недвижими имоти. Там имаме 
сериозен резерв. Изпълняваме ги на 62 %. Начислени по данъчни декларации около 
1 400 000, ние изпълняваме при единия 900 000, при другия 950 000. Значи имаме 
резерв около 900 000 лв., които спокойно можем да постигнем. Примерно Община 
Кърджали постига около 100 %. Тука имаме резерв и по отношение на приходите от 
продажба на общинска собственост. Г-жа  Цекова е заложила 10 милиона продажби. 1 
милион да продадем, няма да ни трябва безлихвен заем. Тука са и предложенията на г-н 
Аршински и на двете момичета от „Нови хоризонти”, които трябва да влезнат по 
отношение на разпореждане и ефективност на работата на общинските предприятия. 
Тука трябва да следим както нас ни притискат вземанията от фирми и граждани да не 
се погасяват по давност, за да събираме това, което имаме да взимаме, защото то е 
много. В заключение си мисля, че не ни остава нищо друго, освен да подкрепим така 
предложения план за оздравяване, защото освен този дебат подробно да се запознаем 
със състоянието на Община Смолян, той ни дава възможност поне да поискаме още 
един милион лева за оборотни средства и да погасяваме най-неотложните спешни 
задължения. Затова аз приветствам така предложената докладна и призовавам колегите 
когато правят политическите изказвания, да имат предвид тези цифри, които споменах, 
защото ние не можем да избягаме от тях. Завърших. 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Благодаря, г-н Иванов. Други колеги? Има ли желаещи колеги 
за становище?  Г-н Сабрутев вдигна пръв ръка. Г-н Сабрутев. 
(Димитър Кръстанов, от място: За реплика.) 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Добре, г-н Кръстанов, реплика. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Благодаря, г-жо председател! Една много кратка реплика на 
г-н Стоян Иванов, който е председател на Комисията по бюджет и финанси и по 
принцип работим добре. Уважаеми колеги, чухме един добър счетоводен отчет, но аз 
искам да подчертая много дебело за яснота на всички, защото тук обсъждаме 
икономически теми, че точно този подход към проблемите показва счетоводното 
виждане, счетоводния анализ постфактум на нещата. Ако колегата Иванов беше казал, 
че Община Смолян след всичко това, което той анализира е в структурен дефицит и с 
това равнище на местни приходи не може да поеме публичните услуги, които се налага 
тя да упражнява по отношение на нашето население, щях да го разбера, че има 
отношение и към финансовия подход към проблема. Защото не забравяйте, ние ще 
гласуваме след това оздравителен план, но ние в момента имаме 10 милиона за 12 
години облигационен заем плюс 5-те, които сега се включват, 15 милиона. Всичко е 
наред, ние няма какво друго да правим освен да подкрепим г-н Иванов, ама то корабът 
половината е пълен с вода. Вие знаете какъв е проблемът с корабите. Корабът не потъва 
когато водата е вън, а когато водата е вътре. Ние тези, които сме вътре в кораба, поне 
трябва ясно да виждаме проблемите, причините и не само елементарно да ги 
политизираме или пък персонално някъде да сочим с пръст. Проблемът е много по-
сериозен. И той се съдържа в понятието структурен дефицит на общинските бюджети. 
Сериозните хора с претенции за счетоводно познаване и финанси в тази зала, трябва да 
знаят, че това е така. И нека тук да бъдем обединени. Тук няма много голяма политика, 
тука има политика на разпределение на всички приходи, които се генерират в 
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данъчната основа по отношение на ползвателите. Суверенът ни дава правата, трябва 
ние да имаме възможността да ги упражним. Благодаря. Г-н Сабрутев. 
СТЕФАН САБРУТЕВ: Уважаема г-жо председател, уважаеми г-н кмет, уважаеми 
колеги, гости! На предходното заседание г-н Мелемов оттегли тази точка с мотива, че 
търси по-голяма прозрачност и по-широко обществено обсъждане. Въпросът ми е: 
Постигнахме ли го това, г-н Мелемов, когато насрочихме общественото обсъждане в 10 
часа, когато хората са на работа и са ангажирани? Постигнахме ли ефекта, който 
търсихте или просто не бяхте формирали мнозинство? Вторият ми въпрос е: Между 
двете обществени обсъждания вие впрегнахте цялата администрация, придворните 
медии, да обяснявате как финансовите проблеми, които съществуват не са дело на 
вашето управление. Ами мога да кажа, че не ви се получи. Не се получи поне при 
хората, които наистина смятат да не се доверяват на празни приказки. Цифрите, които 
бяха изложени от двете обществени обсъждания – първото и второто, направих си 
труда внимателно да ги проследя и се оказва, че към края на 2011 година 
задлъжнялостта в просрочие, общински дълг, цесии и подобни, е по-малко от колкото е 
към днешна дата. И това за пореден път ме убеди, че управлението, което така широко 
искате да популяризирате, че е стабилно финансово, не е така и то е факт. Бях помолил 
на последните комисии да ни изпратите на мейлите протокол от последното 
обществено обсъждане, както и съгласувателното писмо на министъра на финансите 
относно този финансов план. Малко преди да влезнем получих първото, но 
съгласуването с министъра на финансите го нямаме към момента. Искам да питам 
имаме ли такова съгласуване, дали е съгласуван плана за финансово оздравяване и 
може ли да го видим тук и сега? Този път, поне за разлика от предходния план за 
финансово оздравяване, има някакви цифри вътре. Дали са верни – не знам, но да 
предположим, че са верни. Искам да попитам в него за една цифра само. Къде точно е 
посочена цесията за 3 162 000 лв., че аз си направих труда да я търся и не я видях? 
Следващият ми въпрос е за какво ще се ползват 5-те милиона, които желаете да 
разрешим и вие да поискате от Министерството на финансите като безлихвен заем? И 
последно, но не на последно място искам да ви кажа, че в този Закон за публичните 
финанси е нарушен, тоест с тази оздравителна програма е нарушен Законът за 
публични финанси чл. 130е, ал. 1, който гласи, че той трябва да съдържа система от 
критерии и финансови показатели определени за наблюдение и график за изпълнението 
им. Такова нещо няма. По-нататък чета, че трябва да съдържа и времеви график за 
обслужване на просрочените задължения до пълното им изплащане. Това нещо го няма. 
И в тази връзка ви моля да го оттеглите още веднъж плана, за да го направим така, 
както повелява закона, да бъде по-прозрачно и наистина да покажете, че вие сте 
намалили задължението, защото с последните обсъждания, с цифрите, които досега 
излезнаха, мен лично не можахте да ме убедите. Благодаря! 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Аз смятам, че самият факт, че имаше второ обсъждане, което 
беше обявено в медии, в сайт, е начин да бъде по-масово. На откровени глупости аз не 
виждам как мога да отговоря. 2011 г. сме имали по-малко просрочени задължения. 
Връщате ме към тия времена и пак почвам. Ще изброя само някои – в детските градини 
не бяха плащали храната от 2009 година. Ето тук има от тогава заместник-кмет, да 
стане да каже лъжа ли е това?! От 2009 не беше плащано в детските градини храната. 
Към транспортните фирми беше натрупан дълг към 1 милион. На „Лайтинг” не им беше 
плащано, 2009 г. стари задължения имаше към милион и половина и бъдещи по 
графика още 3 милиона и нещо. И 2011-та сме имали по-малко задължения. Е как да 
отговоря на тази глупост? Няма как. Тия всички въпроси, които ги поставихте, ами 
нали затова правихме обществено обсъждане? Сега ако г-жа Аръчкова нещо си записа 
и някакви цифри може да изкара сега, ама те затова бяха тези обществени обсъждания. 
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Затова бяха и комисии и всичко, за да си зададете въпросите. И все пак на въпрос защо 
сега са по-големи задълженията от 2011-та, никой не може да ви отговори, защото това 
е абсолютна глупост. 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Някой друг иска ли да вземе становище?  
(Стефан Сабрутев, от място: Реплика.) 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Г-н Хаджихристев.  
(Стефан Сабрутев, от място: Има реплика.) 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Нека да приключи г-н Хаджихристев. 
(Димитър Кръстанов, от място: Не, не може. По процедурата не може.) 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Изчакайте, г-н Хаджихристев, на микрофон. Г-н Сабрутев, 
кратка реплика. 
СТЕФАН САБРУТЕВ: Г-н Мелемов, да, ходим на комисии, задаваме си въпросите, ама 
на нас не ни се отговаря. Аз питам и към момента въпрос съм задал къде е 
съгласувателното писмо от Министерство на финансите. Това нещо помолих да го 
изпратят на имейлите и съответно протокола, но това не беше направено. А за цифрите, 
аз трябва да ви кажа, че в една местна медия излезнаха и те са доста верни. Тъй че по 
цифрите можем да спорим много, но тука е много кратко времето. 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Само една вметка, г-н Сабрутев. Съгласувателната процедура 
не е уредена формално в закона. Този оздравителен план е съгласуван в оперативен 
порядък, убедена съм и съм уверена и от заместник-кмета г-жа Аръчкова и моля да 
имате предвид едно и като юристи тези, които четем закона. Ако го няма това 
съгласуване предварително така, както е заложено, ние не можем да искаме безлихвен 
заем. Нали се сещате, че не си слагаме главата в торбата все пак? 
СТЕФАН САБРУТЕВ: Не можем ли да го видим? 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Няма как да го видите, защото то е съгласувано неформално. 
(Михаил Генчев, от място: Какво значи неформално?) 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Неформално г-жа Аръчкова има кореспонденция, има 
разговори, има съгласуване. Г-н Мелемов е направил съответните съгласувателни 
процедури. Ако го няма това съгласуване, няма да получим безлихвен заем. Просто 
така, „елементарно Уотсън”. Г-н Хаджихристев. 
КИРИЛ ХАДЖИХРИСТЕВ: Г-жо председател, уважаеми г-н кмет, колеги! С 
изменението на Закона за публичните финанси в 2016 г. Министерството на финансите 
измери температурата на всички общини. И се оказа, че Смолянска община е с 
температура и е в състояние пред гърч. А в момента никой от Общинската 
администрация не предприема никакви мерки да излезне от това състояние. Дърпа се 
като малко дете и не иска да си взема хапчетата, които ги предписва Закона. Така 
образно аз определям нещата към момента, тъй като наистина в оздравителния план, 
който е разработен, и първия път и втория път, той не отговаря на изискванията на 
Закона. Няма времеви график, няма показатели по които да стане ясно колко в момента 
са те, какво предприемаме ние, с какви проценти или с какви цифри ще ги намалим 
като разходи или ще ги увеличим като приход. Тъй като се изговори много, два месеца 
и половина говорим по този оздравителен план, наистина всеки път се появяват 
различни цифри и най-вероятно затова на общественото обсъждане не дойдоха хора, 
които са специалисти в счетоводството, тъй като те не могат да разберат какво им се 
представя всеки път и как да вземат отношение. Мисля, че обществените обсъждания 
обявени така не изиграха своята роля, защото нямаше хора, граждани на града, които да 
зададат въпроси. Защото наистина те не знаят какъв въпрос да зададат, тъй като 
виждат, че ние задаваме въпроси и всеки път ни се отговаря различно. В тази връзка 
обаче нашата група иска да предложи няколко конкретни мерки, които да влезнат в 
оздравителния план, за да може да се подобри събираемостта и да се оптимизират 
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разходите на Общината. По събираемостта. Изкаран е списък на физически и 
юридически лица, които дължат от години данъци и такси. Нашето предложение е 4-
месечен гратисен период, в който те да бъдат така добри да си изплатят дължимите 
суми и след това да се предприемат активни действия по завеждане на дела, 
изпълнителни дела. Съвместно с органите на МВР да се направи план, с който да се 
извършат съответните проверки и да се подобри събираемостта на туристическия 
данък. Там в момента Общинска администрация не прави нищо. Относно разходите, 
предлагаме: 10 % намаление на представителните разходи на кмета на общината; 10 % 
намаление на представителните разходи на Общинския съвет; 30 % намаление на 
възнагражденията на общинските съветници; 10 % намаление на Общинската 
администрация. 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Г-н Мелемов, имате думата. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Времеви…, какво казахте? 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Времеви график. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Аз казах, че до март догодина ние ще бъдем извън, ще остане 
един показател – поети ангажименти. Там проблемът е следния, по-подробно. Фирма 
„Георги Панайотов” има договор за ремонт на стадиона, фирмата я няма, но договорът 
си стои. Няма краен срок, какво правим? Друга фирма има пътя за гробищата. Цените 
са такива, че когато е сключен договора, тогава е било изгодно. Сега на тия цени тази 
фирма не иска да работи и няма как. Друга фирма има за Стража – Орешец водопровод 
за милиони. Няма финансиране, договорът си виси. Ще направим опит, има фирми 
извън Смолян, ще направим опит да ги убедим, че няма смисъл тия договори да висят. 
Но така или иначе това не зависи само от нас. Юридически така са сключени 
договорите, че нямат краен срок. Така че това ще остане единствения показател, по 
който Община Смолян няма да отговаря. Времевият график е март 2017 г. – Община 
Смолян няма да бъде в графата „общини за оздравяване”. Това е времевия график. 
Второто, туристическия данък. Беше приет закон, фискално ще бъдат свързани 
хотелите с Общината, с Данъчно и смятам, че това ще реши проблема. Общината сме 
правили комисии, обикаляли са, но в крайна сметка нямаме толкова общински 
служители, които да се занимават само с туристическия данък. Но смятам, че този 
новоприет закон ще реши и този проблем. Съгласен съм моите разходи да бъдат 
намалени не от 10, на 15 %. За общинските служители е по-сложно, защото обемът от 
работа в Общината въпреки, че може населението да намалява, но дейностите са си 
дейности. Даже напротив, след малко ще искаме в една от точките увеличаване на 
хората, работещи в Общината. 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Така. Има ли други предложения? Г-н Кръстанов. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Благодаря, г-жо председател, г-н кмете, госпожи и господа 
кметове, уважаеми гости, колеги общински съветници! Иска ми се да отбележа нещо, 
което според мен е много съществено в случая. Ние се събираме днес и правихме още 
едно обществено обсъждане не защото планът за финансово оздравяване не се 
харесваше на публиката или на общинските съветници. По-важно е да се знае, че той не 
се харесва и не се харесваше и тогава на Министерство на финансите. И затуй 
предполагам г-н Сабрутев изисква да видим каква е кореспонденцията и какви са 
оценките, какво е становището на министъра на финансите или на оторизиран негов 
заместник по проблемите на една от най-закъсалите общини в България. Това от една 
страна. Ние трябва да си дадем ясно сметка, че както предишните един-два пъти ни 
бяха предлагани решения, в които няма конкретни числа и ангажименти за реално 
подпомагане на финансите на Община Смолян, ние нямаше как да подкрепим. И сега 
има много неща, които са подобрени, но има много неща, които реално не са 
завършени по процедурата, изисквана от закона. Един въпрос, г-н кмете, моля ви да 
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отбележите. В този план реално се изключва най-силния лост за финансово 
подпомагане, а именно тук се говори за безлихвения кредит от 5 милиона, при 
положение, че имаме 4 вече от министъра на финансите, бяга се от въпроса за 
облигационния заем, който е 10 милиона за 12 години. И който каквото иска да си 
говори, си е един тежък воденичен камък финансов на шията на Община Смолян. Как 
се вписва в оздравителния план, който обсъждаме, облигационния заем? И ви моля, 
тука има едни понятия, които трябва да се разберем как ги упражняваме. Какво значи 
рефинансиране на съществуващ дълг и какво значи разплащане на просрочени 
вземания? Ако някой не прави точна разлика между едното и другото, едното е банков 
заем, а другото е разплащане по външна услуга, което разплащане е закъсняло във 
времето и е просрочило определените падежни дати. Много ми се иска, когато стане 
дума за това какви реални стъпки се предприемат, за да се покаже не само добра воля, 
но и ресурс да се съберат и от други източници приходи. Да отбележа, че има един 
сравнителен анализ, който показва, че Община Смолян преди 5 години или 6 години е 
имала, стигала до 17 милиона приходи от местни дейности. Това са от продажби. 
Община Смолян е имала един ресурс, който на определения етап е допускал едно по-
мащабно мислене по отношение на обозримото бъдеще и предстоящите задачи, в това 
число чисто инвестиционни разходи. От днешна дата да се правят оценки и това да има 
определена адекватност и стойност, означава да се влезе в онези конкретни финансово 
икономически условия, които са съществували тогава. Общината е стигала до 70 
милиона бюджет. Стигала е до едни огромни числа на приходи от 2007-2013 година 
европейските фондове по отношение на участие в общината, заедно с прословутия 
първи етап на водния цикъл. И трябва да си дадем ясно сметка, че не е проблемът само 
да гледаме назад и да търсим причините, а това, което предложи и г-н Хаджихристев. 
Ние сме го обсъждали, подкрепяме го. Има резерви в събираемостта на местните 
приходи и то съществени резерви. Не бива да смятаме, че ще разчитаме само на 
безлихвени кредити и на това някой да осъзнае, че сме в структурен дефицит и ще се 
налага да ни подпомагат. Когато говоря за структурния дефицит, аз имам предвид едно 
конкретно нещо. Основно задължение на ръководството на Общината е да доказва тази 
теза пред централното правителство. Защото по този начин не правим кой знае какво, 
тръгваме по една много нормална европейска тенденция – по-голяма част от приходите 
да остават в общините и по начина, по който се организира събирането на местните 
приходи, да се събере по-голяма сума, която да реши повече проблеми. Благодаря!  
СЛАВКА КАМЕНОВА: Колеги, призовавам ви да се ограничавате един път по 
същество да вземате дума. Репликите няма ограничения. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Аз ви моля да разграничавате репликите от изказванията. 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Добре, г-н Кръстанов. Само ви моля за стегнато отношение. Г-
н Сабрутев, след това г-н Иванов. 
СТЕФАН САБРУТЕВ: Аз нямам нови въпроси, просто не ми беше отговорено на 
въпроса къде във финансовия план за оздравяване е посочена сумата за цесия и за какво 
ще се използват 5-те милиона. 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Г-н Иванов. 
СТОЯН ИВАНОВ: Аз на г-н Хаджихристев реплика. Повечето от нещата ги подкрепям 
естествено. Аз ги казах в моето изказване по отношение на събираемостта, по 
отношение на огромните вземания от фирми и граждани. Трябва да се задейства 
структурата, за по-висока събираемост. Казах ви за резервите около 900 000 лв. от тези 
два данъка и всички останали. И в продажбата и в разпореждането с общинска 
собственост и работата на общинските предприятия. Искам да изкоментирам само, че 
ние към този момент все още не сме приели структура. Вие знаете какви са заплатите в 
Общината. Те са на минимално ниво и не знам как седят тия хора и работят. По 
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отношение на възнагражденията на общинските съветници, го смятам за популизъм. 
Възнаграждението на общинския съветник е 300 лв. Г-н Хаджихристев предлага 30 %, 
да стане 200 лв. Вижте други общини. Вижте Баните, Мадан, Чепеларе, Златоград, в 
много по-тежко състояние. Да не обиждаме общинските съветници по този начин. Има 
някаква формула възнагражденията да си отиват там в групата на КРОС, фондация ли, 
под някаква друга форма ли ще ги използва, но да не унижаваме общинските 
съветници. Все пак имат ангажименти, все пак ходят непрекъснато, приемни, граждани. 
В Пловдив вземат над 1 000 лв., София – 2 000 лв. Големите градове вземат сериозни 
възнаграждения. Аз пак ви казах, че не това е проблема. Представителните разходи на 
г-н Мелемов – 15 000, ще ги намалим с 10 – 1 500 лв. Абе тука става въпрос за 70 
милиона, които  коментираме. Или за милиони, които плащаме за фирмата за чистота, а 
искаме да унижаваме общинските съветници до това ниво и тука да правим зрелище на 
публиката и на пресата да злоупотребяват с тия популистични предложения. Това имах 
предвид. 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Други? Други изказвания има ли? Г-н Мелемов. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Като отговор да кажа, че наистина събираемостта се опитваме 
да я повишим. Работим с частни съдебни изпълнители, вече има достатъчно в Смолян. 
Всички, които дължат сме ги дали на частните съдебни изпълнители. Те извършват 
своите действия и има резултат от това. Както стана въпрос и за това, че някои 
завидяха, че юристите работят извънредно в Общината. Двама от юристите вече 
напуснаха и то не за друго, намериха си по-добре платена работа естествено. И това е 
проблем във всички общини в България, защото наистина е ниско заплащането на 
общинските служители. Когато натрупат опит и знания, намират и по-добра работа. 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Колеги, има ли други? Г-н Топов. След това г-н Халваджиев. 
(Димитър Кръстанов, от място: Имаме въпроси, чакаме отговори.) 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Момент. Г-н Топов. 
ФИЛИП ТОПОВ: Уважаеми колеги, г-н кмете, г-жо председател! Вземам отношение по 
изключително важната точка от дневния ред. Казвам изключително важната точка, 
защото този оздравителен план не само е необходим, а е наложителен. Ще се върна 
малко във времето, когато беше предложен първият оздравителен план. И тука веднага 
прави чест на г-н Мелемов, че оттегли този оздравителен план и предложението, което 
беше направено. То беше изготвено в една доста така „измислена обстановка” в 
кавички, с доста сериозни юридически пропуски. Дори да кажа малко по-остра дума, г-
н кмета беше подведен с предишната докладна записка. Няма да влизам в подробности. 
И като процедура беше нарушен, и като срокове беше нарушен, и като възможности 
беше нарушен и т. н. Затова казвам, прави чест, че го е оттеглил този план и го е 
доработил. Вземам отношение по нещо конкретно. Г-жо Каменова, преди малко 
казахте, че има неформално съгласуване. Все пак недейте да ме карате да се чувствам 
неудобно в залата. Такъв вид процедура неформално съгласуване… 
СЛАВКА КАМЕНОВА: По закон няма процедура, това беше. По закон няма формална 
процедура. 
ФИЛИП ТОПОВ: За мен не е ясно какво значи. Моля ви да не ме прекъсвате. Затова, за 
да не създаваме впечатление от хората, че някой си е говорил с някой без да е ясно 
какво са си говорили, към въпросите, които са поставени към г-жа Аръчкова, аз 
поставям и следващия въпрос. Г-жо Аръчкова, вие сте голям специалист. Споделете 
тука пред нас общинските съветници с когото направихте това неформално 
съгласуване, в какви параметри, какво беше отношението на конкретното длъжностно 
лице от Министерството на финансите и кой от двата оздравителни плана неформално 
сме съгласували – първия или втория? Иначе, уважаеми колеги, аз апелирам наистина 
да подкрепим този оздравителен план. защо? Защото този оздравителен план е един 
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отворен документ. Той винаги може да бъде допълван и с конкретни мерки, и с 
конкретни действия, но задължително трябва да спазим предвидената в закона 
процедура. Подчертавам процедура. Чета общественото обсъждане. Тука има едно 
много добро предложение от „Нови хоризонти” за добавяне в сайта на Общината един 
може би технически, как да го кажа, допълнителен линк или т. н., защото изискванията 
и на закона, а и на нас съветниците е да има по-голяма отчетност, както твърдят тези 
мероприятия, как се изпълняват тези мерки. Ние сме разписали задължения към кмета 
на три месеца да дава такава отчетност. И това предложение на тези „Нови хоризонти” 
мисля, че е актуално и е добро. За да могат хората, на три месеца така или иначе кметът 
ще се отчита пред нас, да се качват на сайта и да могат да се следят тези неща.  В тази 
връзка колеги, аз наистина ще помоля да подкрепим този оздравителен план, но пак 
казвам, да не се чувствам аз лично неудобно, моля г-жа Аръчкова да каже с кого е 
говорено, кога е говорено и какви са конкретните ангажименти на Министерство на 
финансите и кой от двата плана е съгласуван. 
СЛАВКА КАМЕНОВА: За да няма недоразумения, моята вметка беше, че закона не е 
разписал формална процедура. Г-жо Аръчкова. Благодаря ви, г-н Топов. 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА – зам.-кмет на община Смолян: Уважаеми съветници, уважаема 
г-жо председател, уважаеми г-н кмет, гости и присъстващи кметове в залата! 
Кореспонденцията, която се води с Министерството на финансите не е току само една 
самоцел. Тази кореспонденция се води и е изпратена, г-н Топов, по надлежния ред, с 
изходящи номера от Общинска администрация. Първият вариант на финансовия план 
за оздравяване, който казвате, че е бил подвеждащ, и който не е обсъден и не е 
откоментиран, в същото време на дата 7 август е изпратен първият план. На 9 август е 
изпратено и допълващото от страна на обществено обсъждане, това, което беше 
представено. Имаме становище, че плана е изготвен добре, да бъде попълнен с цифри 
на стр. 3 и увеличението на приходите на страница също 4, да бъде допълнен с цифри 
какво е нашето намерение. Предложението на Министерство на финансите към първия 
план да бъде добавено, а не като добавка и като допълнение да бъде третирано, 
допълненията от общественото обсъждане, от имейла и от предложенията вашите, 
които излезнаха, а да бъде наложено в него, в мярка. По искане на вас, общинските 
съветници, по искане на гражданите на община Смолян, по настояване на г-н Мелемов 
като кмет на община Смолян, самия план за финансово оздравяване беше подложен и в 
подробния анализ. Подробният анализ, който е направен за 5-годишния период от 
време, Министерството на финансите го имат за всяка година с обяснителната записка 
и с подадените отчетни данни. Тъй че на тях и втория екземпляр, втория вид план 
подробния също е изпратен. На 19 август 2016 година е изпратен, на 24 август ние 
имаме и съгласуване с него, като ни е уточнено да се съобразим с това в размера на 
искания безлихвен заем за финансово оздравяване, трябва е съобразен с размера на 
просрочените задължения. Имайте предвид, че имате даден безлихвен кредит, който 
изтича на месец декември 2016 година. Лицето, г-н Топов, с което кореспондира в 
Министерството, това е директор „Дирекция на общини”, отговарящ за община 
Смолян, казва се г-жа Начева. Тя дава напътствията и дава становищата. След като бъде 
приет от Общинския съвет този план, на база решението на Общинския съвет, се 
изпраща допълнително искане. Там вече има на база чл. 130 от Закона изградена 
комисия към Министерство на финансите, която подробно ще разгледа всеки един от 
финансовите планове, исканията за безлихвените кредити и ще преценят на по-късен 
етап, след като излезнат с официални становища, на кого ще бъде разрешен безлихвен 
кредит, на кого ще бъде подпомогнат под формата на публично-инвестиционни 
програми или по някакъв друг начин. Това е решение, което Министерството на 
финансите постфактум ще приеме, след като ние представим наново одобрените всички 



 15

видове план с всичките процедури по искане на безлихвен кредит. Това е допълнителен 
вид документация, която се събира във връзка с искан безлихвен кредит. 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Благодаря ви, г-жо Аръчкова. Други колеги? Г-н Халваджиев, 
извинявайте, дадохте заявка преди малко. Ивайло Халваджиев. 
ИВАЙЛО ХАЛВАДЖИЕВ: Уважаема г-жо председател, уважаеми г-н кмет, колеги, 
кметове и гости! Ще си позволя едно метафорично изказване. Община Смолян е с 
измерена температура, но тя е в следствие на хронично дълго заболяване, от което в 
момента се възстановява. Ако тази температура беше измерена 2011-та година, 
общината сигурно щеше да е в летално състояние. Ако тия критерии от Министерство 
на финансите бяха въведени в началото на 2017 година, за следващата година, 
Общината нямаше да отговаря на тия критерии и нямаше да бъде община във 
финансово затруднение. Следващото, което е, Общината изпитва затруднение в 
плащанията, които са в момента. Това е по кредита. Мисля, че 2014 година, предишния 
мандат на Общинския съвет има решение за теглене на 10 милиона кредит. 2015 година 
преди изборите г-н Мелемов казва, че няма да го тегли преди изборите, за да не е 
предизборно. Сега, ако този кредит беше изтеглен миналата година, Общината нямаше 
да има проблеми с плащанията, които са в момента. Това исках да кажа. 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Благодаря ви, г-н Халваджиев. Има ли други колеги? Г-н 
Аршински. 
САЛИХ АРШИНСКИ: Уважаема г-жо председател, г-н кмет, съветници и кметове! 
Доста неща по този оздравителен план бяха казани, включая и в комисиите, включая и 
на обществените обсъждания, на едното от които присъствах. Искам да кажа, че те за 
мен са лишени от всякаква логика. В смисъл, че просто граждани няма. Няколко 
принципни неща. Финансовото състояние на общината не е функция на определен 
отрязък от време. Финансовото състояние на общината е в следствие на провеждани 
политики на няколко общински ръководства, включая общински съвети във времето 
назад. До колко тези решения, които са вземани тогава са правилни или не, е 
дискусионна тема. Всички си спомняте онзи период във време 2007-2009 г. когато 
страната имаше икономически растеж. Цената на квадратен метър земя в Смолян беше 
стигнала 1 0000 евро. Има такива сделки. Приходите бяха повече. Съвсем логично е 
било общините да работят с по-голям размах. От друга страна обаче всички онези 
стъпки по сключване на договори, които в момента тежат като воденичен камък на 
Община Смолян, няма как да бъдат оправдани. По отношение на намаляване на 
разходите, тук имаше някакви конкретни предложения. Ние по принцип сме 
привърженици на тезата, че финансово оздравяване се извършва не само с намаляване 
на разходи, а когато се търси увеличаване на приходи. Тъй като парите имат едно 
основно качество, всички го знаете много добре в личните си бюджети – те никога не 
стигат. С колкото и пари да разполага един човек или едно юридическо лице, или една 
община, или една държава, те никога не стигат. Въпросът е обаче как да увеличим 
приходите и как да намалим не онези текущи разходи, а да намалим принципните 
течове на пари. Когато говоря за течове на пари, Консорциум „Светлина” е един 
образец за теч на пари. Когато говорим за определени дейности по сметосъбиране, това 
е теч на пари. Когато говорим за изплащане на лихви или за изплащане на различни 
финансови суми по онези безобразия в общински дружества, или дружества, в които 
общината участва, но няма дивидент, а има загуби, това е принципен теч на пари. Да 
говорим да намалим заплатата на общинска администрация е меко казано глупост, с 
главно „Г”. Познавайки една част от администрацията и знаейки техния капацитет, аз 
се чудя как стоят на работа.  
(Прекъсване на ел. захранване в сградата на Община Смолян, но заседанието 
продължава при включен UPS.) 
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САЛИХ АРШИНСКИ: Можем и без микрофон. Един добър специалист, колеги, било 
то юрист или инженер, не може да работи за 600 лв. Той веднага ще си потърси и ще си 
намери работа. От тази гледна точка мисля, че предложение от порядъка на намаляване 
на представителни на Общински съвет или на кмет, или заплати на общински 
съветници, е не само лишено от логика, според мен  не е въобще тема за дискусия. 
Накрая, ще приключа със следния призив. Знам, че финансовото състояние на 
Общината е прекрасна тема за правене на политика. Този, който участва в 
управлението ще обяснява, че виновни са само тези преди нас, този който е в опозиция 
ще обяснява как нещата отиват към по-зле. Аз предлагам да изберем средния път. Да не 
търсим толкова политическа изява, колкото да видим там къде сме сбъркали във 
времето назад. Да не допускаме тези грешки, да отстраним тези проблеми, които имаме 
в момента, защото и след мандата на този Общински съвет, Община Смолян ще я има, 
гражданите ще ги има, но от нашите действия и поведение зависи дали те ще имат 
възможност да живеят в една по-добра община или не. И ако г-н Асенов, Кирил Асенов 
ми позволи да го цитирам, той имаше една хубава мисъл - Да променим бульона на 
обкръжаващата ни среда. Благодаря ви.  
СЛАВКА КАМЕНОВА: Колеги, благодаря ви! 10 минути почивка. Преместваме 
заседанието в 247 зала. Работа ще продължим в 247 зала. 
(Присъстващите в залата започнаха да излизат, но ел. захранването беше 
възстановено и заседанието продължи при нормални условия.) 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Забележка. Записът не е прекъсван, UPS-а е поддържал записа. 
Продължаваме колеги нормална работа за сега. При последващо прекъсване, г-жо 
Аръчкова, да помоля да се види имаме ли възможност за генератор. Колеги, 
продължаваме работа. Почивката беше евентуално да се преместим в 247 зала. 
Продължаваме тук. Моля ви за оперативност. Само преди да обобщя и да приключим 
разискванията, искам да обобщя постъпилите предложения. Колеги, моля ви да 
продължим. Колеги, продължаваме работа. Преди да прекратим разискванията, някой 
друг ще взема ли отношение? Г-жа Гаджева първо. 
ЕКАТЕРИНА ГАДЖЕВА: Уважаема г-жо председател, уважаеми г-н кмет, кметове на 
населени места, колеги съветници! Аз ще си позволя едно нефинансово изказване, тъй 
като не съм финансист и малко от частното, което слушаме до момента по общия 
аспект. Всички знаем, след измерването на температурата, както няколко пъти беше 
казано метафорично, какъв е резултата. Извън Община Смолян, всички знаем и къде са 
общините от областта. От 10 общини попадащи в област Смолян, 8 са за оздравителен 
план. Тук не са само Златоград и Борино, може и да бъркам, ще ме поправите, ако е 
така. Тези общини, всички се управляват от различни кметове, имат различно 
наследство и са от различни политически партии. Кое е общото? Мисля, че от много 
време говорим, че областта като цяло е в тежко състояние. Мисля, че и дори г-н 
Кръстанов като областен управител би трябвало да подкрепи, тъй като правихме 
целенасочена държавна политика от доста време за подпомагане на такива 
необлагодетелствани райони. Задаваме ли си въпроса: Ние ли сме най-лошата област с 
най-лошите общини? Тука не става въпрос за един и същи кмет и за една и съща 
финансова дисциплина. Включително и не за едно и също наследство. Въпреки, че и 
наследството е общо, тъй като говорих с кмета на Мадан. Там също тежи „Титан”, 
договорът също е стар. Така че има доста общи неща извън частния случай, за поетите 
ангажименти. Общото е много и това е необлагодетелствания район. Това е липсата на 
транспорт, липсата на добър климат в такива трудни райони. И лично аз, без да съм 
финансист и политик, приемам това, което се случва като комплимент от 
правителството за нашата област. Това е една възможност такива по-затруднени 
общини в необлагодетелствани райони да могат да се подпомогнат и да изплуват грубо 
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казано. Това чувам от всички кметове на населени места, с които се срещам, тъй като 
работата ми предразполага такива срещи. И това, което хората не могат да разберат е 
защо се притесняваме или се чудим дали финансовия план ще бъде гласуван. Защото 
всички го схващат като спасителен пояс. Такива изказвания съм чувала в неформални 
разговори от доста представители в Съвета. Че трябва да се търсят всякак 
възможностите да може да бъдат покрити задълженията с механизмите, които 
Министерството на финансите позволява. А какъв по-хубав механизъм от безлихвения 
заем? На фона на всичките останали задължения. Всичко останало приемам, че е 
правене на политика. Нека извън правенето на политика и дивидентите, да можем да 
мислим и за населението, и за района, и да се възползваме от това, което 
правителството се стреми да ни предостави. На нас и на останалите общини от 
областта. Лично аз, това включване в оздравителния план на тези общини, много ми 
прилича, г-н Кръстанов, на ВОМР, където затруднени общини съвместно да дърпат 
фондове, за да могат да се случват нещата. Тук не са фондове, това не се случи до край, 
но това е механизъм да подсилим малко нашата икономика в тези общини. Което пък 
косвено ще помогне и на събираемост и на всичко. Когато фирмите са 
платежоспособни, когато се завърти икономическия механизъм, вероятно и 
събираемостта ще се покачи по естествен път. А относно представителните разходи, 
наистина това е икономика чрез икономия никога не е давала най-добри резултати, тъй 
като 15 000 годишно, това са кафетата на гостите, на посланиците, това е посрещането 
на делегации. Можем да ги отрежем, но когато отрежем като правим икономиката с 
мизерия, обикновено последствията не са това, което очакваме. И си спомням, че 
навремето когато коментирахме заплатите, и специално заплатата на кмета, имаше 
становища, че тя трябва да бъде значително по-висока и да бъде на тавана, защото 
колкото по-високо е възнаграждението, толкова по-независим е човекът, който 
получава това възнаграждение. Така че да намалим 1 000 лв. за кафе и да ги търсим от 
друго място, за да посрещнем гостите, според мен не ни решава глобално въпросите. 
Молбата ми е, нека докато правим политика, да бъдем и отговорни граждани, защото 
затова се заклехме в началото, когато станахме съветници. Благодаря! 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Г-жа Чолакова. 
(Димитър Кръстанов, от място: Реплика.) 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Г-жо Чолакова, изчакайте секунда. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Благодаря ви, г-жо председател! Една много кратка реплика. 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Реплика на г-н Кръстанов. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: На колежката, тъй като беше споменато моето име. Отново 
искам да подчертая, че елементите, в които стана в българския бюджет ВОМР – водено 
от общността местно развитие, също дават възможност на общини като Смолян, в 
които практически не действа Оперативна програма „Развитие на селските райони”, да 
търси възможности допълнителни. Но искам да кажа и друго. За вниманието на 
централното правителство върху райони като Смолян, който единствен отговаря на 
четирите критерии и това е публичната инвестиционна програма. Да не забравяме, че за 
година и нещо, правителството на Орешарски отпусна специално по този ред 
22 800 000, от които 6 800 000 за Община Смолян. Това е басейна, спортната зала, 
стария стадион и асфалтиранията в няколкото села за 1 800 000 – 6-7 села. Така че 
остава този път, по този път да се работи и пак ще кажа, това зависи, г-н кмете, вие си 
гледате на някъде, ама това от вас зависи, не от друг. 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Г-жа Анита Чолакова. 
АНИТА ЧОЛАКОВА: И аз към г-н Хаджихристев. Преди два месеца присъствах на 
един тридневен форум на финансистите в Пампорово. 500 финансиста от България се 
бяха събрали на едно място и се обединиха около тезата, че с този Закон за публичните 
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финанси и промените в него, всъщност и резултатите, които излезнаха след това, 
всъщност температурата е била премерена със счупен термометър. Един пример беше 
даден там, пък аз ще дам втори. Една от най-добрите общини в България – Бургас, беше 
посочена като проблемна, а всички знаят, че не е проблемна. Аз бих посочила друг 
пример с Мадан. Мадан завърши миналата година с 0 лева задължения. Познавате ли 
друга такава община в нашата област? Аз мисля, че няма. Но те завършиха с 0 лева 
задължения и са в групата „финансови общини под наблюдение”. Така че наистина има 
нещо сгрешено. Във времето сигурно ще стане ясно какво точно е сгрешено. Има нещо, 
не го знам точно какво е. 
(Димитър Кръстанов, от място: Нали затова говорим от одеве?.) 
АНИТА ЧОЛАКОВА: Всички знаете, че с промените в Закона за публичните финанси 
от началото на тази година, Община Смолян влезе в категорията общини, които имат 
нужда от план за финансово оздравяване, тъй като не изпълнява 4 от 6-те критерия за 
стабилност. За да проследим тенденциите и направим верни изводи, е добре да 
проверим как би изглеждала Община Смолян към 2011 година, ако наложим сега 
действащите критерии към първия мандат на Мелемов. Целта на това занятие е не само 
да установим за пореден път, че нищо не започва от днес, а да видим дали е правилна 
посоката, в която върви сегашното ръководство. Една от справките, публикувана в 
плана за финансово оздравяване показва, че към 2011година Общината не е 
изпълнявала 6 от 6-те критерия за финансова стабилност. Първото подобрение е през 
2013-та, когато съотношението на плащанията по дълга към средногодишния размер на 
изравнителната субсидия и собствените приходи пада на половина – от 15,3 на 7,6 %. 
Второто подобрение е през 2014-та година, когато бюджетното салдо за пръв път става 
положителна величина. Третото е от края на юни месец тази година, когато наличните 
задължения за разходи падат под 15 % от средногодишния размер на разходите за 
последните четири години. Подобрен е и още един критерий – събираемостта на 
приходите е увеличена на 66,5 % при норма 66 %. Към настоящият момент имаме 
проблем с два от показателите. Първият е с просрочените задължения. Свалени са от 4 
на 3 милиона, но все още са 9,3 % от отчетените през последната година разходи. 
Трябва да се стопят до 5 %. Вторият проблем е с размера на поетите ангажименти по 
договори. Той трябва да е под 50 % от средногодишния размер на разходите за 
последните четири години, а ние далеч преди 2011 година и до сега, постоянно сме с 
над 200 % поети ангажименти. Ако до края на тази година успеем да погасим част от 
просрочията и ги свалим под 5 %, ще остане само един показател, на който Общината 
не отговаря. Това е с поетите ангажименти. Но там проблемът е доста сложен. 
Предполагам, че всички вече го знаете. Нормата би могла да се постигне може би след 
2-3 мандата. И за да вкараме в норма просрочията, трябва да поискаме всъщност 
безлихвен кредит. С тази стъпка Община Смолян би отпаднала като община под пряко 
наблюдение и очакваме кметът догодина през март месец да ни докладва, че нямаме 
нужда от следващ план за финансово оздравяване, така че всъщност утре започва от 
днес. Благодаря за вниманието! СЛАВКА КАМЕНОВА: Да се ориентираме към 
приключване колеги, моля ви! Г-н Хаджихристев, реплика. 
КИРИЛ ХАДЖИХРИСТЕВ: Реплика, тъй като беше споменато моето име. 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Не се чувствайте задължени всички все пак.  
КИРИЛ ХАДЖИХРИСТЕВ: Аз съм задължен, защото е споменато от дама все пак. 
Затова съм задължен да й отговоря. 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Извинете. 
КИРИЛ ХАДЖИХРИСТЕВ: Г-жа Чолакова каза, че била на това събиране на 
финансистите. Там наистина даже наградиха и нашия финансист на Общината. След 
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една седмица обаче се случи нещо друго. И не че нещо е сбъркано. Малко е по-сложно 
за вас това нещо да го разберете. 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Г-н Асенов. 
КИРИЛ АСЕНОВ: Уважаема г-жо председател, уважаеми колеги и гости! Нашият 
случай е много интересен. От както аз съм общински съветник, съм апелиран да 
гласувам дълг повече от 12 милиона. Нов дълг, в тази зала. Поискано е под различни 
форми с различни докладни да подкрепя като общински съветник вземането на нов 
дълг от повече от 12 милиона. Преди да стана общински съветник, във вестник 
„Капитал” имаше една статия точно преди общинските избори, в която се твърдеше, че 
нашата община има повече от 70 милиона дълг. Съвсем груба бакалска сметка, 12 
милиона от 70 милиона са нещо от порядъка на около 20 %. 
(Отново прекъсване на ел. захранването.) 
(Михаил Генчев, от място: Някой трябва да се обади в Енергото, че има сесия и 
Енергото да не правят експерименти, ама няма кой.) 
(Филип Топов, от място: Трябва да преценим, че не може да се записва този 
протокол. 
(Мони Иванов – озвучител: Записът продължава.) 
КИРИЛ АСЕНОВ: Това, което искам да довърша само, ако е възможно. Няма нужда от 
микрофон. 
(Димитър Кръстанов, от място: Записът продължава, нека да говори.) 
(Михаил Генчев: Токът ще дойде, какво сега да се местим?) 
КИРИЛ АСЕНОВ: Ако не ме прекъсвате, ще бъда много кратък и ще свърша много 
бързо. Голямата трагедия на нашата община не е в това, че ние трябва да изтеглим 12 
милиона, за да оцеляваме. Ясно е, че това се налага. Кметът и неговата администрация 
имат нужда от това. Голямата трагедия е, че за нито един лев от тези, които са 
изтеглени до момента, не се гледа като инвестиция, която като вложим в нещо, ще 
получим някакви приходи, които ще ни извадят от дупката, в която ние пропадаме 
постоянно.  
(Ел. захранването в залата беше възстановено.) 
КИРИЛ АСЕНОВ: Аз не знам вие дали сте чули, аз съм отсъствал от две сесии мисля 
или от три, до момента някой да ви говори за визия за развитие на този град? Примерно 
кметът или неговата администрация да са решили да обновят нашия музей и да го 
направят най-модерният интерактивен музей примерно в Източна Европа. Така че като 
в най-добрите времена, когато са идвали по 200 000 туристи в Смолян и са осигурявали 
200 000 нощувки в нашия град, да дойдат едни хора, които да изхарчат пари за един 
обяд, за една вечеря, за една нощувка и да измислим начин, по който да си върнем 
парите чрез курортните такси примерно или нещо друго. Голямата драма е в това, че 
ние говорим за някакво кърпене на положението през цялото време. И цялото ми 
същество се бунтува срещу това, защото то не води до нищо положително. Ние сме 
като едно семейство, което е затънало в дългове и вярва и изповядва религията, че 
задълбочаването на дълговете и увеличаването им, ще доведе до някакво решение. Аз 
съм сигурен, че и в края на този мандат на това управление, ако продължи да води по 
този начин общината напред, дупката ще бъде безкрайно голяма и тя ще бъде 
незапълнима с местните приходи от вида, в който те са в момента. И апелирам за 
пореден път да се говори за визия. Тази зала да бъде място, където да се обменят идеи, 
да се споделят виждания и да се правят неща, които да доведат до повече приходи в 
нашата община. Говорихме за една станция, която да преработва отпадъците, по-скоро 
полимерите на град Смолян. Аз не можах да убедя никой от тази зала, че това е 
възможно. Много по-лесно ми се оказа да го направя и да го покажа, че е възможно. 
Използвах и медиите, за да ви го покажа. Не защото страшно мога аз. Просто това беше 
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един пример, в който нещо, което ние не направихме, някой изолиран частник може да 
го направи в следващия момент и то работи. Какво ни пречеше да си отделяме 
пластмасите в нашата община, да си ги преработваме и да ги продаваме като суровина? 
Щяхме да изглеждаме като един шейх, който си има петролен кладенец в двора, защото 
всички полимери се правят от петрол. Но никой не обърна внимание на това. Всички по 
някакъв начин акцентираха върху това, как видиш ли има някаква опозиция, която 
въпреки всичко се опитва да е против и някакви добри хора, които се опитват да вземат 
дълг. Нищо добро няма в това да вземеш повече дълг и да задължиш една община и 
едно общество с повече заеми. Както г-н Аршински спомена, бульонът на средата е 
най-важното нещо, а ние нищо не правим за този бульон. Така че аз ви насочвам 
вниманието в посока, като изтегляме кредити, нека да са дори и по-големи от 5 
милиона. Нека да имаме визия за какво ще ги похарчим и като ги вложим, как те ще 
върнат пари. Благодаря ви за вниманието!  
СЛАВКА КАМЕНОВА: Г-н Сабрутев, реплика. 
СТЕФАН САБРУТЕВ: Не е реплика. Аз само искам да кажа, че в плана за финансово 
оздравяване има една грешка. Тъй като на няколко пъти питам и не получавам отговор, 
аз ще ви посоча къде е грешката, пък ако нещо бъркам, да ме поправите. Така ще ми 
отговорите и на въпроса. Никъде не виждам 3 162 000 от цесията. Моето виждане е, 
като човек, който не разбира много от финанси, но все пак управлява някакви такива, 
че в таблица 6 – показатели на Община Смолян, чл. 30а от ЗПФ, в колоната, където 
пише просрочени задължения, трябва да промените цифрата, за да бъде вярна. Иначе 
ще подведем Министерството на финансите. И тя трябва от 4 114 000 или долната 
цифра, която предполагам е към момента, в скоби, да се добави 3 162 000 и когато ги 
добавите, ще разберете, че процентът, който г-н Мелемов говори, че март месец ще 
бъде покрит, просто няма да се случи. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Ще си говорим март месец. 
СТЕФАН САБРУТЕВ: Искам да попитам, ако не се изпълни това март месец, какви 
мерки ще предприемете вие, г-н Мелемов? 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Отговарям – ще се изпълни. И тук искам да кажа, че гледам 
общественото обсъждане – 18 страници. То е един диалог между Венера Аръчкова и 
Стефан Сабрутев, тук-таме Михаил Генчев се намесва. Е, значи 17 страници не сте 
разбрали, пак задавате въпроси. 
СТЕФАН САБРУТЕВ: Не, тази цифра е скрита, г-н Мелемов. Тази цифра е скрита. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: В Министерството на финансите няма скрито. Всеки месец 
даваме отчети. 
СТЕФАН САБРУТЕВ: Кажете къде е точно, в коя таблица е посочена цифрата? 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: 18 страници щом не сте... Толкова цифри има в цялото 
обсъждане и пак. 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Колеги, има ли други изказвания, разисквания? Преди да 
приключим разискванията, ще ви помоля, ще ви зачета постъпилите предложения, 
които ще подложа на гласуване. Само с една молба към г-н Хаджихристев да 
преосмисли предложението за намаляване заплатите на общинските съветници, тъй 
като откровено противоречи на правилника. Чл. 18, ал. 4 от Правилника, който сме 
приели, определя 70 % от средната заплата на Общинска администрация. На практика 
г-н Хаджихристев нямам нищо против вашето предложение, обаче по-скоро 
предложение за промяна на правилника. Ако на този етап го подложа на гласуване, то 
ще влезнем в противоречие. Г-н Хаджихристев направи в два раздела предложения. По 
отношение събираемостта, на практика това предложение допълва мотивната част в 
плана. Съвсем така, според мен, точно е направено. То е в унисон и с предложението, 
което е направила Общинска администрация да се положат усилия за доброволно 
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събиране на просрочени задължения. Г-н Хаджихристев предлага 4 месеца и да се 
направи един анализ на задълженията по отношение на туристическия данък. Това е 
едната група предложения. И другото предложение – частта за разходите. Г-н Мелемов 
прие 15 процента да бъдат намалени разходите представителните, също от страна на 
Общинския съвет не възразявам да се намалят 15 %. Те са 5 000 лв., с 15 % да се 
намалят представителните разходи на Общинския съвет. И последното предложение 
беше да се намали щатната численост с 10 % на Общинска администрация. Г-н Топов 
направи едно предложение на база общественото обсъждане. На интернет страницата 
на Община Смолян да се публикува информация текуща за изпълнение на мерките по 
оздравителния план. 
(Филип Топов, от място: Може ли да взема думата?) 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Разбира се, ние сме фаза на обсъждане, на разисквания. 
ФИЛИП ТОПОВ: Това предложение е направено от „Нови хоризонти” и аз ще помоля 
наистина като отделно решение да го направим. 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Да, ще го подложа. 
ФИЛИП ТОПОВ: Да го формулираме така – на сайта на Общината да се  публикува 
освен изпълнението на оздравителния план и тримесечните отчети на кмета по 
неговото изпълнение. 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Добре. 
ФИЛИП ТОПОВ: То фактически така е по закон.  
СЛАВКА КАМЕНОВА: Има ли колеги други предложения? Не бяха направени. 
ФИЛИП ТОПОВ: Кметът така или иначе ще трябва да ги пред нас тези отчети, защо да 
не ги публикуваме и на сайта? Още повече, че това е част от общественото обсъждане.  
СЛАВКА КАМЕНОВА: Чудесно. Г-н Хаджихристев, по отношение предложението за 
промяна на правилника? Ще го оттелите ли като гласуване? 
КИРИЛ ХАДЖИХРИСТЕВ: Правилникът е гласуван от всичките нас 29. 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Процедурата е за промяна на правилника, нормативен акт. 
Върви обществено обсъждане, съвсем друга е процедурата. Не можем да го гласуваме... 
КИРИЛ ХАДЖИХРИСТЕВ: В такъв случай аз съм общински съветник, мога да давам 
предложения. Вие от тука нататък си следвайте пътеката, по която трябва да мине това 
предложение. 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Добре. Направих колеги, тази забележка в хода на гласуването. 
Разбрах. Ако няма други предложения, моля да прекратим разискванията с вдигане на 
ръка. Който е „за”, моля да гласува. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА” – 25, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0.  
СЛАВКА КАМЕНОВА: С 25 гласа „за”, без „против” и „въздържали се”, прекратявам 
разискванията. Подлагам на гласуване първо предложенията г-н Хаджихристев. По 
отношение на събираемостта, то е едно предложението. В 4-месечен срок, касаещ 
времевия график, да се положат усилия, да се вземат мерки за доброволно събиране, 
след което да се пристъпи... няма да го коментираме. 
КИРИЛ ХАДЖИХРИСТЕВ: 4-месечен гратисен период за тези длъжници, след това 
веднага да се предприемат действия. 
СЛАВКА КАМЕНОВА: И по отношение на туристическия данък предложението така, 
както го формулирахте. Който е съгласен да се подкрепи това предложение, моля да 
гласува. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА” – 25, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0.  
СЛАВКА КАМЕНОВА: 25 гласа „за”, без „против” и „въздържали се”.Приема се 
предложението на г-н Хаджихристев в частта касаеща събираемостта като елемент от 
мерките на оздравителния план. По отношение частта за разходите. Предложенията за 
разходите няма да ги подлагаме на гласуване, за представителните разходи. 



 22

Предложението да се намалят с 30 % възнагражденията на общинските съветници, пак 
ви казвам колеги, това е предложение за изменение на правилника. Който е съгласен да 
се подкрепи сега в зала, моля да гласува. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА” – 8, „ПРОТИВ” – 10, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 5.  
СЛАВКА КАМЕНОВА: 8 „за”, 10 „против”, 5 „въздържали се”, не се приема това 
предложение. Предложение за намаляване с 10 % щатната численост на Общинска 
администрация като цяло, без да се уточни. Който е съгласен да се подкрепи това 
предложение, моля да гласува. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА” – 9, „ПРОТИВ” – 12, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 3.  
СЛАВКА КАМЕНОВА: С 9 „за”, 12 „против”, 3 „въздържали се”, не се приема 
предложението. Подлагам на гласуване предложението на г-н Топов така, както го 
формулира, за информационната прозрачност на оздравителния план. Който е съгласен, 
моля да гласува. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА” – 24, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 1.  
СЛАВКА КАМЕНОВА: 24 „за”, 1 „въздържал се”, предложението на г-н Топов се 
приема. Няма други предложения направени в хода на разискванията. Поименен вот, 
колеги, за подкрепа на оздравителния план. 

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

1. Анита Чолакова     – „за” 
2. Антон Тодоров      – „за” 
3. Валентин Кюлхански    – „въздържал се” 
4. Валентин Цолов     – „въздържал се” 
5. Данчо Киряков     – отсъства 
6. Димитър Кръстанов    – „въздържал се” 
7. Димитър Николов    – „за” 
8. Екатерина Гаджева    – „за” 
9. Елисавета Лободова    – „въздържала се” 
10. Ивайло Халваджиев    – „за” 
11.  Иван Пищалов     – „въздържал се” 
12.  Илия Томов     – „въздържал се” 
13.  Кирил Асенов     – „въздържал се” 
14.  Кирил Хаджихристев    – „въздържал се” 
15.  Коста Начев     – отсъства 
16.  Костадин Василев    – „за” 
17.  Мария Семерджиева    – „за” 
18.  Марияна Методиева    – отсъства 
19.  Милен Журналов    – „за” 
20.  Милен Пачелиев    – отсъства 
21.  Михаил Генчев    – „въздържал се” 
22.  Михаил Гунчев     – „за” 
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? 
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(Виолета Бояджиева: 15 „за”, „ против” 1, „ въздържали се” 9.) 
СЛАВКА КАМЕНОВА: След поименния вот, с 15 гласа „за”, 1 „против”, 9 
„въздържали се”, приема се решението по т. 2. 
 

Общинският съвет на основание чл. 21, ал.1, т. 23 от ЗМСМА и чл.130д, ал.4 и 5 
от Закона за публичните финанси прие 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

№ 244 
 

1. Определя едногодишен срок на процедурата по финансово оздравяване на 
Община Смолян.  

2. Приема План за финансово оздравяване на  Община Смолян / съгласно 
приложението, вкл. и допълнението към него  – неразделна част от настоящото 
решение/. 

3. Възлага на кмета на общината да направи искане до министъра на финансите 
за временен безлихвен заем от централния бюджет в размер на 5 000 000  /пет милиона/ 
лева. 

4. На интернет страницата на Общината да се  публикува приетия оздравителен 
план, както и тримесечните отчети на кмета по неговото изпълнение. 
 
 
ПО ТРЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Одобряване на промени в 
актуализираната средносрочна бюджетна прогноза за периода 2017 – 2019 година 
на Община Смолян. 

Докладва: Николай Мелемов – кмет на Община Смолян 
 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Съгласно указания на Министерство на финансите и 
изскванията на Закона за публичните финанси, актуализираната бюджетна прогноза за 
периода 2017-2019, в частта за местни дейности на Общината, следва да бъде одобрена 
от Общински съвет. При разработването и актуализирането на промените в прогнозата 
са взети предвид насоките и изпратените указания на Министерство на финансите, 
действащата нормативна база и поетите ангажименти от общината. Предлагам на 
вашето внимание решение за одобряване промените в бюджетната прогноза. 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Колеги, от комисиите няма постъпило становище. Само една 
забележка за протокола и за самото решение, при номерацията на диспозитива на 
решението е допусната тафтология на т. 2, така че ще бъде 1, 2, 3 и 4 точки. Това само 
за прецизност. Има ли предложения колеги, разисквания по прогнозата? Тя беше 
предмет на обсъждане. Г-н Иванов. 
СТОЯН ИВАНОВ: Все пак е бюджетна прогноза. Комисията по бюджет и финанси 
подкрепи. За разлика от други години, когато всяка година се предлагат такива 
бюджетни прогнози, те винаги са много завишени, тази е изключително обективна и се 
опира на отчетните данни от предходните 4-5 години. Приветствам тази инициатива. 
Тука само колебания по отношение на приходите от продажби на общинска 
собственост, които трите години си вървят по 10 милиона лева. Дано да ги осъществим. 
Дай Боже! Няма да имаме нужда от оздравителни планове, няма да имаме нужда от 
заеми и т. н. Предлагам да се подкрепи докладната. 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Проверка на кворума. 
(Виолета Бояджиева: 19 общински съветници присъстват в залата.) 
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СЛАВКА КАМЕНОВА: Няма постъпили възражения, няма постъпили становища. По 
прогнозата, както уточнихте, г-жо Аръчкова, тя касае само местните дейности, нали 
така? 
(Венера Аръчкова, от място: Да.) 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Да. Ако няма други разисквания, 19 общински съветници са в 
залата, моля да прекратим разискванията.  
ГЛАСУВАХА: „ЗА” – 19, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0.  
СЛАВКА КАМЕНОВА: Прекратяваме разискванията. Поименен вот на проекта за 
решение. 
 

Поименно гласуване на проекта за решение по т. 3 от дневния ред: 
1. Анита Чолакова     – „за” 
2. Антон Тодоров      – „за” 
3. Валентин Кюлхански    – „въздържал се” 
4. Валентин Цолов     – „въздържал се” 
5. Данчо Киряков     – отсъства 
6. Димитър Кръстанов    – „въздържал се” 
7. Димитър Николов    – „за” 
8. Екатерина Гаджева    – „за” 
9. Елисавета Лободова    – „въздържала се” 
10. Ивайло Халваджиев    – „за” 
11.  Иван Пищалов     – „въздържал се” 
12.  Илия Томов     – „въздържал се” 
13.  Кирил Асенов     – „въздържал се” 
14.  Кирил Хаджихристев    – отсъства 
15.  Коста Начев     – отсъства 
16.  Костадин Василев    – „за” 
17.  Мария Семерджиева    – „за” 
18.  Марияна Методиева    – отсъства 
19.  Милен Журналов    – „за” 
20.  Милен Пачелиев    – отсъства 
21.  Михаил Генчев    – отсъства 
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    – отсъства 

 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Резултат? 
(Виолета Бояджиева: 14 „за”, „ против” няма, „ въздържали се” 7.) 
СЛАВКА КАМЕНОВА: С 14 гласа „за”, „ против” няма, 7 „въздържали се”, не  се 
приема решението. 
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Общинският съвет поради неизпълнено условие на чл. 27, ал. 4 от Закона за 
местното самоуправление и местната администрация прие 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

№ 245 
 

Не приема  предложението относно одобряване на промени в актуализираната 
средносрочна бюджетна прогноза за периода 2017 – 2019 година на Община Смолян. 
 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Преди да продължим с 4-та точка – плувния басейн, 10 минути 
почивка. 
 

* * * * * 
 
 
(След почивката). 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Г-жо Бояджиева, проверка на кворума. 
(Виолета Бояджиева: 21 общински съветника присъстват в залата.) 
СЛАВКА КАМЕНОВА: 21 общински съветници. Продължваме работа с разглеждане 
на т. 4 от дневния ред. 
 
ПО ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Предстоящо откриване на Пплувен 
басейн – гр. Смолян и необходимост от назначаване на служители. 

Докладва: Николай Мелемов – кмет на Община Смолян 
 
СЛАВКА КАМЕНОВА: На комисиите не са направени предложения. Дадено е 
положително становище от всички комисии. Г-н Мелемов, кметът като вносител? Няма 
да добавяте. Откривам дискусия. Дискусия, колеги, по т. 4. Има ли предложения? 
Становища? Ако няма, моля да гласуваме прекратяване на разискванията по т. 4.  
ГЛАСУВАХА: „ЗА” – 20, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0.  
СЛАВКА КАМЕНОВА: Прекратяваме разискванията. Поименен вот по проекта за 
решение. 
 

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

 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Резултат? 
(Виолета Бояджиева: 16 „за”, „ против” няма, „ въздържали се” 5.) 
СЛАВКА КАМЕНОВА: 16 гласа „за”, „ против” няма, „въздържали се” 5. Решението по 
т. 4 се приема. 
 

Общинският съвет на основание чл. 21, ал. 1, т. 2 и т. 6 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация и  чл.60 от Административнопроцесуалния 
кодекс прие 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

№ 246 
 

1. Да се увеличи щатната численост на звено „Управление и стопанисване на 
спортна и туристическа инфраструктура“ с 10 /десет/ щатни бройки – изпълнители. 

2. Допуска предварително изпълнение на решението на основание чл. 60 от 
Административнопроцесуалния кодекс. 
 
ПО ПЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Приемане на Наредба за записване, 
отписване и преместване на децата в общинските детски градини на територията 
на Община Смолян. 

Докладва: Николай Мелемов – кмет на Община Смолян 
 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Има постъпило становище от Комисията по законност, 
Правната комисия. Зачитам колеги предложенията.  
(Михаил Генчев разговаря с Димитър Кръстанов.) 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Може ли да се изслушваме, г-н Генчев? Да ви изчакам? 
(Димитър Кръстанов, от място: Обяснение на отрицателен вот.) 
СЛАВКА КАМЕНОВА: На вас? На ухо? Чудесно. Ще го споделите ли в залата? 
(Димитър Кръстанов, от място: Веднага.) 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Ама вие дадохте положителен вот. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Мога да ви споделя отрицателния вот на колегите. 
(От залата: Нямаше отрицателен вот.) 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Как да нямаше? 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Това отклонение беше почти лирично. Колеги, чета ви 
предложенията на Комисията по законност. Чл. 12, ал. 1 да се редактира по следния 
начин, да придобие следния вид: „Записването на децата в общинските детски градини 
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се извършва по общ ред и при съобразяване на следните основни критерии.” Тука е 
заменено предложението да бъдат задължителни. Колегите, които са дали това гъвкаво 
предложение, което е по-приложимо, така да се каже. И след т. 4, ал. 2: „С решение на 
Педагогическия съвет на детската градина могат да се приемат и други допълнителни 
критерии за записване на децата, отговарящи на стандарта за физическата среда и 
информационното и библиотечното осигуряване на детските градини, училищата и 
центровете за подкрепа на личностно развитие.” Това са предложенията на комисията. 
Г-н Мелемов като вносител ги приема. Откривам дискусия. Има ли други 
предложения? Да, г-н Аршински. 
САЛИХ АРШИНСКИ: Уважаема г-жо председател! Като член на тази комисия и тъй 
като тези промени бяха дискутирани по наше предложение и на г-н Николов, който 
също участва, едно кратко разяснение. По чл. 12, ал. 1, т. 1 и 2, които са предмет на 
тази дискусия, първоначалното становище, което изразихме е, че  критерии „настоящ 
адрес по местожителство в района на детската градина” и втори критерий „месторабота 
на родителите”, първо имат дискриминационен характер от гледна точка, че подобно 
нещо има съдебна практика и то е отхвърлено. Тъй като от г-жа Семерджиева като 
специалист в областта разбрахме, че голяма част от критериите на новия Закон за 
народна просвета или както е точното му наименование... 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Стандартите. 
САЛИХ АРШИНСКИ: Стандартите все още не са излезли, приехме този консенсусен 
вариант, който в момента предлага комисията с идеята, че когато излезнат всички 
стандарти, ако този критерий бъде приет по стандарт и не бъде обявен за 
противозаконен, тъй като пак казвам, има съдебна практика, ще променим тази 
наредба. Ако обаче в стандарта го няма, то тогава пак ще има промяна в посока на 
премахване на тези два критерия. И последното, което е. Тези два критерия колеги, съм 
наясно че са по искане на директорите или на управленията на целодневните детски 
заведения, за да си решат проблема с наплива, само че истината е, че определени детски 
заведения работят добре и всеки един родител иска да запише там децата си, а други 
детски заведения нямат явно добър мениджмънт и родителите не искат да запишат там 
децата си. По-скоро проблемът е общинска администрация да види защо родителите 
искат да запишат децата си в една детска градина, а бягат от друга, която е по-близка до 
тях. И второто нещо. Тези колеги, в интерес на истината са много лесно заобиколими. 
Когато човек иска да запише детето си в детската градина „Х”, а живее много далеч, 
просто хората ходят и си сменят адресите по лични карти, за да живеят по-близо до 
детската градина и да отговарят на този критерий. И последната промяна, която даваше 
право на педадогическите съвети да определят критерии по техни усмотрения, не 
смятам, че общинските съветници и като цяло Община Смолян трябва да „вади 
кестените от жаравата”. Затова малко свихме правомощията, ако така мога да кажа, 
нека те да приемат техни други допълнителни критерии, само че съобразявайки ги с 
този стандарт, който обаче за съжаление все още го няма. Благодаря! 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Г-н Мелемов? 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Г-н Аршински, много сте прав. Това, което Общината може да 
направи и го прави в момента, да, имаме само две детски градини, които не са 
санирани, сега върви процедура и ще бъдат санирани и те. Тоест условията ще бъдат 
добри във всичките градини в града. Това са обективните обстоятелства, вече 
субективните няма да ги коментираме днес.  
СЛАВКА КАМЕНОВА: Благодаря! Това бяха важни допълнения, пояснения. Има ли 
други, колеги? Ако няма, да прекратим разискванията по наредбата. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА” – 21, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0.  
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СЛАВКА КАМЕНОВА: Прекратяваме разискванията. Колеги, тука вотът е явен, с 
вдигане на ръка. Който е съгласен да подкрепим проекта за наредба, моля да гласува. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА” – 23, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0.  
СЛАВКА КАМЕНОВА: 23 гласа „за”, без „против” и „въздържали се”, приема се 
решението по т. 5. 
 
 

Общинският съвет на основание чл.21, ал.2 от Закон за местното самоуправление 
и местната администрация прие 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
№ 247 

 
1. Приема Наредба за записване, отписване и преместване на децата в общинските 

детски градини на територията на Община Смолян, по приложения към докладната 
записка проект. 

2. Възлага на Кмета на Община Смолян или на упълномощено от него лице да 
предприеме необходимите действия Наредбата за записване, отписване и преместване 
на децата в общинските детски градини на територията на Община Смолян да се сведе 
до знанието на заинтересованите лица, органи и институции чрез публикуване на 
същата на електронната страница на Община Смолян. 

3. Наредбата започва да се прилага от момента на влизането `и в сила. 
 

Приложение: Наредба за записване, отписване и преместване на децата в общинските детски 
градини на територията на Община Смолян 
 
 
ПО ШЕСТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Утвърждаване на маломерни 
самостоятелни и слети паралелки по чл. 11 и чл. 11а и на групи по чл. 2, ал. 8 от 
Наредба №7/29.12.2000 г. на МОН за определяне броя на паралелките и в групите 
на училищата, детските градини и обслужващите звена, за учебната 2016/2017 
година. 

Докладва: Николай Мелемов – кмет на Община Смолян 
 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Има едно предложение от Комисията по законност. В точка 1, 
на ред 6-ти, относно училището в с. Смилян, да се допише паралелката за VІ клас. Една 
самостоятелна с 15 ученици. Това е предложението, което се приема от вносителя. 
Откривам дискусия. Има ли колеги предложения? Ако няма, моля да прекратим 
разискванията. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА” – 22, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0.  
СЛАВКА КАМЕНОВА: Прекратяваме разискванията. Който е съгласен да подкрепим 
предложението по т. 6, моля да гласува. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА” – 23, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0.  
СЛАВКА КАМЕНОВА: С 23 гласа „за”, без „против” и „въздържали се”, приема се 
решението. Да пожлаем успех на учениците в новата учебна година!  
 
 

Общинският съвет на основание  чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация и чл.11, чл.11а и чл.2, ал.8 от Наредба 
№7/29.12.2000 г. на МОН за определяне броя на  паралелките и групите и броя на 
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учениците и на децата в паралелките и в групите на училищата, детските градини и 
обслужващите звена прие 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
№ 248 

 
1.Утвърждава маломерни самостоятелни паралелки за учебната 2016/2017 

година по чл.11 от Наредба №7/29.12.2000 г. на МОН, както следва: 

За посочените по-горе училища се прилагат разпоредбите на чл.11, ал.2-6 от 
Наредба №7/29.12.2000 г. на МОН. 

 
   2.Утвърждава маломерни самостоятелни и слети паралелки за учебната 

2016/2017 година по чл.11а от Наредба №7/29.12.2000 г. на МОН, както следва:  

№ по 
ред 

Училище / Населено 
място 

Клас / Паралелка Брой  
ученици в 
паралелка 

 1. ОУ „Стою Шишков” - 
с.  Търън 

I клас                     1 самостоятелна 
IV клас                  1 самостоятелна 

13 
14 

2. ОУ „Проф. д-р Асен 
Златаров” – Смолян 

VIII клас               1 самостоятелна 13 

3. ОУ „Юрий Гагарин”- 
Смолян 

VI клас                  1 самостоятелна 
VIII клас               1 самостоятелна 

17 
10 

4. 
 

ОУ „Св. св. Кирил и 
Методий” –  
с.  Момчиловци 

II  клас                   1 самостоятелна 
IV клас                  1 самостоятелна 
VI клас                  1 самостоятелна 
VII клас                 1 самостоятелна 

10 
12 
10 
12 

5. СУ „Св. св. Кирил и 
Методий” - Смолян 

X клас                   1 самостоятелна 
XI клас                  1 самостоятелна 

14 
10 

6. 
 

ОУ „Св. св. Кирил и 
Методий” – с. Смилян 

V клас                   1 самостоятелна 
VI клас                  1 самостоятелна      

13 
15 

7. ОУ „Стою Шишков“ - 
Смолян 

VIII клас               1 самостоятелна 11 
 

№ по 
ред 

Училище / Населено 
място 

 Клас / Паралелка Брой  
ученици 
в паралелка 

 1. ОУ „Св. св. Кирил и 
Методий” – с. Арда 

I и IV клас             1 слята  
II клас                     -  -  - 
III клас                   1 самостоятелна 
V и  VI клас          1 слята   
VII и VIII клас      1 слята             

4 /2+2/ 
нулева год. 

4 
8 /4+4/ 
5 /4+1/ 

2. ОУ „Св. св. Кирил и 
Методий” –  
с. Момчиловци 

І клас                     1 самостоятелна 
ІІI клас                  1самостоятелна 
V клас                   1 самостоятелна 
VIII клас               1 самостоятелна              

7 
8 
7 
5 

3. ОУ „Н. Й. Вапцаров” –  
с. Широка лъка 

ІІ клас                   1 самостоятелна 
III и IV клас          1 слята 
V клас                   1 самостоятелна  
VII клас                1 самостоятелна 

4 
4 /2+2/ 

5 
4 
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За посочените по-горе училища се прилагат разпоредбите на чл.11, ал. 2-6 от 
Наредба № 7/29.12.2000 г. на МОН. 

 
3. Утвърждава броя на групите и децата в тях за учебната 2016/2017 година по 

чл.2, ал.8 от Наредба №7/29.12.2000 г. на МОН, както следва: 

 
4. Възлага на Кмета на Общината да предприеме необходимите действия за 

привеждане на приетите решения в сила. 
 
 
ПО СЕДМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Откриване на процедура по създаване 
на Организация за управление на Туристически район „Родопи“. 

Докладва: Николай Мелемов – кмет на Община Смолян 
 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Няма предложения от комисиите. Нещо ще допълните ли, г-н 
кмет? 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Съгласно чл.15 от Закона за туризма и територията на 
страната се разделя на обособени територии – туристически райони, с цел формиране 
на регионални туристически продукти и осъществяване на регионален туристически 
маркетинг и реклама. И съгласно тази концепция, район Родопи със седалището център 
гр. Смолян, обхваща 27 общини от Родопите. Моля за вашето решение, с което давате 
съгласие за участие и членство на Общината в Организацията за управление на 
туристически район Родопи и упълномощавате кмета да представлява общината в тази 
организация. 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Откривам дискусия. Има ли предложения, становища? Ако 
няма, моля да прекратим разискванията. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА” – 23, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0.  
СЛАВКА КАМЕНОВА: Прекратяваме разискванията. Поименен вот с оглед 
определянето на Общината като член в тази организация. Т. 15 от Закона. Поименен 
вот. 
 

Поименно гласуване на проекта за решение по т. 7 от дневния ред: 
1. Анита Чолакова     – „за” 
2. Антон Тодоров      – „за” 
3. Валентин Кюлхански    – „за” 
4. Валентин Цолов     – „за” 
5. Данчо Киряков     – отсъства 

4. ОУ „Стою Шишков” - 
с. Търън 

V и VIII клас        1 слята 
VI клас                  1 самостоятелна 
VII клас                 1 самостоятелна 

8 /5+3/ 
9 
6 

5. ОУ „Св. св. Кирил и 
Методий” – с. Смилян 

VIII клас               1 самостоятелна         6 

 
№ по 
ред 

 
Детска градина  

 
Населено място / група 

 
Брой деца 
в група 

 1. ОДЗ №4 „Радост” -  
Смолян 

село Река                   1 полудневна 6 

2. ОДЗ „Изворче” –  
с. Момчиловци 

село Виево                1 полудневна 
село Кутела               1 полудневна 

8 
6 
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6. Димитър Кръстанов    – „за” 
7. Димитър Николов    – „за” 
8. Екатерина Гаджева    – „за” 
9. Елисавета Лободова    – „за” 
10. Ивайло Халваджиев    – „за” 
11.  Иван Пищалов     – „за” 
12.  Илия Томов     – „за” 
13.  Кирил Асенов     – „за” 
14.  Кирил Хаджихристев    – „за” 
15.  Коста Начев     – отсъства 
16.  Костадин Василев    – „за” 
17.  Мария Семерджиева    – „за” 
18.  Марияна Методиева    – отсъства 
19.  Милен Журналов    – „за” 
20.  Милен Пачелиев    – отсъства 
21.  Михаил Генчев    – „за” 
22.  Михаил Гунчев     – отсъства 
23.  Петър Мирчев    – отсъства 
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: 23 „за”, без „ против” и „ въздържали се”.) 
СЛАВКА КАМЕНОВА: С 23 гласа „за”, без „против” и „въздържали се”, приема се 
решението по т. 7. 
 

Общинският съвет на основание чл.21, ал.1, т. 15 от  ЗМСМА , чл. 22 и чл. 24 от 
Закона за туризма прие 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

№ 249 
 

1. Дава съгласие за участие и членство на Община Смолян в Организацията за 
управление на Туристически район „Родопи“. 

2. Упълномощава Кмета на община Смолян – Николай Мелемов да представлява 
Община Смолян в Организацията за управление на Туристически район „Родопи“. 
 
 
ПО ОСМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Обезпечаване на второ авансово плащане 
по договор за безвъзмездна помощ BG04-02-03-038-014 по проект „Прилагане на 
мерки за енергийна ефективност и възобновяема енергия в три сгради на 
територията на община Смолян - II ОУ „Проф. Д-р Асен Златаров”, VI ОУ и 
ГПЧЕ „Иван Вазов” и ОДЗ 3 „Родопчанче”, финансиран от Финансовия 
механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014, Грантова 
схема BG 04-02-03 „Мерки за повишаване на енергийната ефективност и 
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използване на въозобновяема енергия в общински и държавни сгради и локални 
отоплителни системи”.  

Докладва: Николай Мелемов – кмет на Община Смолян 
 

СЛАВКА КАМЕНОВА: Няма предложения от комисиите. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: На 18 август 2015 г. бе подписан договор за предоставяне на 
безвъзмездна финансова помощ между Община Смолян и Министерство на 
енергетиката. Партньор по проекта е норвежка програма. Един път бе получено 
авансово плащане, сега ви предлагам решение, с което разрешвате на кмета на 
общината да издаде запис на заповед за обезпечаване на второ авансово плащане в 
размер на 188 960 лв. и 90 ст. 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Откривам дискусия. Ако няма, моля да прекратим 
разискванията.  
ГЛАСУВАХА: „ЗА” – 22, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0. 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Прекратяваме разискванията. Поименен вот. 

 
Поименно гласуване на проекта за решение по т. 8 от дневния ред: 

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

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

Общинският съвет на основание чл.21, ал.1, т.6 и т.10 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация прие 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

№ 250 
 

Упълномощава Кмета на Община Смолян за издаване на Запис на заповед за  
обезпечение на второ авансовото плащане в размер 188 960.90 лв. представляващо до 
30% от общите допустими разходи по договор за предоставяне на безвъзмездна 
финансова помощ с №BG04-02-03-038-014 по проект „Прилагане на мерки за 
енергийна ефективност и възобновяема енергия в три сгради на територията на община 
Смолян – II ОУ „Проф. Д-р Асен Златаров“, VI ОУ и ГПЧЕ „Иван Вазов“ и ОДЗ 3 
„Родопчанче“, финансиран от Финансовия механизъм на Европейското икономическо 
пространство 2009-2014, Грантова схема BG 04-02-03 “Мерки за повишаване на 
енергийната ефективност и използване на възобновяема енергия в общински и 
държавни сгради и локални отоплителни системи“. 
 
ПО ДЕВЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:  Кандидатстване на Община Смолян с 
проект по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 
2009-2014, Програма BG04 „Енергийна ефективност и възобновяема енергия”, 
Процедура за избор на проектни предложения BG04-02-03-1 „ Повишаване на 
енергийната ефективност и използване на енергия от възобновяеми източници за 
отопление в общински и държавни сгради и локални отоплителни системи”, 
Мярка 2: Мерки за използзване на възобновяема енергия. 

Докладва: Николай Мелемов – кмет на Община Смолян 
 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Към същата програма, но става въпрос за ОДЗ № 2 „Синчец, 
ОДЗ № 6 „Зорница” и ОДЗ № 8 „Вела Пеева” за инсталация за използване на слънчева 
енергия за производство на топлинна енергия. 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Това е без финансов ангажимент на Общината. Няма 
Общината съучастие. Откривам дискусия, колеги. Ако няма, моля да прекратим 
разискванията. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА” – 22, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0.  
СЛАВКА КАМЕНОВА: Прекратяваме разискванията. Който е съгласен да се подкрепи 
това решение, моля да гласува. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА” – 22, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0.  
СЛАВКА КАМЕНОВА: С 22 гласа „за”, без „против” и „въздържали се”, приема се 
решението по т. 9. 
 

Общинският съвет на основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 и Глава осма чл. 59, 60 и 
61 от ЗМСМА прие 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

№ 251 
 
1. Общински съвет - Смолян дава съгласие Община Смолян да кандидатства с 

проектно предложение по Финансовия механизъм на Европейското икономическо 
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пространство 2009-2014, Програма BG04 „Енергийна ефективност и възобновяема 
енергия“, Процедура за подбор на проектни предложения BG04-02-03-1 „Повишаване 
на енергийната ефективност и използване на енергия от възобновяеми източници за 
отопление в общински и държавни сгради и локални отоплителни системи“, Мярка 2: 
Мерки за използване на възобновяема енергия. 

2. Възлага на Кмета на Община Смолян да подпише анекс към споразумение за 
партньорство с организация „Енок-Сентерет – Център за енергийна ефективност“, за 
целите на кандидатстване с проектното предложение. В случай на одобрение на 
проектното предложение, да подпише и внесе за одобрение от Общински съвет – 
Смолян анекс към Споразумение за партньорство за изпълнение на проекта преди 
сключването на договор за безвъзмездна финансова помощ с програмния оператор. 

3. Общински съвет – Смолян възлага на Кмета на Община Смолян да подготви  
необходимата документация за кандидатстване.  
 
 
ПО ДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Приемане на Програма за управление 
на отпадъците в община Смолян за периода 2016-2020 година. 

Докладва: Николай Мелемов – кмет на Община Смолян 
 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Няма предложения от комисиите. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Програмата за управление на отпадъците покрива периода 
2016-2020 и е разработена в съответствие с изискванията на чл. 52 от Закона за 
управление на отпадъците, от колектив от експерти на Енергийна агенция – Пловдив и 
със съдействието на Община Смолян. При разработването на програмата са взети под 
внимание основните приоритети на Националния план за управление на дейностите по 
отпадъците, като намаляване образуването на отпадъци, рециклиране, повторна 
употреба или други форми на оползотворяване. Част от програмата са стратегически 
предложения за бъдещото управление на отпадъците в Общината и начина за тяхното 
финансиране, както и способите за наблюжедине и оценка на изпълнението им. 
Прозрачността е гарантирана от предложенията за информираност и повишаване на 
екологичната култура на местните жители. 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Откривам дискусия. Има ли предложения по този материал? 
Ако няма, моля да прекратим разискванията. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА” – 22, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0.  
СЛАВКА КАМЕНОВА: С 22 „за”, без „против” и „въздържали се”, прекратяваме 
разискванията. Моля, който е съгласен да се подкрепи това решение, моля да гласува. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА” – 16, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 5.  
СЛАВКА КАМЕНОВА: 16 гласа „за”, без „против”, 5 „въздържали се”. Приема се 
решенето по т. 10.  
 

Общинският съвет на основание чл. 52, ал. 8 от Закона за управление на 
отпадъците /ЗУО/, чл. 20, чл. 21, ал. 1, т. 12 и ал. 2 от Закона за местно самоуправление 
и местна администрация прие 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

№ 252 
 
1. Приема Програма за управление на отпадъците на община Смолян за периода 

2016-2020 год. 
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2. Задължава кмета на общината ежегодно в срок до 30 март да внася в общински 
съвет отчет за изпълнение на програмата за предходната година. 
 
ПО ЕДИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Разрешение за изработване на 
проект за изменение на Подробен устройствен план – План за улична регулация в 
поземлен имот идентификатор 67653.873.1, землище на гр. Смолян и допълнение 
на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска 
собственост за 2016 година, приета с Решение № 26 от 18.12.2015 година на 
Общински съвет - Смолян. 

Докладва: Николай Мелемов – кмет на Община Смолян 
 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Няма предложения от комисиите. Допълнена е Годишната 
програма. Откривам дискусия. Има ли предложения, колеги? Ако няма, моля да 
прекратим разискванията. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА” – 22, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0.  
СЛАВКА КАМЕНОВА: С 22 „за”, без „против” и „въздържали се”, прекратяваме 
разискванията. Който е съгласен да се подкрепи решението по т. 11, моля да гласува. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА” – 22, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0.  
СЛАВКА КАМЕНОВА: С 22 гласа „за”, без „против” и „въздържали се”, приема се 
решението по т. 11. 
 

Общинският съвет на основание чл. 21, ал.1, т.8, т.11  и т.12 от ЗМСМА във 
връзка с чл. 124а, ал.1 от ЗУТ и чл. 124б, ал.1 от ЗУТ, чл.135 ал.3 от ЗУТ, чл.156а от 
ЗУТ и чл.8, ал.9 от ЗОС прие 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

№ 253 
 
1. Разрешава изработването на проект за изменение  на Подробен устройствен 

план - План за улична регулация в поземлен имот с идентификатор 67653.873.1 
землище на гр. Смолян и изменение на действащата улична регулация.   

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

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

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

улична регулация в поземлен имот с идентификатор 67653.873.1 землище на                
гр. Смолян.   

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

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

Допълва раздел ІІ – Пътища и улици е необходимо да се допълва с нова точка 10 
със следното съдържание : Път „SML3251/ ІІ – 86, Смолян – Търън / - Тикале“. 
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4. Възлага на Кмета на Общината да обяви допълнението в Годишната програма 
на интернет страницата на общината. 

5. Съгласно чл. 156а. (Нов - ДВ, бр. 87 от 2010 г.) от ЗУТ,  одобреният подробен 
устройствен план за изграждане на  общински обект от първостепенно значение всички 
органи и лица извършват административно обслужване или съгласуване по този закон в 
срокове, с една втора по-кратки от предвидените.         
 

Приложение : Задание за изработване за Подробен устройствен план - План за улична регулация в 
поземлен имот с идентификатор 67653.873.1 землище на гр. Смолян и изменение на действащата улична 
регулация. 
 
ПО ДВАНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Промяна предназначението на 
част от урегулиран поземлен имот V – Озеленяване предвиден в устройствения 
план за озеленена площ в кв.57 по плана на гр. Смолян, кв. Устово. 

Докладва: Николай Мелемов – кмет на Община Смолян 
 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Аналогично предложение и по т. 12 за друг урегулиран 
поземлен имот на ул. „Гео Милев”. Откривам дискусия. Няма предложения от 
комисиите. Който е съгласен да прекратим разискванията, моля да гласува. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА” – 22, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0.  
СЛАВКА КАМЕНОВА: Тук се касае за промяна всъщност предназначението на част от 
урегулиран поземлен имот – озеленяване, кв. Устово. Който съгласен, моля да гласува. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА” – 22, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0.  
СЛАВКА КАМЕНОВА: С 22 гласа „за”, без „против” и „въздържали се”, приема се 
решението по т. 12. 
 

Общинският съвет на основание чл.21 ал.1 т.11 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация и протокол от проведено обществено 
обсъждане на основание чл.127 ал.1 от ЗУТ от 01.07.2016год. прие 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

№ 254 
 

          Допуска промяна на ПУП – ПРЗ с присъединяване на част от УПИ V – 
Озеленяване към УПИ VII - 347 в кв.57 по плана на гр. Смолян, кв. Устово, при 
граници : УПИ V– Озеленяване, VI - 351, улица „Гео Милев” и УПИ VIII – 347 за 
жилищно строителство. 
 

Приложение : Проект за промяна на ПУП – ПРЗ  в кв.57 по плана на гр. Смолян, кв.  Устово в М 1 : 500. 
 
 

ПО ТРИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Разрешение за изработване на 
Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване  на поземлени 
имоти с идентификатори 67653.136.17 и 67653.136.21 в местност „Падалото”, 
землището на гр. Смолян. 

Докладва: Николай Мелемов – кмет на Община Смолян 
 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Тука няма предложения от комисиите. Откривам дискусия. 
Който е съгласен да се прекратят разискванията, моля да гласува. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА” – 21, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0.  
СЛАВКА КАМЕНОВА: С 21 „за”, без „против” и „въздържали се”, прекратяваме 
разискванията. Който е съгласен да се подкрепи решението по т. 13, моля да гласува. 
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ГЛАСУВАХА: „ЗА” – 21, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0.  
СЛАВКА КАМЕНОВА: 21 гласа „за”, без „против” и „въздържали се”. Приема се 
решението по т. 13.  
 

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

 
Р Е Ш Е Н И Е 

№ 255 
 
1. Разрешава изработването на проект за Подробен устройствен план - План за 

регулация и застрояване за поземлени имоти с идентификатори 67653.136.17 и 
67653.136.21 в местност „Падалото”, землището на гр. Смолян със следните параметри 
– устройствена зона Ок, височина на застрояване до 10 метра, плътност на застрояване 
до 30%, кинт до 1.5, озеленяване – мин.50%.   

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

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

2. Одобрява задание за изработване за Подробен устройствен план  - План за 
регулация и застрояване за поземлени имоти с идентификатори 67653.136.17 и 
67653.136.21 в местност „Падалото”, землището на гр. Смолян.   
     
Приложение : Задание за изработване за Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване 
за поземлени имоти с идентификатори 67653.136.17 и 67653.136.21 в местност „Падалото”, землището на 
гр. Смолян. 
 
 
ПО ЧЕТИРИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Разрешение за изработване 
на Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване на поземлен 
имот с идентификатор 67653.52.14 в местност „Къшлите”, землището на гр. 
Смолян.  

Докладва: Николай Мелемов – кмет на Община Смолян 
 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Няма предложения от комисиите. Дискусия? Ако няма, моля 
да прекратим разискванията. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА” – 20, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0.  
СЛАВКА КАМЕНОВА: 20 „за”, без „против” и „въздържали се”. Прекратяваме 
разискванията. Който е съгласен да се подкрепи решението по т. 14, моля да гласува. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА” – 21, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0.  
СЛАВКА КАМЕНОВА: 21 гласа „за”, без „против” и „въздържали се”. Приема се 
решението.  
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Общинският съвет на основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА във връзка с чл.124а, 
ал.1 от ЗУТ и чл. 124б, ал.1 от ЗУТ прие 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

№ 256 
 
1. Разрешава изработването на проект за Подробен устройствен план - План за 

регулация и застрояване за поземлен имот с идентификатор 67653.52.14 в местност 
„Къшлите”, землището на гр. Смолян със следните параметри – устройствена зона Жм, 
височина на застрояване до 10 метра, плътност на застрояване до 60%, кинт до 1.2, 
озеленяване – мин.40% и устройствена зона Об, височина на застрояване до 10 метра, 
плътност на застрояване до 60%, кинт до 1.8, озеленяване – мин.40% и улична 
регулация.   

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

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

2. Одобрява задание за изработване за Подробен устройствен план  - План за 
регулация и застрояване за поземлен имот с идентификатор 67653.52.14 в местност 
„Къшлите”, землището на гр. Смолян.   

  

Приложение : Задание за изработване за Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване 
за поземлен имот с идентификатор 67653.52.14 в местност „Къшлите”, землището на гр. Смолян. 
 
 
ПО ПЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Разрешение за изработване на 
Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване на поземлен имот с 
идентификатор 14605.9.74 в местност „Орничето”, землище с. Гела. 

Докладва: Николай Мелемов – кмет на Община Смолян 
 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Няма предложения от комисиите. Дискусия? Г-н  
Хаджихристев. 
КИРИЛ ХАДЖИХРИСТЕВ: Още при разглеждането на тази докладна записка в 
комисията по законност аз изразих мое становище, че цялата преписка има документи, 
които малко ме съмняват. На първо място, изработването на подробен устройствен 
план е необходимо да бъде съобразен с общия устройствен план, екипът, който е 
изработвал общия устройствен план или ако има изработен такъв. Сега в момента се 
прави, да. И няма никъде становище на екипът, който прави Общия устройствен план 
точно това на място какво предвиждат те. И на второ място. Преди искането за 
изработване на ПУП един от сънаследниците е извършил разпоредителна сделка. 
Съгласно тълкувателно решение № 72 от 09.04.1986 г. на Върховния съд на България, 
актовете за разпореждане на сънаследник с отделна сънаследвана вещ или с идеална 
част от такава, са абсолютно недействителни и нищожни. Според мен, мисля че цялата 
преписка трябва да се огледа от юридическия отдел на Общината, за да се видят тези 
неща, защото ако не спазим това условие ПУП-а да е съобразен с Общия устройствен 
план, ние рискуваме в един момент Гела да се превърне както Пампорово.  
(Отново прекъсване на ел. захранването в сградата на Общината.) 
КИРИЛ ХАДЖИХРИСТЕВ: Да се застроява навсякъде и без никакви норми. 
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СЛАВКА КАМЕНОВА: Други разисквания? Колеги, от място. Ако някой иска да 
говори, от място. 
(Мони Иванов: Заседанието се записва.)  
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: В цялата сграда ли няма ток? 
(Мони Иванов: В залата няма, но микрофоните може да записват.) 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Интересна е причината. Обща ли е или само тука няма ток? 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Да дам малко почивка, няма как да гласуват. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Ами да. То няма как да се гласува. Но ако има още изказвания, 
може. 
СЛАВКА КАМЕНОВА: 7 минути почивка, за една цигара. Да видим дали ще се наложи 
да се местим. 
(От залата: 8 минути.) 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Добре, 8 минути почивка. 
 

* * * * * 
(След почивката). 
(Междувременно ел. захранването в сградата е възстановено.) 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Колеги, да продължим работа. Г-жо Бояджиева, проверка на 
кворума. 
(Виолета Бояджиева: В залата присъстват 19 общински съветници.) 
СЛАВКА КАМЕНОВА: 19 общински съветници присъстват в залата. 20 са вече. 
Продължаваме дискусията по т. 15. След становището на г-н Хаджихристев и 
предложението му за отлагане на разглеждането на тази точка, има ли други 
становища? Ако сте съгласни, моля да прекратим разискванията. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА” – 20, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0.  
СЛАВКА КАМЕНОВА: Прекратяваме разискванията. Който е съгласен да се подкрепи 
предложението на г-н  Хаджихристев за отлагане, може да гласува. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА” – 6, „ПРОТИВ” – 10, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 1. 
СЛАВКА КАМЕНОВА: С 6 „за”, 10 „против” и 1 „въздържал се”, не се приема 
предложението за отлагане на разглеждането. Решението по т. 15, който е съгласен да 
се подкрепи решението по т. 15, моля да гласува.  
ГЛАСУВАХА: „ЗА” – 10, „ПРОТИВ” – 9, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 2.  
СЛАВКА КАМЕНОВА: Гласуването е с обикновено мнозинство, колеги, по Закона за 
местното самоуправление. 50 + 1 от присъстващите. Решението се приема с 10 гласа 
„за”, 9 „против” и 2 „въздържали се”. 
(От залата: Как ще се приема?) 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Приема се. 
(Кирил Хаджихристев: 11 стават.) 
(Разисквания в залата.) 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Приема се решението. Моля ви, колеги, по Закона за местното 
самоуправление, това решение по т. 21, ал.1, т. 11 се приема с обикновено мнозинство, 
50 + 1 от присъстващите в залата. Четете чл. 27 от закона. Така гласуваме. И предните 
решения така ги приехме. Нищо извънредно, нищо изключително. 
(Димитър Кръстанов, от място: Как с 10 гласа ще приемеш от 21?) 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Колко е кворума? 
(Виолета Бояджиева: 21.) 
СЛАВКА КАМЕНОВА: А, 21. Извинявам се. Значи не се приема решението. 21 
присъстващи? 
(Виолета Бояджиева: 21 в залата.) 
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СЛАВКА КАМЕНОВА: 19 съм запаметила, това ми върви от одеве при проверката. 
При проверката на кворума бяха 19 и от там е грешката. Грешка, колеги. Трябваше да 
ги изброя, проста математика, но не ги сметнах. При 10 „за”, 9 „против” и 2 
„въздържали се”, не се приема решението. 
 

Общинският съвет поради неизпълнено условие на чл. 27, ал. 4 от Закона за 
местното самоуправление и местната администрация прие 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

№ 257 
 

Не приема предложението относно разрешение за изработване на Подробен 
устройствен план - План за регулация и застрояване на поземлен имот с идентификатор 
14605.9.74 в местност „Орничето”, землище с. Гела.   
 
 
ПО ШЕСТНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Разрешение за изработване 
на Подробен устройствен план - План за застрояване за част от поземлен имот с 
№007014 в местност „Борцето”, землище на с. Соколовци. 

Докладва: Николай Мелемов – кмет на Община Смолян 
 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Откривам дискусия. Ако няма предложения, моля да 
прекратим разискванията. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА” – 20, „ПРОТИВ” – 1, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0.  
СЛАВКА КАМЕНОВА: Прекратяваме разискванията. Който е съгласен да се подкрепи 
решението по т. 16, моля да гласува. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА” – 21, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0.  
СЛАВКА КАМЕНОВА: 21 гласа „за”, без „против” и „въздържали се”. Приема се 
решението по т. 16. 
 

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

 
Р Е Ш Е Н И Е 

№ 258 
 
1. Разрешава изработването на проект за Подробен устройствен план - План за 

застрояване за част от поземлен имот с №007014 в местност „Борцето”, землище на с. 
Соколовци, със следните параметри – устройствена зона Ти, височина на застрояване 
до 38 метра, плътност на застрояване до 40%, кинт до 0.8, озеленяване – мин.50%. 

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

Проектът да се представи в Община Смолян окомплектован с актуална скица от 
картата на възстановената собственост на с. Соколовци и изработен в М 1:1000. 

2. Одобрява задание за изработване за Подробен устройствен план  - План за 
застрояване за част от поземлен имот с №007014 в местност „Борцето”, землище на с. 
Соколовци.       
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Приложение : Задание за изработване за Подробен устройствен план - План за застрояване за част от 
поземлен имот с №007014 в местност „Борцето”, землище на с. Соколовци. 
 
ПО СЕДЕМНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Продажба на поземлен имот 
с идентификатор 67653.920.79,  образуващ УПИ ІV- ИГЖС, кв. 37 по плана на гр. 
Смолян 

Докладва: Николай Мелемов – кмет на Община Смолян 
 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Предложение за продажба на поземлен имот по плана на гр. 
Смолян, с оценка 7 910 лв. Предложения от комисиите няма. Откривам дискусия. 
Който е съгласен, това е по договор за отстъпено право на строеж, моля да прекратим 
разискванията. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА” – 21, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0.  
СЛАВКА КАМЕНОВА: Прекратяваме разискванията по т. 17. Поименен вот за 
решението. 
 

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

 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Резултат? 
(Виолета Бояджиева: 21 „за”, без „ против” и „ въздържали се”.) 
СЛАВКА КАМЕНОВА: С 21 гласа „за”, без „против” и „въздържали се”, приема се 
решението по т. 17. 
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Общинският съвет на основание 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 

№ 259 
 
1. Дава съгласие Община Смолян да продаде на Фанка Щонова Сиракова  

поземлен имот с идентификатор 67653.920.79 (шест, седем, шест, пет, три, точка, девет, 
две, нула, точка, седем, девет) с площ 618 (шестстотин и осемнадесет) кв.м., начин на 
трайно ползване: Ниско застрояване (до 10m), трайно предназначение на територията: 
урбанизирана, образуващ в УПИ ІV- ИГЖС, кв. 37 по плана на гр. Смолян, при 
граници: 67653.920.82 (шест, седем, шест, пет, три, точка, девет, две, нула, точка, осем, 
две), 67653.920.416 (шест, седем, шест, пет, три, точка, девет, две, нула, точка, четир, 
едно, шест), 67653.920.406 (шест, седем, шест, пет, три, точка, девет, две, нула, точка, 
четири, нула, шест), 67653.920.84 (шест, седем, шест, пет, три, точка, девет, две, нула, 
точка, осем, четири), 67653.920.410 (шест, седем, шест, пет, три, точка, девет, две, нула, 
точка, четири, десет, нула) актуван с Акт за частна общинска собственост № 
1875/02.08.2016 год.,  вписан в Агенция по вписванията под     № 10, том VІ, дело № 
681/2016 год. на стойност  7 910,00 (седем хиляди деветстотин и десет) лева без ДДС. 

2. Упълномощава Кмета на Община Смолян да извърши необходимите действия 
по изпълнение на горното решение. 
 
 
ПО ОСЕМНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Изкупуване на недвижим 
поземлен имот с идентификатор 67653.913.755 по кадастралната карта на              
гр. Смолян на основание чл.199 от ЗУТ във връзка с чл. 33 от ЗС. 

Докладва: Николай Мелемов – кмет на Община Смолян 
 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Решението е с проект за решение „отказва да изкупи”. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Отказва, само че тука има грешка в докладната. С думи и с 
цифри е различно. 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Ами да. Три хиляди, триста и петстотин. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Смисълът е, че Общината отказва да изкупи този имот. 
СЛАВКА КАМЕНОВА: „Триста” е паразитно все едно. Паразитно се е вмъкнала тази 
дума. Добре. Откривам дискусия. Да се чете „три хиляди и петстотин лева”. Ако няма 
други предложения, моля да прекратим разискванията. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА” – 21, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0.  
СЛАВКА КАМЕНОВА:  С 21 гласа „за”, без „против” и „въздържали се”, прекратяваме 
разискванията. Поименен вот. 
 

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

 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Резултат? 
(Виолета Бояджиева: 21 „за”, без „ против” и „ въздържали се”.) 
СЛАВКА КАМЕНОВА: 21 гласа „за”, без „против” и „въздържали се”. Приема се 
решението по т. 18.  
 

Общинският съвет на основание чл.21, ал.1 т.8 и ал. 2 от Закона за местното 
самоуправление и местна администрация, чл. 8, ал.1 от Закона за общинската 
собственост, във връзка с чл.199 от Закона за устройство на територията, чл. 33 от 
Закона за собствеността прие 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

№ 260 
 
1. Отказва да изкупи от наследници на Славчо Славеев Чавдаров собственият им  

недвижим имот – поземлен имот с идентификатор 67653.913.755 целия с площ 160 (сто 
и шестдесет) кв.м., трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на 
трайно ползване: за друг вид озеленени площи по кадастралната карта на гр. Смолян, 
одобрена със Заповед № РД-18-14/10.05.2005 г. на ИД на Агенцията по геодезия, 
картография и кадастър, при граници: п.и. 67653.913.447, п.и. 67653.917.433, п.и. 
67653.13.756, участващ в УПИ VІІІ – озеленяване, кв. 57а по плана на гр. Смолян за 
предлаганата сума за изкупуване в размер  3 500 (три хиляди и петстотин) лева. 

 2. Упълномощава Кмета на Община Смолян да издаде необходимия за целта 
документ /писмен отказ/, удостоверяващ отказа на Общинския съвет за изкупуване на 
поземлен имот цитиран в точка 1. 
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ПО ДЕВЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Сключване на 
предварителен договор по реда на чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ за поземлен имот с 
идентификатор 67653.917.147. 

Докладва: Николай Мелемов – кмет на Община Смолян 
 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Предложения няма от комисиите. Колеги, само да ви обърна 
внимание, че е пропуснато в третата точка да се впише преди цифрите – „за продажба 
на 67653...” , пропуснат е израза „поземлен имот с идентификатор”. Ако не възразявате, 
да го допълним. То е просто за прецизност. Откривам дискусия. Ако няма, моля да 
прекратим разискванията. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА” – 21, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0.  
СЛАВКА КАМЕНОВА: Поименен вот. 

 
Поименно гласуване на проекта за решение по т. 19 от дневния ред: 

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

 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Резултат? 
(Виолета Бояджиева: 21 „за”, без „ против” и „ въздържали се”.) 
СЛАВКА КАМЕНОВА: С 21 гласа „за”, без „против” и „въздържали се”, приема се 
решението по т. 19.  
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Общинският съвет след на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от Закона за 
местното самоуправление и местната администрация чл. 6, ал. 1, от Закона за 
общинската собственост и чл. 5, ал. 2 и ал. 5 от Наредбата за реда за придобиване, 
управление и разпореждане с общинско имущество, чл.8, ал.9 и чл. 35, ал. 4, т. 2 от 
Закона за общинската собственост и чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от Закона за устройство на 
територията прие 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

№ 261 
 
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 № 5 – Разпоредителни сделки на основание чл. 15, ал. 3 и 
ал. 5 от от Закона за устройство на територията, допълва поземлен имот с 
идентификатор 67653.917.147 с площ 386 (триста осемдесет и шест) кв.м., Начин на 
трайно ползване: незастроен имот за спортен обект, с трайно предназначение на 
територията: Урбанизирана, УПИ ІV – терен за спорт, кв.219 по плана на гр. Смолян, 
актуван с Акт частна общинска собственост № 1873/29.07.2016 год., вписан в Агенция 
по вписванията под № 7, том VІ, дело № 678/2016 год. 

2.  Дава съгласие за сключване на предварителен договор с ЕТ „Младен Стоянов 
63“ по реда на чл. 15, ал. 3, и ал. 5 от Закона за устройства на територията. 

3. Упълномощава Кмета на Община Смолян да сключи предварителен договор 
със ЕТ „Младен Стоянов 63“ за продажба на поземлен имот с идентификатор 
67653.917.147 с площ 386 (триста осемдесет и шест) кв.м., Начин на трайно ползване: 
незастроен имот за спортен обект, с трайно предназначение на територията: 
Урбанизирана, УПИ ІV – терен за спорт, кв.219 по плана на гр. Смолян, актуван с Акт 
частна общинска собственост  № 1873/29.07.2016 год., вписан в Агенция по 
вписванията под № 7, том VІ, дело № 678/2016 год. на пазарна оценка от 10 808,00 
(десет хиляди осемстотин и осем) лева, без ДДС. 

4. След влизане в сила на изменението на Подробният устройствен план и 
плащане на цената, да сключи окончателен договор. 
 
 
ПО ДВАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Отдаване под наем на имот 
публична общинска собственост по реда на Закона за общинската собственост.  

Докладва: Николай Мелемов – кмет на Община Смолян 
 
СЛАВКА КАМЕНОВА: За паркинга. Предложения от комисиите няма. Откривам 
дискусия. Ако няма, моля да прекратим разискванията. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА” – 20, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0.  
СЛАВКА КАМЕНОВА: Прекратихме разискванията. Поименно гласуване, колеги, на 
решението по т. 20. 
 

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

 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Резултат? 
(Виолета Бояджиева: 21 „за”, без „ против” и „ въздържали се”.) 
СЛАВКА КАМЕНОВА: С 21 гласа „за”, без „против” и „въздържали се”, приема се 
решението по т. 20. 
 

Общинският съвет на основание чл.8 ал.9 и чл.14, ал. 7 и ал.8 от Закона за 
общинската собственост, чл.2, ал.1 и ал.2  и чл.84 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 

№ 262 
 
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 : 

Площ за изграждане на паркинг с 13 броя паркоместа  находящи се между хотел 
„Кипарис Алфа“ и бившия Младежки дом в поземлен имот с идентификатор 
67653.934.188  по Кадастрална карта и кадастрални регистри на гр.Смолян,  улична 
регулация с реално използваема площ 599 кв.м. (петстотин деветдесет и девет  кв.м) 
съгласно инвестиционен проект по защрихована част от  чертеж № 1 .  

 
ІІ. Дава съгласие за откриване на публично оповестен конкурс за отдаване под 

наем на част от поземлен имот с идентификатор 67653.934.188  по Кадастрална карта и 
кадастрални регистри на гр.Смолян с реално използваема площ  599 кв.м.(петстотин 
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деветдесет и девет  кв.м  ) съгласно представен инвестиционен проект по защрихована 
част от  чертеж № 1 за изграждане на паркинг с 13 броя паркоместа  находящи се 
между хотел „Кипарис Алфа“ и бившия Младежки дом .  

 
ІІІ. Определя следните условия на публично оповестения конкурс: 
1.  Минималната наемна годишна цена не може да бъде по–ниска от     1000 лева 

(хиляда лева) без ДДС.  
2. Кандидатите да представят инвестиционна програма за реализиране и 

изграждане на паркинг с тринадесет  паркоместа в съответствие с нормите на ЗУТ и 
ЗОС,  включваща : 

2.1  Предвидени инвестиции в размер не по-малко от 49 276 лева, без ДДС   
със срок на изпълнение не повече от 12 месеца .  

2.2. Разкриване на 3 работни места. 
2.3. Насрещни предложения благоприятни за община Смолян.  
 
IV.Изисквания и критерии за оценка на предложенията: 
1.Минималната наемна годишна цена  с тежест в комплексната оценка – 30 % 
2.Размер на инвестициите – 60 % 
3.Работни места – 10 % 
Оценката на представените предложения от участниците се изчислява на база на 

комплексна оценка (КО), която се формира по следната формула: 
КО=Ц+И+Р 
Показател (Ц) - Оферирана годишна наемна цена с тежест в комплексната оценка 

– 30 % (30 т.)  
Показател (И) Размер на инвестицията и срок на изпълнение с тежест в 

комплексната оценка -  60 % (60 т.) 
Показател (Р) – Работни места с тежест в комплексната оценка –  10 % (10 т.)  
4.Насрещни предложения благоприятни за община Смолян с конкретно 

стойностно изражение в лева.  
 
V. Възлага на кмета на Община Смолян или упълномощено от него лице да 

извърши всички необходими процедури по подготовката и провеждането на публично 
оповестения конкурс, да утвърди спечелилия участник и да подпише договор за 
отдаване под наем за срок от 10 ( десет) години. 
 
 
ПО ДВАДЕСЕТ И ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Отдаване под наем чрез 
публично оповестен конкурс на помещение за услуги на населението по реда на 
Закона за общинската собственост. 

Докладва: Николай Мелемов – кмет на Община Смолян 
 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Тук беше направено предложение от Комисията по ТУОС, 
което е подкрепено от Правната комисия, да се намали срока на договора за наем от 10 
на 5 години. Вносителят приема предложението. Откривам дискусия. Ако няма други, 
предложения.. А, извинете. Г-н Аршински. 
САЛИХ АРШИНСКИ: Г-жо председател, наистина в Комисията по ТУОС и Правната 
комисия въпроса със срока на договора беше коментиран. Вероятно съветниците са 
запознати, че става въпрос за помещенията, които са долу, под Общината – кафето и 
ресторанта. Вероятно също така знаете, че предишният наемател се отказа просто 
поради това, че разходите, които бяха по наема, не можеха да бъдат покрити от 
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приходите. Сега обявения конкурс, по-скоро предложенията за обява на конкурс, 
включват едни минимални условия за тези, които ще се явят и инвестициите, които се 
изисква да бъдат направени в този обект, не са малки като стойност. Включително и 
задължение на наемателя да осигури  минимален брой работни места за срока на 
договора. От тази гледна точка мисля, че тази парична инвестиция, която трябва да 
бъде направена и този брой работни места, които трябва да се поддържат за срока на 
наема, а като включим това, че в самите докладни не е ясно дали направените промени 
ще бъдат приспадани от наема или не, поне аз не успях да видя, смятам, че 5-годишен 
срок на договора е малък. Не казвам, че съм против това предложение, но мисля, че 
когато бяхме на втора точка говорихме как да увеличим приходите. При положение, че 
тези обекти стоят толкова време без да носят приходи и сега се обявява конкурс 
състезателен, стои пред мен лично дилемата дали с намалянето на срока на наема няма 
да откажем евентуално кандидати, които да участват и да вложат пари, да поемат 
ангажимент. Разбрах на комисиите, че има опция, когато бъде премината процедурата 
по конкурса и ако се приеме тя да бъде с 5-годишен срок, после отново с решение на 
Общински съвет тя да бъде удължена, тоест срокът на договора. Обаче вече ще бъде 
малко кофти ситуация, защото вече ни е ясно кой е наемателя и едно гласуване за 
увеличаване срока на договора ще стои малко като конфликт на интереси. Изразявам 
лично мнение.  
(От залата: Хипотетично...) 
САЛИХ АРШИНСКИ: Не е хипотетично, защото конкурсът ще бъде преминат, ще има 
спечелен участник и в един момент ние ще трябва да решаваме дали на личността „Х” 
или фирмата „Х” ще й увеличаваме срока на договора или не. Аз мисля, че преди 
провеждането на конкурса трябва да са ясни условията, за да може всеки, който се 
явява да знае при какви правила участва. Не знам дали сте сумирали, колеги, 
инвестицията, която се прави. Между другото, точка 21 и 22 са свързани по някакъв 
начин. Тя е в стотици левове, включително и до колкото в едната докладна видях, 
минимум 15 работни места. Това не е малко. Благодаря! Така че моето предложение е 
да се запази срокът от 10 години. 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Г-н Тодоров. 
АНТОН ТОДОРОВ: Аргументът за намалянето в комисията поне не беше 
инвестицията, нито пък намеренията. Аргументът беше, че в момента продаваме две 
идеални части, които не са обособени обекти, на двама различни души, които ще го 
стопанисват заедно един вид. В България няма случай 10 години двама души да не са се 
скарали когато стопанисват един обект, като правиш сметка, че се плаща общо ток, 
вода, консумативи и разделяне на материалите, стойността на строителните материали. 
Това беше аргументът да стане 5-годишен срок, а не за инвестицията или нещо друго. 
Този 5-годишен да е вид пробен. Защо не го даваме под наем цялото на двамата души? 
Обаче да вървим на обособен обект. В случая правим обособени части, които дори не 
са ясни точно къде са. Затова е аргументът за 5-те години. 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Г-жо Цекова, разбирам, че искате да кажете нещо. 
(Салих Аршински, от място: Реплика.) 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Г-н Аршински. 
САЛИХ АРШИНСКИ: Г-н Тодоров е прав. Това бяха аргументите и аз ги приех. 
Хипотетично те могат да се скарат, но хипотетично може и да не се скарат. 
Хипотетично може и никой да не се яви на конкурса. По принцип доводите – да, има 
ги. Тогава като консенсусно предложение, поне да се потърси като решение, в 
условията на конкурса, знам ли, с цел привличане, да има участие и да влезнат свежи 
пари в Общината, срокът на договора да бъде такъв, щото човекът да може да покрие 
инвестицията и работните места, които ще отвори. 
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СЛАВКА КАМЕНОВА: Правите алтернативно предложение за друг срок? 
САЛИХ АРШИНСКИ: Поне 5-годишният срок ми се струва малък, ако не е 10, нещо 
по средата, компромисно. 
(Мариана Цекова -  зам.-кмет на Община Смолян, от място: 7 и половина.) 
САЛИХ АРШИНСКИ: О`кей! Или може би с опция, в рамките на този срок, но той 
като изтече пак трябва да се удължава... знам ли. Администрацията ще реши. 
СЛАВКА КАМЕНОВА: По средата, 7 години ли предлагате? 
САЛИХ АРШИНСКИ: Да. И половина. 6 месеца не са от значение. 
СЛАВКА КАМЕНОВА: 7 години и половина. Г-н Мелемов, имате думата. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Аз се радвам, че има дискусия. Нека Общинският съвет да 
прецени. Наистина, най-важното е някой да го вземе и да го използва, защото най-
лошият вариант е да не се използва. Имаме още едно помещение там, „пицарията”, и то 
стои празно. Тоест, опитът показва, че няма такава навалица и толкова желаещи. Дано 
да намерим оптимално решение, за да може някой все пак да го вземе и да го използва.  
СЛАВКА КАМЕНОВА: Имаме ли други? Г-н Кръстанов. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Благодаря ви, г-жо председател! Г-н кмете, колеги! Аз 
защитих тезата за 5-годишен срок на договора по няколко съображения. Освен, че 
приемам всичко това, което каза арх. Тодоров и другите колеги, които по принцип 
направиха това предложение за 5-годишен срок. Една инвестиция, ако не може да се 
възвърне за 60 месеца, какъвто е 5-годишният срок, при съответното равнище на 
наемна цена, тя по принцип не би могла и за 10 години да се реализира. Тъй като през 
този период, дайте да си дадем сметка, има динамика като цяло на икономическата 
среда. Неща, които не са никак хипотетични, а са просто едно от правилата на 
дългосрочното отдаване. Струва ми се, че и аргументът за това да не се ангажират 
дълги бъдещи периоди с договори, винаги съм бил против, и аргументът с чисто 
финансово-икономическия разчет за възстановяване на инвестицията, ни дават 
основание да гласуваме 5-годишен. Затуй се обединихме с колегите около 5-годишния 
период. Тука ако Общината иска да бъде атрактивна и гъвкава в преговорите, може да 
има терен да маневрира с наемната цена, така че няма нищо лошо в това да е 5-годишен 
срока. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Само едно уточнение, г-н Кръстанов. Общината не води 
преговори, в никакъв случай. Няма да бъдем гъвкави в преговорите. Дано да се намери 
кандидат, но преговори няма да водим.  
(Димитър Кръстанов, от място: Дуплика.) 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Вижте в самите условия, само секунда, г-н Кръстанов, в самия 
проект за решение едно от условията е за срок от 5 години в рамките на договора за 
наем да се поддържат работни места. Ако трябва да бъде за срок от 5 години, тогава 
трябва да се запише „по време на действието на целия договор”. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Разбира се. 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Тука Общината предлага 10 години, но за 5 години да се 
гарантират работните места. Вече имаме и алтернативно предложение от г-н 
Аршински. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Аз много кратко, извинявам се, арх. Тодоров, много кратко 
по това дали се водят преговори, дали се договарят условия. Колеги, не може да няма 
комуникация на пазара на недвижими имоти за отдаване под наем. Комуникацията е 
преддоговорно общуване, ако щете, не преговори. Това са т. нар. преддоговорни 
уточнения. Там се формират равнищата, за да се срещнат търсенето и предлагането. 
Нищо лошо няма в това. Ако някой смята, г-н кмете, или вие, че аз искам да упрекна 
някой, че предварително са определени инвеститори и се водят разговори, нищо 
подобно. Няма друг начин да се изяснят позициите, за да се срещнат интересите на 
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органът като Община Смолян, който вие представлявате и определените инвеститори. 
Това са реални, отделни хора с интереси, с конкретни цели, възгледи и т. н. Така че 
нищо лошо. Аз не го казвам в негативния смисъл. 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Разбрахме. Г-н Тодоров, слушам ви. 
АНТОН ТОДОРОВ: И аз съм привърженик винаги да се дава нещо по-стабилно за по-
дълго време, за да може човекът спокойно да вложи някакви средства. Едно 
предложение, не знам колко е юридически издържано, но може да го запишем: 5 + 5 
години, при добросъвестно спазване на договора. Възможно ли е да влезне това? 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Как точно? 
АНТОН ТОДОРОВ: За 5 години плюс 5 години при добросъвестно спазване на 
договора. 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Кой ще направи преценка за добросъвестно изпълнение? 
АНТОН ТОДОРОВ: Общината, който го дава. 
СЛАВКА КАМЕНОВА: С възможност за удължаване. 
АНТОН ТОДОРОВ: Става въпрос ако няма проблеми с наема, с плащания и т. н. 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Разбрах. С възможност за продължаване, да. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Хайде да го формулираме: с възможност за удължаване. 5 
години, с възможност за удължаване 5 години. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Ако са съгласни и двете страни. 
(Мариана Цекова, от място: До 10, до законните 10, защото в Закона пише...) 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Г-жо Цекова, на микрофон. 
МАРИАНА ЦЕКОВА: Уважаеми дами и господа! По закон са 10 години. До 10. 
СЛАВКА КАМЕНОВА: До 10. 
МАРИАНА ЦЕКОВА: Да. Затова казах до законните 10 години. С възможност за 
удължаване до законните 10 години. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Добре. 
СЛАВКА КАМЕНОВА: До максимума от 10 години. Законоустановеният максимум. 
Ще го подложим на гласуване обаче. То е конкретно предложение. Г-н Аршински, така 
ако ви устройва, ще оттеглите ли вашето предложение? 
САЛИХ АРШИНСКИ: Да, оттеглям го и подкрепям 5+5. 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Добре. Ако няма други предложения, моля да прекратим 
разискванията. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА” – 19, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0.  
СЛАВКА КАМЕНОВА: 19 гласа „за”, без „против” и „въздържали се”. Прекратяваме 
разискванията. Подлагам на гласуване предложението, обобщеното предложение, което 
направи арх. Тодоров и подкрепено от останалите предложители, срокът на договора за 
наем да бъде 5 години, с възможност при добросъвестно изпълнение на договора, да 
бъде продължен до... 
(Кирил Хаджихристев, от място: Преди това има друго предложение.) 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Без условие. Условие почне ли, при добросъвестно... 
Безусловно. 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Да. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: С възможност за удължаване. Ясно е, че трябва да е с 
двустранно съгласие. 
СЛАВКА КАМЕНОВА: С възможност за удължаване на срока до максимално 
установения в закона срок от 10 години. 
(Кирил Хаджихристев, от място: Преди това има друго предложение.) 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Той, кметът, го прие по принцип 5 години. Той го прие.  
(Коментар от залата/не се чува.) 
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СЛАВКА КАМЕНОВА: Имаме предложение от общинските съветници за 5 години с 
продължаване. То си остава 5 години. 
САЛИХ АРШИНСКИ: Поддържа ли се? 
(Мариана Цекова, от място: Това го приемаме.) 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Да, това обобщеното. Това е обобщеното предложение на 
практика. 5 години, с възможност за удължаване. Прекратихме ли разискванията? 
(Виолета Бояджиева: Да.) 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Моля да гласуваме така направеното предложение,  както го 
зачетохме, издиктувахме. За 5 години, с възможност ... 
(Михаил Генчев, от място: Няма 5+5, има 5, с възможност за удължване...) 
СЛАВКА КАМЕНОВА: ... за срок от 5 години, с възможност да бъде удължен до 
законоустановения срок от 10 години. Който е съгласен, моля да подкрепим това 
предложение. Г-н Хаджихристев е „против”. За прецизност, да подложим на гласуване 
и чистото предложение. Само за 5 години, без уговорки. 
(Михаил Генчев, от място: И какво ще стане, като приехме...) 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Това беше предложението на г-н Хаджихристев. 
(Михаил Генчев, от място: Какво ще стане, като приемем и двете?) 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Няма да го приемем. 
(Димитър Кръстанов, от място: Трябваше да гласуваме първо това, което вероятно 
щеше да се приеме, защото ние в комисията това сме решили.) 
(Разисквания в залата.) 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Приключихме. Процедура, г-н Кръстанов. 
(Виолета Бояджиева: Резултат не сме обявили.) 
(Анита Чолакова, от място: Обявете резултата.) 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Ето, сега ще го обявим. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА” – 17, „ПРОТИВ” - 1, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0. 
СЛАВКА КАМЕНОВА: 17 гласа „за”, „ против” 1, „въздържали се” няма. Приема се 
предложението. Подлагаме на гласуване цялото решение, по което вотът е поименен. 
 

Поименно гласуване на проекта за решение по т. 21 от дневния ред: 
1. Анита Чолакова     – „за” 
2. Антон Тодоров      – „за” 
3. Валентин Кюлхански    – „за” 
4. Валентин Цолов     – „за” 
5. Данчо Киряков     – отсъства 
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     – отсъства 
13.  Кирил Асенов     – отсъства 
14.  Кирил Хаджихристев    – „въздържал се” 
15.  Коста Начев     – отсъства 
16.  Костадин Василев    – „за” 
17.  Мария Семерджиева    – „за” 
18.  Марияна Методиева    – отсъства 
19.  Милен Журналов    – „за” 
20.  Милен Пачелиев    – отсъства 
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21.  Михаил Генчев    – „за” 
22.  Михаил Гунчев     – отсъства 
23.  Петър Мирчев    – отсъства 
24.  Салих Аршински   – „за” 
25.  Славка Каменова   – „за” 
26.  Стефан Сабрутев   – отсъства 
27.  Стоян Иванов    – „за” 
28.  Филип Топов    – отсъства 
29.  Юлия Кисьова    – „за” 

 
 (Виолета Бояджиева: 18 „за”, „ против” няма, „ въздържал се” 1.) 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Ако се вълнувате още, значи предложението, което гласувахме 
току-що, г-н Хаджихристев, то поглъща вашето предложение за 5 години. Така че няма 
разминаване. 
(От залата: После пак трябва да вземем решение да го удължим с 5 години, иначе не 
може да стане. ) 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Резултат?  
(Виолета Бояджиева: 18 „за”, „ против” няма, „ въздържал се” 1.) 
СЛАВКА КАМЕНОВА: С 18 гласа „за”, без „против” и 1 „въздържал се”, приема се 
решението по т. 21. 
 

Общинският съвет на основание  чл.14 ал.7 и ал. 8 от Закона за общинската 
собственост, чл.21 и чл. 84 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 

№ 263 
 
І.Дава съгласие за откриване на публично оповестен конкурс за отдаване под наем 

на Помещение  за Услуги на населението  с обща площ 893,60 кв.м. по защрихована 
част от плана на етажа, разположено в  административната сграда на Община Смолян с 
идентификатор 67653.918.43.12.1, 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. Определя следните условия на публично оповестения конкурс: 
1. Минималната наемна годишна цена не може да бъде по–ниска от   6000 (шест 

хиляди лева ) лева, без ДДС .  
2.Кандидатите да представят количествено стойностна сметка за извършване на 

ремонт на кухненския блок и обслужващите площи, включваща: 
2.1. Размер на инвестициите на стойност не по-малко от  44 000 лева (четиридесет 

и четири хиляди лева ) без ДДС (вентилационен бокс, вентилационни въздуховоди, 
шпакловане и боядисване, подмяна на санитарен фаянс, монтаж на поддемници и др.) 

2.2. Изработване на проект за вътрешно преустройство , одобрен от Община 
Смолян и съобразен с изискванията на РИОКОЗ и ДВСК. 

2.3. Максимален срок на изпълнение 8 (осем) месеца от датата на сключване на 
договора. 

3. Осигурен брой работни места, които ще бъдат поддържани за срок от 5 години 
– не по- малко от 16 (шестнадесет ) работни места .  
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4. Насрещни предложения благоприятни за Община Смолян с конкретно 
стойностно изражение в лева. 

 
III. Изисквания и Критерии за оценка на предложенията . 
1.  Минималната годишна наемна цена с тежест в комплексната оценка – 40 %   
Показател Ц=40 т.  
2.Размер на инвестициите с тежест в комплексната оценка – 50 % 
Показател И = 50 т.  
3.  Работни места Р – с тежест в комплексната  оценка – 10 % . 
Показател Р=10 т. 
4.Насрещни предложения благоприятни за Община Смолян с конкретно 

стойностно изражение в лева. 
Комплексната оценка на предложенията на допуснатите кандидати се извършва 

по следната формулата: 
КО=Ц+И+Р 
На първо място да бъде класиран кандидата получил най - висока комплексна 

оценка КО. 
 
ІV. Възлага на кмета на Община Смолян или упълномощено от него лице да 

извърши всички необходими процедури по подготовката и провеждането на публично 
оповестения конкурс, да утвърди спечелилия участник и да подпише договор за 
отдаване под наем за срок от 5 (пет) години с възможност за удължаване на срока до 
максимално установения в закона срок от 10 години. 
 
 
(Михаил Генчев, от място: Извинявам се, г-жо председател, какво решихме в 
момента? Може ли да ми кажете? Какво решихме в момента?) 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Ще прочетете в протокола после какво решихме. Приехме 
решението. 
(Михаил Генчев, от място: Кое решение? Какво решихме в момента, кажете ми какво 
решихме?) 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Разяснете му, г-н Кръстанов. 
(Димитър Кръстанов, от място: А, не.) 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Приехме решение, с което срокът да бъде 5 години, срок от 5 
години, с възможност за удължаване на срока до 10 години. Това е решението. 
(Михаил Генчев, от място: Благодаря!) 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Моля. Продължаваме по т. 22. 
 
 
ПО ДВАДЕСЕТ И ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Отдаване под наем чрез 
публично оповестен конкурс на помещение за Кафе сладкарница ведно с 
помещение за услуги на населението по реда на Закона за общинската собственост. 

Докладва: Николай Мелемов – кмет на Община Смолян 
 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Това е предложение за отдаване под наем на другата част. 
(Димитър Кръстанов, от място: Същото предложение като на другата половина.) 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Същото. Тука е същото предложение – за 5 години. Откривам 
дискусия. Комисията предлага да бъде от 10 на 5 години. Някой прави ли друго 
предложение, аналогично с другото? 
САЛИХ АРШИНСКИ: Аналогично на предишното, г-жо председател. 
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СЛАВКА КАМЕНОВА: Тоест да бъде за срок от 5 години, с възможност... 
САЛИХ АРШИНСКИ: Точно така. 
СЛАВКА КАМЕНОВА: С възможност за удължаване срока до законоустановения 
максимум от 10 години. Така. Г-н Хаджихристев. 
КИРИЛ ХАДЖИХРИСТЕВ: Искам да попитам, защото пак изпадаме в същото 
положение. Не трябва ли да се гласува първо искането на комисията, след това другото 
искане? 
(Димитър Кръстанов, от място: Точно така.) 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Предложението на комисията за 5 години беше прието от 
кмета. 
КИРИЛ ХАДЖИХРИСТЕВ: Значи, за да е прието от кмета, трябва да бъде поправена 
докладната записка. 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Няма да се поправи. Няма такава процедура. 
КИРИЛ ХАДЖИХРИСТЕВ: В докладната записка пише 10. 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Г-н Хаджихристев, когато има предложение от комисиите, 
както беше по предходните точки, вносителят се съгласява... 
КИРИЛ ХАДЖИХРИСТЕВ: Според мен става като неформалното съгласуване с 
Министерството на финансите. 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Ако го нямаше това предложение на арх. Тодоров, нямаше да 
подлагаме на гласуване 5-те години. 
(Димитър Кръстанов, от място: По процедура.) 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Да. 
(Костадин Василев, от място: Хайде, стига.) 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Как стига, бе Коце? Тука сме сериозни хора. Ние ако не го 
правим, от кого очакваме да го направи? Уважаема госпожо, съображенията на 
колегата Хаджихристев са изключително състоятелни. Щом г-н кметът е приел 5-те 
години, веднага го подлагате на гласуване, по волята на кмета и по наше вътрешно 
мнение гласуваме. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Може ли и аз да направя едно уточнение? По принцип, ако 
това беше волята на комисията, аз го приемам като воля на комисията. Съгласен съм. 
Но когато тука в зала има други предложения, няма лошо, обсъждайте ги, съгласен съм 
с всяко мнение. 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Правим спор от нещо, което не е спор. Да върнем назад... 
Всичките предложения на комисии, в случаи, когато се приемат от вносителя като 
отправени... 
САЛИХ АРШИНСКИ:  Г-жо председател, да внесем яснота, ако позволите, за да се 
успокоим и всички да са доволни. 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Няма драма. 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Колеги, знам на комисиите какво дискутирахме. Съгласих с 
аргументите тогава, г-н Тодоров което тогава изрази. Ако искате, предложете това, 
което е кометирано на комисии и след това предложението, което предложих и приех, 
защото обектите са съседни. Аналогично за 5+5. Мисля, че всички ще са доволни по 
процедурата. 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Аз не виждам къде има спор. 
(Димитър Кръстанов, от място: По процедура.) 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Предложението, което се направи сега, в рамките на 
дискусията, е срокът на договора да бъде 5 години, с възможност за удължаване. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: По процедурата. Уважаеми колеги, не се заблуждавайте. 
Предложението не е 5+5. Предложението е 5 години, с опция за удължаване. 
(САЛИХ АРШИНСКИ: Съгласен.) 
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ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Опция за удължване. Колегата Аршински повтаря 5+5, не 
така. 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Добре. Има ли други предложения? 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Опцията е за удължаване, е въпрос на преценка на 
Общинският съвет. 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Има ли други предложения? 
(Антон Тодоров, от място: Ясно е на всички какво гласуваме.) 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Ако няма, прекратяваме разискванията. Който е съгласен, моля 
да гласува за прекратяване на разискванията. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА” – 20, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0.  
СЛАВКА КАМЕНОВА: С 20 гласа „за”, без „против” и „въздържали се”, прекратяваме 
разискванията. Подлагам на гласуване предложението, което е обобщено. Срокът на 
договора по предложението от 10 години да се намали на 5 години, с опция, с 
възможност за удължаване до законоустановения максимум от 10 години. Който е 
съгласен да подкрепим това предложение, моля да гласува. Г-н Генчев, гласувате ли? 
(Михаил Генчев, от място: Не.) 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Г-н Генчев е извън залата. 
(Димитър Кръстанов, от място: Не така.) 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Моля ви, г-н Кръстанов, не се хващайте за думата. 
(Димитър Кръстанов, от място: По процедура.) 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Никаква процедура. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Не може да не ми дадете думата по процедурен въпрос. 
Всеки съветник има правото да не участва в гласуването. Не се заяждайте със 
съветниците, вие сте един от тях. 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Прекратихме ли разискванията? 
(Виолета Бояджиева: Прекратихме.) 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Гласувахме предложението. Да обявим резултата. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА” – 18, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 1.  
СЛАВКА КАМЕНОВА: 1 „въздържал се”, „ против” няма, 18 „за”. Предложението се 
приема. Подлагам на поименно гласуване проекта за решение.  
 

Поименно гласуване на проекта за решение по т. 22 от дневния ред: 
1. Анита Чолакова     – „за” 
2. Антон Тодоров      – отсъства 
3. Валентин Кюлхански    – „за” 
4. Валентин Цолов     – „за” 
5. Данчо Киряков     – отсъства 
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     – отсъства 
14.  Кирил Хаджихристев    – отсъства 
15.  Коста Начев     – отсъства 
16.  Костадин Василев    – „за” 
17.  Мария Семерджиева    – „за” 
18.  Марияна Методиева    – отсъства 
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19.  Милен Журналов    – „за” 
20.  Милен Пачелиев    – отсъства 
21.  Михаил Генчев    – отсъства 
22.  Михаил Гунчев     – отсъства 
23.  Петър Мирчев    – отсъства 
24.  Салих Аршински   – „за” 
25.  Славка Каменова   – „за” 
26.  Стефан Сабрутев   – отсъства 
27.  Стоян Иванов    – „за” 
28.  Филип Топов    – отсъства 
29.  Юлия Кисьова    – „за” 

 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Резултат? 
(Виолета Бояджиева: 17 „за”, без „ против” и „ въздържали се”.) 
СЛАВКА КАМЕНОВА: С 17 гласа „за”, без „против” и „въздържали се”, приема се 
решението по т. 22. 
 

Общинският съвет на основание  чл.14 ал.7 и ал. 8 от Закона за общинската 
собственост, чл.21 и чл. 84 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 

№ 264 
 
І.Дава съгласие за откриване на публично оповестен конкурс за отдаване под наем 

на Кафе сладкарница с обща площ  246,72 кв.м, ведно с помещение за услуги на 
населението с използваема площ 439,31 кв.м, разположени в  административната сграда 
на Община Смолян с идентификатор 67653.918.43.12, 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. Определя следните условия на публично оповестения конкурс: 
1. Минималната наемна годишна цена не може да бъде по–ниска от 5400 (пет 

хиляди и четиристотин лева) лева, без ДДС ; 
2. Кандидатите да представят количествено-стойностна сметка за извършване на 

цялостен ремонт на  Кафе сладкарницата ; 
3. Срок на изпълнение до 6  месеца от датата на сключване на  договора. 
4.Други насрещни предложения благоприятни за Община Смолян с конкретно 

стойностно изражение в лева. 
 
ІІІ. Изисквания и Критерии за оценка на предложенията . 
1. Минимална наемна годишна цена с тежест в комплексната оценка –   60 %  
2.Количествено-стойностна сметка за извършване на цялостен ремонт на  Кафе 

сладкарницата  с тежест в комплексната оценка – 30 %  
3. Срок на изпълнение до 6  месеца от датата на сключване на  договора с тежест в 

комплексната оценка – 10 %  
4.Други насрещни предложения благоприятни за Община Смолян с конкретно 

стойностно изражение в лева. 
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Оценката на представените предложения от участниците се изчислява на база 
комплексна оценка ( КО), която се формира по следния начин: 

КО= Ц+И+С , където  
Показател цена (Ц) = 60 т. 
Показател инвестиция (И)= 30 т. 
Показател срок (С) = 10 т. 
На първо място да бъде класиран кандидата получил най-висока комплексна 

оценка КО. 
 
ІV. Възлага на кмета на Община Смолян или упълномощено от него лице да 

извърши всички необходими процедури по подготовката и провеждането на публично 
оповестения конкурс, да утвърди спечелилия участник и да подпише договор за 
отдаване под наем за срок от 5 (пет) години   с възможност за удължаване на срока до 
максимално установения в закона срок от 10 години. 
 
 
ПО ДВАДЕСЕТ И ТРЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Провеждане на публичен 
търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обособени части от учебно 
заведение по  реда на Закона за общинската собственост.   

Докладва: Николай Мелемов – кмет на Община Смолян 
 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Дискусия? Ако няма, моля да гласуваме прекратяване на 
разискванията. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА” – 17, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0.  
СЛАВКА КАМЕНОВА: 17 „за”, без „против” и „въздържали се”. Прекратяваме 
разискванията. Поименно гласуване. 
 

Поименно гласуване на проекта за решение по т. 23 от дневния ред: 
1. Анита Чолакова     – „за” 
2. Антон Тодоров      – отсъства 
3. Валентин Кюлхански    – „за” 
4. Валентин Цолов     – „за” 
5. Данчо Киряков     – отсъства 
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     – отсъства 
14.  Кирил Хаджихристев    – отсъства 
15.  Коста Начев     – отсъства 
16.  Костадин Василев    – „за” 
17.  Мария Семерджиева    – „за” 
18.  Марияна Методиева    – отсъства 
19.  Милен Журналов    – „за” 
20.  Милен Пачелиев    – отсъства 
21.  Михаил Генчев    – отсъства 
22.  Михаил Гунчев     – отсъства 



 58

23.  Петър Мирчев    – отсъства 
24.  Салих Аршински   – „за” 
25.  Славка Каменова   – „за” 
26.  Стефан Сабрутев   – отсъства 
27.  Стоян Иванов    – „за” 
28.  Филип Топов    – отсъства 
29.  Юлия Кисьова    – „за” 

 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Резултат? 
(Виолета Бояджиева: 17 „за”, без „ против” и „ въздържали се”.) 
СЛАВКА КАМЕНОВА: С 17 гласа „за”, без „против” и „въздържали се”, приема се 
решението по т. 23. 
 

Общинският съвет във връзка с чл. 289 ал. 2  и чл. 293, ал. 1, т. 1 от Закона за 
предучилищното и училищното образование, чл.14 ал. 7 от Закона за общинската 
собственост, чл. 20, ал. 2 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 

№ 265 
 
І. Дава съгласие Кмета на община Смолян  да открие и проведе публичен търг, с 

тайно наддаване за отдаване под наем на части от имот публична общинска 
собственост –находящи се в  поземлен имот с идентификатор 67653.918.49,  УПИ ІІ- за 
Е.П. Училище, в кв. 15 по плана на гр. Смолян, актувани с акт за публична общинска 
собственост № 84/04.05.1998 г. както следва :   

   1. Помещение за продажба на закуски, сладкарски изделия и безалкохолни 
напитки –  с обща площ – 62 кв.м. , в това число за търговска дейност 53 кв.м. и 
сервизно помещение от 9 кв.м. находящо се над централен вход в СОУ„ Отец Паисий“ 
гр.Смолян с начален месечен наем в размер на 180,00 лева ,без ДДС .  

2. Обособено място за монтиране  на самопродаваща машина с функционално 
предназначение – продажба на напитки и закуски , находящо се в сграда на  СОУ„ Отец 
Паисий“ гр.Смолян с площ 2 кв.м  с начален месечен наем в размер на 52,00 лева ,без 
ДДС.  

ІІ. Дава съгласие постъпленията от наема да се предоставят  на СОУ„ Отец 
Паисий“ гр.Смолян, като второстепенен  разпоредител с бюджетни средства. 

ІІІ. Договора за наем да се сключи от Кмета на община Смолян за срок от 5 
години. 
 
 
ПО ДВАДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТА 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, моля да прекратим разискванията. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА” – 17, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0.  
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СЛАВКА КАМЕНОВА: 17 гласа „за”, без „против” и „въздържали се”. Прекратяваме 
разискванията. Поименно гласуване. 
 

Поименно гласуване на проекта за решение по т. 24 от дневния ред: 
1. Анита Чолакова     – „за” 
2. Антон Тодоров      – отсъства 
3. Валентин Кюлхански    – „за” 
4. Валентин Цолов     – „за” 
5. Данчо Киряков     – отсъства 
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     – отсъства 
14.  Кирил Хаджихристев    – отсъства 
15.  Коста Начев     – отсъства 
16.  Костадин Василев    – „за” 
17.  Мария Семерджиева    – „за” 
18.  Марияна Методиева    – отсъства 
19.  Милен Журналов    – „за” 
20.  Милен Пачелиев    – отсъства 
21.  Михаил Генчев    – отсъства 
22.  Михаил Гунчев     – отсъства 
23.  Петър Мирчев    – „за” 
24.  Салих Аршински   – „за” 
25.  Славка Каменова   – „за” 
26.  Стефан Сабрутев   – отсъства 
27.  Стоян Иванов    – „за” 
28.  Филип Топов    – отсъства 
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”. Приема се 
решението по т. 24. 
 

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 

№ 266 
 
І.1.Дава съгласие поземлен имот с идентификатор 67547.40.77, местност 

„Стайково“ с площ 3181 кв.м., трайно предназначение на територията – земеделска,  
начин на трайно ползване – ливада, находящ се в землището на  с. Смилян, общ. 
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Смолян,  да бъде предоставен на Общинска служба по земеделие – Смолян за 
постановяване на решение за възстановяване правото на собственост на наследници на 
Илия Стайков Ангелов.  

І.2.Дава съгласие поземлен имот с идентификатор 67547.40.11, местност 
„Стайково“ с площ 19484 кв.м., трайно предназначение на територията – земеделска,  
начин на трайно ползване – ливада, находящ се в землището на  с. Смилян, общ. 
Смолян, да бъде предоставен на Общинска служба по земеделие – Смолян за 
постановяване на решение за възстановяване правото на собственост на наследници на 
Илия Стайков Ангелов. 
 
 
ПО ДВАДЕСЕТ И ПЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Даване на съвместни 
дежурства от доброволците на Доброволно формирование на община Смолян, 
област Смолян СМ – 198 – 01 и служители на Районна служба „Пожарна 
безопасност и защита на населението“ – Смолян ( РС“ПБЗН“).  

Докладва: Николай Мелемов – кмет на Община Смолян 
 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Това е в изпълнение на Наредба за реда за създаване и 
организиране на дейността на доброволните формирования. Откривам дискусия. 
Предложения? Няма. Да прекратим разискванията. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА” – 18, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0.  
СЛАВКА КАМЕНОВА: С 18 „за”, без „против” и „въздържали се”, прекратяваме 
разискванията. Който е съгласен да подкрепим решението по т. 25, моля да гласува. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА” – 18, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0.  
СЛАВКА КАМЕНОВА: С 18 гласа „за”, без „против” и „въздържали се”, приема се 
решението за даване на 8-часови съвместни дежурства.  
 

Общинският съвет на основание чл. 2, ал. 2 от   Наредба за реда за създаване и 
организиране на дейността на доброволните формирования за предотвратяване или 
овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации и отстраняване на последиците 
от тях и чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация прие 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

№ 267 
 

            1. Доброволците от Доброволно формирование на община Смолян СМ – 198 – 
01 да дават 8 часови съвместни дежурства със служители на РС „ПБЗН” – Смолян за 
обезпечаване защитата на населението съгласно утвърден график от кмета на общината 
и съгласуван от началника на РС „ПБЗН” – Смолян. 
 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Да изберем г-н Кръстанов временно да изпълнява длъжността 
председател на Общинския съвет. Само без процедура. Г-н Кръстанов, ето ви 
докладната. Предложението е мое.  
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ПО ДВАДЕСЕТ И ШЕСТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Определяне на  
представители на Общински съвет - Смолян в поименния състав на Общински 
съвет за намаляване на риска от бедствия. 

Докладва: Славка Каменова – председател на Общински съвет - Смолян 
 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Благодаря ви, колеги, г-жо председател! Съответно по 26-та 
точка от дневния ред. Вносител г-жа Славка Каменова, председател на Общинския 
съвет. Вносителят, моля.  
СЛАВКА КАМЕНОВА: Колеги, знаете, след влизнето в сила на Закона за защита при 
бедствия се създават два нови органа – Областен съвет, където избрахме представител 
г-жа Гаджева. В момента имаме писмо от г-н Мелемов да посочим представители от 
общинските съветници в Общинския съвет за намаляване на риска от бедствия. Моето 
предложение е да бъдат избрани, тоест да изберем Димитър Николов, Кирил 
Хаджихристев и Димитър Кръстанов. Това са общински съветници с опит при 
бедствени ситуации. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Веднага обявявам конфликт на интереси, тъй като участвам 
в проекта за решение персонално. Призовавам ви да гласувате водени само от 
собствената си съвест и преценка на ситуацията, а не от това кой как ръководи в 
момента обсъждането по тази точка. Благодаря ви, г-жо Каменова! Завършихте ли? В 
обсъждането някой да иска да вземе отношение, да участва, да зададе въпрос? Колеги, 
има ли желаещи да вземат отношение? Това е една много специална комисия, до 
колкото разбирам, новосъздадена в последно време... 
СЛАВКА КАМЕНОВА: От 1 юли. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: ... която предотвратява, по предотвратяване, нали така? 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Да намалява риска. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Да намалява и предотвратява. Това е просто сериозна 
работа, няма какво да се прави, трябва и с такива неща... Има ли, отново искам да 
попитам, има ли желаещи да вземат отношение? Не виждам желаещи. Моля ви, да 
прекратим разискванията. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА” – 20, „ПРОТИВ” – 1, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0.  
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Прекратяваме разискванията с 19 „за”, без „против” и 
„въздържали се”.  
(Вратата на залата е отворена и се чува гласа на Михаил Генчев.) 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Моля ви, обърнете внимание на колегата Генчев, г-н 
Николов като секретар на Общината, че чак тука се чува неговия коментар. 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Когато е в залата не му се чува гласа, до преди малко. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Преминаваме към поименно гласуване на предложението. 
 

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

 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Тези, които не ги прочетох, прецених така на първо гледане 
списъка, че не са в залата. Прочетох и такива, които наистина не участват. Моля, 
обявете резултата? 
(Виолета Бояджиева: 19 „за”, без „ против” и „ въздържали се”.) 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: 19 гласа „за”, без „против” и „въздържали се”. Приемаме 
решението. Благодаря! 
 

Общинският съвет на основание чл. 21, ал. 1,  т. 15 от ЗМСМА, във връзка с        
чл. 65а от ЗЗБ прие 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

№ 268 
 
Определя общинските съветници: 
 1. Димитър Николов 
 2. Кирил Хаджихристев 
 3. Димитър Кръстанов    
за представители в  Общинския съвет за намаляване риска от бедствия. 

 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Благодаря ви, г-н Кръстанов. 
 
 
ПО ДВАДЕСЕТ И СЕДМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Продажба на поземлен 
имот с идентификатор 67547.501.1434, образуващ УПИ ХVІ- 1434, кв. 36 по плана 
на с. Смилян, общ. Смолян. 

Докладва: Николай Мелемов – кмет на Община Смолян 
 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Няма предложения от комисиите. Дискусия? Който е съгласен 
да прекратим разискванията, моля да гласува. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА” – 20, „ПРОТИВ” – 1, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0.  
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СЛАВКА КАМЕНОВА: С 19 гласа „за”, без „против” и „въздържали се”, прекратяваме 
разискванията. И гласуваме поименно. 
 

Поименно гласуване на проекта за решение по т. 27 от дневния ред: 
1. Анита Чолакова     – „за” 
2. Антон Тодоров      – „за” 
3. Валентин Кюлхански    – „за” 
4. Валентин Цолов     – „за” 
5. Данчо Киряков     – отсъства 
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     – отсъства 
14.  Кирил Хаджихристев    – „за” 
15.  Коста Начев     – отсъства 
16.  Костадин Василев    – „за” 
17.  Мария Семерджиева    – „за” 
18.  Марияна Методиева    – отсъства 
19.  Милен Журналов    – „за” 
20.  Милен Пачелиев    – отсъства 
21.  Михаил Генчев    – „за” 
22.  Михаил Гунчев     – отсъства 
23.  Петър Мирчев    – отсъства 
24.  Салих Аршински   – „за” 
25.  Славка Каменова   – „за” 
26.  Стефан Сабрутев   – отсъства 
27.  Стоян Иванов    – „за” 
28.  Филип Топов    – отсъства 
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”, приема се 
решението по т. 27. 
 

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 

№ 269 
 
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, като в Приложение № 2 – Разпоредителни сделки на основание 35, ал. 3 
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от Закона за общинската собственост, допълва поземлен имот с идентификатор 
67547.501.1434 (шест, седем, пет,четири, седем, точка, пет, нула, едно, точка, едно, 
четири, три, четири) с площ 764 (седемстотин шестдесет и четири) кв.м., начин на 
трайно ползване: Ниско застрояване (до 10m), трайно предназначение на територията: 
урбанизирана, образуващ УПИ ХVІ-1434, кв. 36 по плана на  с. Смилян, общ. Смолян, 
при граници: 67547.501.1435 (шест, седем, пет,четири, седем, точка, пет, нула, едно, 
точка, едно, четири, три, пет), 67547.501.631 (шест, седем, пет,четири, седем, точка, 
пет, нула, едно, точка, шест, три, едно), 67547.501.785 (шест, седем, пет,четири, седем, 
точка, пет, нула, едно, точка, седем, осем пет), 67547.501.784 (шест, седем, пет,четири, 
седем, точка, пет, нула, едно, точка, седем, осем, четири), 67547.501.1433 (шест, седем, 
пет,четири, седем, точка, пет, нула, едно, точка, едно, четири, три, три), 67547.501.1624 
(шест, седем, пет,четири, седем, точка, пет, нула, едно, точка, едно, шест, две, четири) 
актуван с Акт за частна общинска собственост № 1876/02.08.2016 год., вписан в 
Агенция по вписванията под № 9, том VІ, дело № 680/2016 год. 

2. Дава съгласие Община Смолян да продаде на Дончо Иванов Дончев  поземлен 
имот с идентификатор 67547.501.1434 (шест, седем, пет,четири, седем, точка, пет, нула, 
едно, точка, едно, четири, три, четири) с площ 764 (седемстотин шестдесет и четири) 
кв.м., начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10m), трайно предназначение 
на територията: урбанизирана, образуващ в УПИ ХVІ-1434, кв. 36 по плана на  с. 
Смилян, общ. Смолян, при граници: 67547.501.1435 (шест, седем, пет,четири, седем, 
точка, пет, нула, едно, точка, едно, четири, три, пет), 67547.501.631 (шест, седем, 
пет,четири, седем, точка, пет, нула, едно, точка, шест, три, едно), 67547.501.785 (шест, 
седем, пет,четири, седем, точка, пет, нула, едно, точка, седем, осем пет), 67547.501.784 
(шест, седем, пет,четири, седем, точка, пет, нула, едно, точка, седем, осем, четири), 
67547.501.1433 (шест, седем, пет,четири, седем, точка, пет, нула, едно, точка, едно, 
четири, три, три), 67547.501.1624 (шест, седем, пет,четири, седем, точка, пет, нула, 
едно, точка, едно, шест, две, четири) актуван с Акт за частна общинска собственост № 
1876/02.08.2016 год.,  за сумата от 4 966 (четири хиляди деветстотин шестдесет и шест) 
лева без ДДС. 

3. Упълномощава Кмета на Община Смолян да извърши необходимите действия 
по изпълнение на горното решение. 
 
 
ПО ДВАДЕСЕТ И ОСМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Продажба на  Урегулиран 
поземлен имот ІІ - държавен, кв. 39 по плана на с. Петково, общ. Смолян. 

Докладва: Николай Мелемов – кмет на Община Смолян 
 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Дискусия? Ако няма предложения, моля да прекратим 
разискванията. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА” – 20, „ПРОТИВ” – 1, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0.  
СЛАВКА КАМЕНОВА: С 20 гласа „за”, без „против” и „въздържали се”, прекратяваме 
разискванията. Поименно гласуване, колеги. 
 

Поименно гласуване на проекта за решение по т. 28 от дневния ред: 
1. Анита Чолакова     – „за” 
2. Антон Тодоров      – „за” 
3. Валентин Кюлхански    – „за” 
4. Валентин Цолов     – „за” 
5. Данчо Киряков     – отсъства 
6. Димитър Кръстанов    – „за” 
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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     – отсъства 
14.  Кирил Хаджихристев    – „за” 
15.  Коста Начев     – отсъства 
16.  Костадин Василев    – „за” 
17.  Мария Семерджиева    – „за” 
18.  Марияна Методиева    – отсъства 
19.  Милен Журналов    – „за” 
20.  Милен Пачелиев    – отсъства 
21.  Михаил Генчев    – „за” 
22.  Михаил Гунчев     – отсъства 
23.  Петър Мирчев    – отсъства 
24.  Салих Аршински   – „за” 
25.  Славка Каменова   – „за” 
26.  Стефан Сабрутев   – отсъства 
27.  Стоян Иванов    – „за” 
28.  Филип Топов    – отсъства 
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”, приема се 
решението по точката. 
 

Общинският съвет на основание 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 

№ 270 
 
1. Дава съгласие Община Смолян да продаде на Даниел Иванов  Михайлов и 

Атанас Иванов Михайлов Урегулиран поземлен имот ІІ – държавен с площ 380 (триста 
и осемдесет) кв.м., находящ се в кв. 39 по плана на с. Петково, общ. Смолян, при 
граници: от три страни улична регулация, УПИ ІІІ – държавен, актуван с Акт за частна 
общинска собственост  № 1874/01.08.2016 год., вписан в Агенция по вписванията под 
№ 8, том VІ, дело № 679/2016 год. за сумата от 2 774 (две хиляди седемстотин 
седемдесет и четири) лева. 

2. Упълномощава Кмета на Община Смолян да извърши необходимите действия 
по изпълнение на горното решение. 
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ПО ДВАДЕСЕТ И ДЕВЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Промяна в 
наименованието на общински детски градини. 

Докладва: Николай Мелемов – кмет на Община Смолян 
 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Колеги, тук е постъпило предложение от комисиите да се 
промени решението – не преименуват, а както е по Закона за училищно и 
предучилищно образование, да се промени наименованието. Затова ще ви зачета новия 
диспозитив, както е препоръчала комисията. „1. Считано от 15 септември се променя 
наименованието на общински детски градини, както следва: наименованието на детска 
градина „Вела Пеева” – Смолян се променя на Детска градина „Веселушко” –               
гр. Смолян; наименованието на Детска градина № 11 „Митко Палаузов” – Смолян се 
променя на Детска градина „Славейче” – гр. Смолян; наименованието на Детска 
градина „Вела Пеева” – с. Смилян се променя на Детска градина „Дъга” – с. Смилян.   
2. Възлага на Кмета на Община Смолян или на упълномощено от него лице да 
предприеме необходимите действия за привеждане на приетото решение в 
изпълнение.”  
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Искам само да добавя, че предишния Общински съвет с много 
бурни дискусии не можа да мине тази точка. Надявам се в този да мине. 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Откривам дискусия. Колеги, в рамките на дискусията правя 
предложение да се допълни решението с диспозитив: Допуска предварително 
изпълнение на решението на основание чл. 60 от АПК. Съображенията за това ми са 
следните: Това решение подлежи на обнародване в Държавен вестник и до 15 
септември, когато се открива първия учебен ден, твърде много технически дейности и 
работи трябва да се свършат – печати, списъци и т. н. Решението просто трябва да бъде 
изпълнено предварително, затова ако не възразявате, правя това възражение, което ще 
подложим и на гласуване. Има ли други предложения? Мисля, че в комисиите се 
изказаха доста предложения в подкрепа на тази докладна. Има ли някой друг? Ако 
няма, моля да прекратим разискванията. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА” – 20, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0.  
СЛАВКА КАМЕНОВА: Прекратяваме разискванията. Който е съгласен да допълним 
диспозитива с допускане на предварително изпълнение на решението, моля да гласува. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА” – 18, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 1.  
СЛАВКА КАМЕНОВА: С 18 „за”, без „против” и 1 „въздържал се”, приема се 
предложението за допускане на предварително изпълнение на решението по чл. 60 от 
АПК. Гласуването е явно, не поименно. Който е съгласен да подкрепим решението 
така, както го изчетохме, както е внесено предложението, моля да гласува. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА” – 18, „ПРОТИВ” – 1, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 1.  
СЛАВКА КАМЕНОВА: С 18 гласа „за”, „ против” 1 и 1 „въздържал се”, решението се 
приема. Честито на детските градини! Хубави имена избра Общинският съвет. Да 
пожелаем успешна учебна година! 
 

Общинският съвет на основание чл.21, ал.1, т.18 от Закон за местното 
самоуправление и местната администрация, чл.310, ал.5 и чл.314, ал.4 и ал.5 от Закон за 
предучилищното и училищното образование, във връзка с чл.10, ал.2, т.2а от Наредба 
за институциите от системата на предучилищното и училищното образование прие 
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Р Е Ш Е Н И Е 
№ 271 

 
1. Считано от 15.09. 2016 година се променя наименованието на общински детски 

градини, както следва: 
• Наименованието на Детска градина №8 „Вела Пеева“ – Смолян, се променя на 

Детска градина „Веселушко“ – гр. Смолян; 
• Наименованието на Детска градина №11 „Митко Палаузов“ – Смолян, се 

променя на Детска градина „Славейче“ – гр. Смолян; 
• Наименованието на Детска градина „Вела Пеева“ – с. Смилян, се променя на 

Детска градина „Дъга“ – с. Смилян; 
2. Възлага на Кмета на Община Смолян или на упълномощено от него лице да 

предприеме необходимите действия за привеждане на приетото решение в изпълнение. 
3. Допуска предварително изпълнение на решението на основание чл. 60 от 

Административнопроцесуалния кодекс. 
 
 
СЛАВКА КАМЕНОВА: На вас благодаря, до следващата сесия! 
 
 
(Заседанието на Общинския съвет беше закрито в 12.20 часа) 
 
 
СЛАВКА КАМЕНОВА 
Председател на Общински съвет – Смолян 
 
 
 
Изготвил протокола, 
Анелия Кехайова - главен специалист  
в сектор „ Административно обслужване” към Дирекция „ АИО и ОМП”  
 
 


